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Анотація 

Маслійчук В.Л. Культурно-освітні ініціативи на Лівобережній та 

Слобідській Україні другої половини XVIII – початку ХІХ ст. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеню доктора історичних наук 

за спеціальністю 07.00.01. Історія України. – Харківська державна академія 

культури; Запорізький національний університет, Харків – Запоріжжя, 

2019.  

У дисертації на основі аналізу писемних джерел комплексно 

досліджено задуми та втілення ідей світських навчальних закладів на 

території Лівобережної та Слобідської України (українських земель у 

складі Російської імперії) від початків секулярних проектів до часу 

реалізації системи освіти. Освітні стратегії та проекти розглядаються як 

певний соціокультурний процес, що призводить до поступового 

домінування світських початків в освіті, становлення освітньої системи з 

масовим доступом, що є частиною функціонування соціальних інститутів. 

Освітні ініціативи розглянуто як змінний процес, що є продуктом певних 

культурних та соціальних реалій певної епохи. Для їх вивчення 

застосовано поєднання методик як культурні студії над поширенням 

світських практик, так і елементи просопографії, історії уявлень та 

загальноістоичні методи (історико-генетичний та історико-порівняльний).   

Дослідження базується на принципах системності, соціально-

культурних підходів, міждисциплінарності. Відповідно до цих принципів 

світські освітні стратегії розглядаються як частина соціально-політичних 

процесів, є наслідком соціальних реалій конкретної історичної епохи. 

Таким чином, пов’язано серійну історію з аналізом казусів та порівнянь, 

поєднано із загальними освітніми процесами на європейському континенті. 

Подібні дослідження є новими для української історіографії, але 

містять певну історіографічну складову. Від початку такі студії базувалися 

на просвітницьких уявленнях про користь освіти та необхідність її 
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поширення, що в українських реаліях мало низку обумовлень. Утворення 

нової світської школи за церковних змін і обмеження доступу до освітніх 

практик створювало ілюзію, що в минулі часи у XVII – XVIII ст., освіта в 

Україні була загальнодоступною, а дяківська школа давала необхідну 

основу для знань. Цей почасти історіографічний стереотип не відповідав 

реаліям. Поява нової світської школи і зміни пов’язані з цим процесом, 

отримали назву – «освітньої революції». Дана «революція» призвела до 

великих змін в освітній сфері, появи вікових зрізів, допуск до освіти 

жіноцтва. Невдачі у становленні світської освіти знаходили послідовних 

критиків у перших істориків (М.Сухомлинов, О.Андріяшев, 

О.Лазаревський), однак поступово за збільшенням безпосереднього 

архівного матеріалу дане ставлення дещо змінилося на констатацію успіху 

виникнення навчальних установ (І.Панаженко, М. Тутолмін, 

О.Твердохлібов). Пізніше національні історики використали дані про 

поширення дяківської школи та її обмеження як свідчення репресивної суті 

царизму щодо української культури, що повторюється і в сучасних 

виданнях (І.Огієнко, В. Біднов, С. Сірополко). 

Загальне ставлення до освіти та освітніх проектів – теж є важливим 

критерієм для характеристики різного типу історичних праць. Апріорі 

освітній сфері накидувалися якісні показники, а проект співвідносився із 

реалізацією.  

Головним питанням «освітньої революції» залишається питання 

доступу до освіти поширення освітніх закладів серед нижчих прошарків 

населення, поява світських закладів жіночої освіти, звільнення освітніх 

закладів від «схоластики» та латини, а з цього й розвій у пізнішому 

національних мов. 

Хронологічні та територіальні рамки даної праці від перших 

світських проектів часу гетьманування Кирила Розумовського до 

складання освітньої системи та початки її кризи в перших десятиліттях 

ХІХ ст. Територія даних студій козацькі автономії: Гетьманщина та 
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слобідські полки, що становили певну культурну єдність, яка підпала під 

істотні імперські соціо-культурні реформи.  

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше: висвітлено 

постання світської освіти: від перших ініціатив до чіткої системи на 

даному просторі; 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 даного 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. 

Значна увага приділена освітнім стратегіям і практикам, ролі 

соціального чинника в постанні та функціонуванні освіти, особливостям 

освітніх трансформацій на українських землях, особистісному впливу на 

постання та працю освітніх закладів, постанню світського типу культури. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами: 

Робота виконана в рамках науково-дослідних тем Харківської державної 

академії культури «Українська культура: історико-культурологічні 

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

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

школа, ініціативи, трансформація. 

 

Summary 

The formation of secular education in the Ukrainian lands was rather long 

and controversial phenomenon. The aforesaid process coincided with the major 

socio-political changes in Central and Eastern Europe. The analysis of 

historiography suggests that the education history remains one of the most 

urgent themes in historical and cultural studies till today; at the same time, this 

branch is often captured by certain stereotypes: the statement about the high 

level of training in the seventeenth and eighteenth centuries, the spread of 

philanthropy, the special role of aristocratic educational initiatives and 

harmfulness of state educational policy. The history of education remains partly 

a sphere of political generalizations, which, in turn, impose an imprint on the 

directions and content of research. 

The main socio-political processes that determined the "educational 

revolution" in Ukrainian lands under the rule of the Russian Empire included the 

creation of a synodal church, secularization attempts and the formation of a 

gentry stratum (secular elite) from the Cossack elder and their descendants. The 

foundation of a synodal church led to the spread of educational practices, but at 

the same time to their social constraint, for they were aimed only for the 

formation of a new clergy from among the clerics' children.  Thus, the 
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widespread practices of education's accessibility was confronted with social 

boundaries. Similarly, there was no transformation of dictated by Jesuit 

specimens Kiev Academy and colleges into secular educational institutions or 

even the germs of such. It is precisely the need to outline the clergy as a separate 

"spiritual state" and to normalize church life has led to a certain limitation of 

secular principles in the Kiev Academy and Colleges, transforming them into 

spiritual institutions – the seminaries, rather than university-type educational 

institutions. Social components became the determinative ones in the formation 

of local educational system. 

Under the conditions of secularization, the institutional support of the 

educational secular initiatives by the church was also quite minimal. At the same 

time, the formation of a new secular elite set the demand for proper education 

for service and occupation of high positions, for social isolation from 

uneducated strata. That is, before education also posed the problem of certain 

social constraints. The "cultural conservatism" of the new gentry tends to the 

practice of acquiring knowledge abroad or in scholastic institutions, to early 

office service employment or to the recruitment of private teachers, rather than 

the creation of high-quality native educational institutions and the expansion of 

the network of lower (primary-secondary) schools.  

Both processes proved to be a significant obstacle to spreading the 

Enlightenment ideas and the formation of a new school. Prominent projects did 

not exceed the bounds of rhetorical statements and imperial influence. It also 

determined cultural backwardness, in the educational sense, (overcoming the 

religious outlook, liberating the individual, erasing social boundaries) of “Little 

Russia” for the nearest future. 

Speaking about the spread of education and educational ideas, it is also 

necessary to identify certain regional features in seemingly unified cultural 

space of postreformational practices and "Latin scholarship" domination. Being 

similar to Little Russia, Sloboda Ukraine already in the 1960's of XVIII century 

went a different way in educational practices. Actually, a number of factors 
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contributed to such features: the lesser conservatism of the local elite, the 

involvement in imperial experiments on social life and economy, the 

peculiarities of church life with the remoteness of the episcopal chair from the 

educational institutions in Kharkiv, the more significant discipline of the clergy 

and the flock, the uncertainty of the border social and cultural identities. Time of 

the Cossack autonomy of the Sloboda regiments abolition coincided also with 

the successful attempt to create secular educational classes at the Kharkiv 

Collegium, which originally stood out as a separate educational institution. 

During the 60's-80's of the XVIII century this establishment has undergone a 

series of transformations (orphanage, gentry school, soldier's school, finally a 

state-owned school that trained secular graduates for bureaucracy and 

education). However, the success of such an institution determined the leading 

roles of Sloboda Ukraine in the education development, and above all, it was 

Kharkiv to bring this area to high-stage positions in the training sphere. 

Enlightenment envisaged the broad society circles' admission to the 

knowledge, the origination of a new school with a practical secular set of 

knowledge. In political terms, the era of Enlightenment contributed to the 

establishment of absolutism of a state led by an enlightened monarch, who cares 

about the education of subjects. Thus, from the second half of the XVIII century 

attempts have been made to create a comprehensive school and to change the 

significance of university education. However, this "educational revolution", the 

school reform, began in the Russian Empire rather late, and its introduction in 

the Ukrainian lands occurred only at the end of the 80's XVIII cent. The long-

time shortage of secular printing houses, public libraries, and academic societies 

slowed down further enlightenment intentions and the implementation of 

emancipatory educational projects. 

The school reform, in the traditional field of Little Russian nomads, 

provided broad enough access to school training not only for the upper strata of 

society, but also for the lower strata representatives, women's admission to the 

education. The main folk schools were opened in the municipality centers and 
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the main district cities. It must be admitted that, according to all the data, new 

secular initiatives were much inferior to "traditional methods of teaching" at 

churches, homes or seminaries. However, the moderate success of this reform 

led to curious social cases –  the opening of schools in Romny and Pogar, with 

the financial contributions of local merchants and wealthy people and by means 

of the provincial authorities' assistance. However, this unexpected achievement 

turned out to be underdeveloped, because of the imperial politics direction 

primarily into support of aristocratic assemblies' initiatives. Unlike the absolute 

monarchies, where educational reforms and secularization steps encouraged the 

initiation of a new social stratum –  the "third estate", the reforms in the East 

European space led to a deepening of social constraints and the creation of a 

"noble empire", where the prerogatives in education and subsequent careers 

belonged to representatives of nobility. This was directly reflected in education 

and training practices. 

At the same time, we can talk about the success of the school reform in 

Sloboda Ukraine, in the Kharkiv province. These achievements are connected 

with the personal factor, skillful administrative and teacher activity of the school 

director Ivan Pereverzev.  Along with the main institution, there was a state 

school in the municipality center (former "additional classes") and the Kharkiv 

collegium. The success of these educational reforms, of course, contributed to 

the opening in the early XIX cent. Imperial University directly in this city, 

where secular initiatives in education were implemented better than in the other 

administrative centers of the former Hetmanate. 

The great progress the late XVIII cent. was the beginning of women's 

secular education: first private institutions and the extension of home education 

complemented by the admission of girls to study in colleges. But all these 

changes were pretty feeble, the woman had no chance of realizing in the public 

sphere, and education could only assist to family life and management of the 

landed property. 
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As a result, towards the end of the XVIII century it can be said with 

certainty that there were perceptible changes for good as to educational 

initiatives in the Ukrainian lands of the Russian Empire, and this was rather a 

general tendency than a local practice. The local elite faced the challenge of 

opening higher education institutions, but these projects are full of rhetoric 

without practical implications. 

A real breakthrough for the establishment of a secular schools' network 

was the educational reform in the Russian Empire at the beginning of the XIX 

cent. Along with the creation of the Education Ministry, the transformation of 

training institutions, the creation of new educational establishments and the 

network of schools of primary education were also planned. The formation of 

Kharkiv educational district and the university, the definition of the school 

system ((parochial school) school –  the gymnasium –  the university), numerous 

impulses for the gentry and attempts to attract church institutions to the 

beginnings of education gave rather positive results. 

Although the most successful this reform was in the center of the district – 

the city of Kharkiv and in all this Sloboda-Ukrainian province. But again, the 

main factors were regional ones: university availability, church support, diverse 

composition of the local gentry. These innovations led the Sloboda-Ukrainian 

province to a ponderous position in the empire, which was reflected in later on 

role of Kharkiv in this area. 

The main issue in the history of education will be its social component 

and the interaction of state and private; quality and communicative opportunities 

in this case go to the background. The promise of a large donation from the 

Sloboda-Ukrainian nobility and merchants to the funds of Kharkiv University 

after the first installments was left unfilled. The great role in the opening and 

functioning of the schools was played by the local small gentry, which supplied 

the main pupil contingent. Family origin, wealth, personal contacts in this circles 

were more important than the desire for proper education. In spite of certain 

successes of educational reforms, the main problems of the schooling sphere 
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were the difficulties of access to education, especially in relation to petty 

taxpayers. In fact, the very quality of education was problematic in the area, 

where more attention was paid to the material provision of the training process, 

rather than to the process itself. 

The support of local communities and landowners of educational 

institutions was loose, most of them lasted only a few years. Material insecurity, 

low-level status of teacher's work, lack of real cooperation with local officials 

led to significant failures of educational initiatives. Despite the support of the 

local nobility, the process of schools' opening and functioning was not quite 

intense, and in this case, the starting of lower parochial schools in the Little 

Russian Poltava and Chernihiv provinces was hardly possible, regardless of a 

significant effort, the creation of a certain network of such institutions there was 

not successful. These processes also had a number of very important factors: the 

great influence of the "Little Russian Diaspora" in the imperial capitals, and the 

assistance to the Motherland, the personal factor of local educational leadership 

(from non-local government officials), various encouragements for the support 

of education by central authorities. 

Educational reforms beginning of the XIX cent. have led to certain 

changes in women's education: the spring and failure of the first private 

educational women's institutions and the opening of the first “Institutes of noble 

ladies” outside the capitals (in Kharkiv and Poltava). However, this education 

also came across with social constraints, and they were narrowed regionally –  

the main educational institutions concentrated in the university center. Charity 

women's educational establishments could not fully meet the needs of the 

accessible education for different social strata, and even such few schools could 

not fully provide for themselves and quickly went into state care. 

Speaking about education and educational initiatives, it should be 

recognized that gymnasiums and colleges, despite some negative tendencies, 

were the main training centers and, at last, the main centers of culture. School 

libraries, the creation of zoological and mineralogical laboratories in 
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gymnasiums, the first researches of teachers became the basis for new trends in 

education and science. 

From the second half of the XVIII cent. to the third decade of the 

nineteenth century. education has made a great progress. Though, university 

(secular printing houses, libraries), several gymnasiums, a network of schools, 

primary parochial schools appeared in the Ukrainian lands through social 

transformations and imperial politics under the state control. However, hopes for 

a network of schools, more active participation of local landlords and an 

increase in donations to education often remained in vain. In these situations the 

personal factors were more of use rather than educational intentions. The 

contradictions laid down during the formation of secular education were 

reflected in many spheres of life and, of course, on the peculiarities of the 

philanthropic structures' formation, on originating of scientific institutions and 

emancipatory movements that began to develop at a later time. 

In general, speaking about the beginning of schools and the first steps of 

secular education in these areas, we can speak boldly about the "educational 

illusion" as to the beginnings of educational processes: the empire's attempt to 

prepare an educated "citizen" in the state service faced social barriers. And the 

existence of previous schooling practices then came across with the reduced 

access to education and initiated state attempts to control teaching and behavior. 

The main problem of the education in the period that is described in the 

course of the research –  the problem of access and education perspectives, state 

intervention in the schooling sphere. One could solve this problem only by 

transforming the social contradictions in one way or the other, which hadn't been 

done by that time. The hopes of the state on educated people and the broad 

support of educational institutions, the main drivers of the Enlightenment, have 

largely been illusory. 

It is worth recognizing that the aspects we are concerned with in the 

history of education do not exhaust the themes and only outline the prospects for 

research, which should include: the study of personal biographies of individual 
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teachers, the researches on the functioning of private education, church 

education, which remained in the shadows in comparison with secular 

initiatives, the interaction of the university with lower educational institutions 

and, most importantly, the communicative value of education for the spring of 

modern political movements. 

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

school, initiatives, transformation.  
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Історія освіти є невід’ємною частиною історії 

культури, на сьогодні це одна із найперспективніших тем з огляду на 

реформування освітньої системи, гуманізації освітнього простору, 

необхідності вивчення історичного досвіду. Особливо важливим буде 

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 даної проблематики, узагальнених 

досліджень, присвячених секуляризації освітнього простору до цього часу 

не було, що невиправдано, адже саме ці зміни заклали основи як сучасної 

педагогіки, так і сучасного стилю життя. Тобто питання про культурно-

освітні зміни містить істотний філософський компонент пошуків людства 

у духовній сфері протягом останніх століть. 

На сьогоднішній день 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.    

 Дане дослідження допоможе краще зрозуміти необхідність і 

успішність освітніх практик, роль імперії 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) 
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до зміни управління Міністерства освіти Російської імперії 1816 р. та 

згортання освітніх реформ.  

 Географічні рамки дослідження – Лівобережна Україна 

(Гетьманщина) та Слобожанщина (слобідські полки) на поч. ХІХ ст. 

Чернігівська, Полтавська та Слобідсько-Українська губернії, колишні 

козацькі автономії, об’єднані спільним культурним тлом. З середини XVIII 

ст. на цих просторах з’являються перші проекти щодо створення світських 

навчальних закладів. Дані 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.). Ці 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 таки 

відносними. 

Мета роботи – дослідити вплив процесу змін в соціально-політичній 

та сфері на становлення  системи освіти на українських територіях у 

досліджуваний період. 

Завдання дослідження: 
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- простежити вплив загальноєвропейського процесу «освітньої 

революції» на українські землі; 

- виявити взаємозв’язки між освітньою сферою та соціальними 

проектами освітніх змін та рівень їх реалізованості; 

- 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 культуру. 

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.   
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Теоретичну базу дослідження склали публікації фахівців у галузі 

історії освіти та культури, педагогіки, книгознавства, літературознавства, 

культурології. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами: 

Робота здійснюється 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 

 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 даного 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; 
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 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 домінуюче в історіографії про знищення старої школи 

імперським урядом та невдачі ії та істотних перетворень;  

 наше дослідження показує освітній процес як змінний і з досить 

повільними, але незворотніми трансформаціями; 

уточнено: 

масив фактологічної інформації про освіту, перших світських 

педагогів, організаторів освітньої справи, визначено датування постання 

перших світських навчальних закладів. 

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: Всеукраїнський науковий 

семінар «Проблеми освіти й освіченості в ранньомодерній Україні» 2 

лютого 2016 р. (Київ). 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 
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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» 31 січня 2017 р. Київ, Національний університет Києво-

Могилянська академія, 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. , 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сіверщина в історії 

України» (Глухів 30 травня – 2 червня 2017 р.). 

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.  
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РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА 

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ   

1.1. Особливості історіографії 

Стан вивчення тем історії освіти дозволяє констатувати складність 

самого розуміння освіти та освітніх ініціатив, залежність історіографії від 

політичних та соціальних змін, певну ідеалізацію освітніх успіхів. 

Історіографія даного питання пов’язана з соціально-політичним 

контекстом.  

Перші згадки з історії освіти на українських підімперських землях 

уже передбачені створенням навчальних закладів, як Комісією із 

запровадження училищ, так і Харківським навчальним округом: від 

початків зазначалося про  створення «історичних довідок» чи записок про 

ці училища. Ця, здавалося, б бюрократична вимога у багатьох випадках 

була дотриманою. Тобто, основний історичний виклад подій мають 

найбільші навчальні заклади: Головні народні училища, а потім і гімназії 

[159]. Практично кожен навчальний заклад мав такі твори. Такі історії 

мали прикладний характер, вони відзначали освітні особливості, наявність 

книжок у бібліотеці, висвітлювали фінансові питання та перераховували 

учителів. Критичні ремарки щодо освіти та навчальних закладів містили 

лише окремі зауваження під час візитацій вищого начальства з початками 

Харківського навчального округу, у даному разі такими заувагами відомий 

харківський професор І. Тимковський [748, с.90-105]. Нові віяння в 

імперській політиці з 1816 р. спричиняли і неоднозначну критику 

попередньої доби щодо дозволу філософських дисциплін і малої уваги до 

Слова Божого [777, с.358-385], але загальна характеристика освітніх 

ініціатив у цілому була радше статистичною.  

Соціально-політичні зміни в Російській імперії кінця 50-х – 60-х рр. 

ХІХ ст. дуже істотно зосередилися на проблематиці шкільництва, що через 

свій рівень та соціальну обмеженість вважалося стала причиною багатьох 

політичних невдач. Цьому надзвичайно посприяв і особистісний чинник, 
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на чолі Міністерства освіти імперії став 1859 р. О. Головнін, один із 

найцілеспрямованіших російських реформаторів [729]. Зрушення початку 

60-х років були дуже істотними: збільшення вдвічі об’ємів фінансування 

державних навчальних закладів, демократичний університетський статут 

1863 р., запровадження гімназіального класичного навчання й, урешті, 

«Положення про народні школи» 1864 р. Ці зміни вивели саме 

Міністерство освіти й проблеми грамотності на передове місце в 

суспільному житті Російської імперії. Потреба усвідомити попередній 

досвід викликала чимало нових студій. 

Найвидатнішими постатями того часу у даному разі як історики 

освіти на даних теренах залишаються М. Сухомлинов та О. Андріяшев. М. 

Сухомлинов у своїй праці з освітньої проблематики в Чернігівській 

губернії (1864 р.) влучно підмічав вади старої школи і один із перших 

наголосив на потребі навчатися рідною, у даному разі українською мовою 

[738]. Демократичні прагнення Сухомлинова незрідка супроводжувалися 

зауваженнями про особливості регіону та відступ нової школи перед 

навчанням при церквах, важливо, що часті приклади дослідника 

знеособлені, він лише зазначає «вчитель» чи «директор» чи «смотритель» 

без імен та прізвищ лише з географічною прив’язкою – це почасти риса 

низки історичних праць, відтак сама школа постає доволі знеособленою з 

багатьма проблемами та невирішеними завданнями. Сухомлинов у своїй 

роботі зачіпає низку важливих питань, але одразу й висвітлює 

проблематику скасування  дяківських «народних шкіл». Дійсно, на думку 

Сухомлинова, «народні школи» були дуже популярними, а охота до 

навчання «малоросіян» була їх питомою рисою, звідки й цікавий проект 

гетьмана Кирила Розумовського щодо заснування університету в Батурині. 

Основною причиною погіршення стану освіти, на думку науковця, стали 

явища соціальні зміна в суспільстві «Малоросії». Сухомлинов продовжує 

думку риторичним питанням: Чи не слід шукати нищителів народної 

школи не в середовищі духовенства, а в дещо іншій сфері серед «опікунів 
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народної освіти» доби Катерини Другої?  [738, с.7] У центрі уваги історика 

освіти виявляється запровадження офіційних народних училищ, що були 

основним заходом проти дяківських шкіл. Автор наголошує на засобах 

дисциплінування державою у цих училищах: зазначено за якими книгами 

навчати, у які години, яким начальникам підпорядковуватися. Але влада не 

могла подолати одразу «стару систему» й змушена була визнати співжиття 

домашньої та офіційної освіти, бо засоби надсилати учнів до училищ 

силоміць не давали ефективного наслідку. 

Значно нищівніші характеристики можна спостерегти у роботі 

О. Андріяшева [487], вчителя-практика. Загальна характеристика 

Андріяшева щодо усіх спроб запровадження світської освіти: це низький 

рівень навчання та низка невдач з відкриттям нових навчальних закладів, 

дуже слабкі педагоги [487, с.86]. Насправді, погляди О. Андріяшева досить 

еклектичні, основною вадою попередньої школи він вважає брак 

виховання і що нововпровадження релігійних дисциплін 1819 р. мало 

позитивне значення ( він вважає, що упорядники першого училищного 

Статуту 1786 р. необачно увели філософію (предмет про «обов’язки 

людини і громадянина») замість розуміння Слова Божого), водночас 

Андріяшев висловлює доволі передові думки про значення виховання 

передусім для саморозвитку, самовиховання.  

У подібному ключі написана робота А. Воронцова про Сумське 

повітове училище і загалом освіту в Сумах [526]. Дані праці досить цікаві 

своїми педагогічними роздумами та критикою шкільництва попереднього 

часу.   

Реформування освітньої сфери у 60-х рр. ХІХ ст. йшло паралельно із 

оформленням і новими викликами українського національного руху, а для 

національних рухів освіта поставала основною комунікацією у донесенні 

знань. Найважливішим для національного бачення освітніх проблем стало 

зведення статистичних даних О. Лазаревським щодо парафіяльних шкіл у 

Гетьманщині. Активний діяч щодо проведення селянської реформи 1861 р. 
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в Чернігівській губернії, знавець документації Гетьманщини О. 

Лазаревський публікацією про школи Гетьманщини у 40-х рр. XVIII ст. 

заклав підвалини тлумачення історії українського шкільництва на 

найближче століття. Публікація Лазаревського лише вказувала кількість 

церковно-парафіяльних шкіл [600], не носила неспростовних доказів про 

рівень такого навчання. Але, вже у передмові до своїх статистичних даних 

О. Лазаревський зазначає, що російський уряд після скасування кріпацтва 

повинен звернути трохи не основну увагу на проблему освіти, звідки може 

й знадобитися історичний досвід. Лазаревський чітко бачить практичну 

мету досліджень. Демократизм церковних звичаїв у старій Україні 

дозволяв існувати широкій мережі церковних шкіл. Усі ці школи, зазначає 

історик, своїм існуванням зобов’язані народу, тут не було урядових 

ініціатив. Куди дівалися ці школи? Вони мало-помалу зникли разом із 

закріпаченням українського поспільства. Оскільки негода минула, то й 

згодом сам народ знову заведе школи для своєї потреби, себто школу не 

слід запроваджувати силоміць відбудеться відродження народних освітніх 

звичаїв [600, с.82, 89]. Теза Лазаревського про українську школу 

напрошувала низку інших висновків: про знищення самою російською 

державною машиною громадянської ініціативи й нівелювання освітнього 

рівня населення. Відповідно світські ініціативи запроваджувані чужою 

народу державою не потребували істотних студій. 

Думки О. Лазаревського мали під собою вагомий ґрунт. Рівень 

грамотності українського населення був найнижчим  серед народів у 

європейській частині імперії. Саме тут імперська політика була украй 

незадовільною, нездатною до поширення грамотності серед населення й, 

відповідно, русифікаційних заходів. Навіть за найвідомішим переписом 

1897 р. грамотність серед українців становила лише 18% – це був 

найнижчий рівень освіченості в європейській частини Російської імперії 

(на 5% нижче за середній рівень), лише 13 % вміли писати. В українських 

селах було 91 – 96 % неписьменних. Серед росіян, що мешкали в Україні 
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грамотних було удвічі, а євреїв утричі більше ніж українців. Загалом серед 

грамотних людей лише половина в Україні були українцями [ 576, с.43]. 

Рівень грамотності жінок був ушестеро нижчим за рівень чоловіків 

українців [564, с.242]. Відсутність школи рідною мовою й, власне, 

заборона цієї мови 1863 р. штовхали діяча національного руху на швидкі 

висновки щодо згубності російської державної машини щодо підвищення 

освітнього рівня українського населення. Представник інтелігенції, 

найбунтівливішої частини російського суспільства, вважав за свій 

обов’язок сприяти просвітництву серед народу. Питання недільних шкіл 

ставало політичним. Подібно письменник-белетрист Г. Данилевський не з 

великим позитивом висвітлював історію початку світського навчання на 

теренах Слобідської України [540]  у час запровадження та перших 

десятиліть існування училищ, вважаючи, що такі училища нищили стару 

дяківську «народну» школу. Але саме у Данилевського помітна 

просвітницька риторика про користь освіти, потребу громадської 

підтримки, участь широких верств у освітніх процесах. 

На тлі студій історії  навчальних змін в Україні у 60-70-х рр. ХІХ ст.  

лунали й дуже зважені думки, наприклад, майбутній професор Київського 

університету М. Владимирський-Буданов прагнув на початку своєї 

наукової діяльності узагальнити проблему держави та школи загалом в 

Російській імперії XVIII ст. Історик наводив приклад, що такий тип 

парафіяльних шкіл при церквах та дяківського навчання по домівках 

існував й у Росії теж наприкінці XVIII століття, основна принада 

«Малоросії»  для науковця-позитивіста збереження статистичних джерел 

щодо наявності навчальних закладів [521]. Широкий шквал реформ 

імператриці змінював церковну освіту по всій імперії й українські школи 

тут не виглядали винятком.  

Насправді ж  проблема «національної школи» виходила вже поза 

рамки причинкових досліджень. М. Драгоманов – один із чільників і 

основних ідеологів українства 70-90-х рр. XIX ст. поставив питання 
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українського шкільництва XVI – XVIII ст. у іншу площину. Проблема 

української школи виведена Драгомановим дуже істотно. Драгоманов 

чітко обґрунтував, використовуючи статистичні дані й свідчення 

іноземців, що освіченість українців була досить високою в XVII – XVIII 

ст., українство прагнуло відкрити модерні навчальні заклади. Політика 

російського уряду на українських землях у галузі освіти була регресивною 

[550, с.444 – 446]. 

Просвітницький патос поєднувався з романтичним баченням. 

«Загибла» школа поволі поєднувалася з сучасним уявленням про освіту. 

Поза увагою творців національного бачення залишалися вагомі 

суперечності старої церковної школи: кількість шкіл не визначала 

кількості учнів та власне чи ті учні уміли писати й читати, а соціальна 

категорія «школярів», часто жебраків найрізнішого віку, які мешкали при 

школі, визначалася за значенням слова ХІХ ст. –  підлітка чи дитину учня 

школи.  

Часопис «Киевская старина» – основне періодичне видання 

українства значно розширив уявлення про школу й шкільництво. Власне, 

важко не погодитися із А. Каппелером щодо значення цього видання для 

українського національного руху [802, с.137 – 138], саме довкола цього 

часопису витворилися основні національні підходи до української історії й 

комунікативність національного руху. Виявляється, за дослідженнями в 

«Киевской старине», у XVII – XVIII  ст. Україна мала автономні права, 

суд, своє військо (козаків), високий рівень культури й власну письмову 

мову. Усе це занепало й було знищено. Каппелер задає резонне питання: як  

петербурзька цензура не ловила цих нюансів? Заборона української мови й 

репресії уряду не завадили повільній побудові національного наративу. 

Ширша за даний часопис українська національна комунікація в царській 

імперії була неможливою через потужні засоби придушення. З перших 

чисел «Киевская старина» почала зважати на історію шкільництва на 

українських землях.  Узагальнення й матеріали щодо масовості української 
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освіти XVII – XVIII ст. подав видатний філолог П. Житецький. У своїй 

серії досліджень про книжну та усну культуру, які вийшли спочатку як 

окремі статті, а потім були об’єднані у відомий збірник [556], Житецький 

стверджував найважливішу річ про поєднання книжної та усної культури в 

старій Україні. Мандровані бурсаки й школярі розносили книжну культуру 

серед простолюду й запозичали самі чимало простонародних звичок. 

Відбувався «духовний зв’язок школи й народу», «стара наша книжна 

освіта не так уже абсолютно була відірвана, чужа для народного життя; 

багато живих нервів в’язало її з народним словом, з ідеями народного 

світогляду, з культурно-громадським життям народу» [562]. Велика 

єдність української культури за Житецьким була порушена імперським 

втручанням. 

Зазначимо, що у цьому періодичному виданні проблемі освіти, 

особливо історії Київської академії відводилося чимало місця.  Щодо 

висвітлення ж проблематики «старої школи» на Лівобережжі XVII – XVIII 

ст. напевно чільні ролі належали В. Пархоменку [680 – 682]  та  О. 

Левицькому [617]. Підсумував оцінки істориків «Киевской старины» І. 

Павловський, друкуючи матеріали з листування губернатора О. Куракіна й 

духовних осіб 1803 р. щодо скасування церковно-приходських шкіл. 

Павловський написав передмову, у якій визнає, що старі школи були 

«дуже скромними розсадниками просвітництва», однак засновані на 

народній ініціативі скасовані разом  із «прикріпленням» населення від 

1782 р. [681]. 

У часописі «Киевская старина», навіть на рівні повідомлень про 

згадки в документах освітній процес поширювався на Запорізьку Січ, на 

Січі теж була школа для дітей [786]. Та важливішим було поширення  

значення освітнього процесу на Правобережну Україну, хоч і з потужним 

католицьким, єзуїтським впливом [783]. Ці публікації доводили єдність 

освітнього процесу на українських землях, а отже національну єдність. 

Ідеологізація значення освіти поволі досягала своєї мети. Коріння 
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української шкільної традиції виводили із братських шкіл та колегій часів 

міжконфесійного протистояння. 

Багато в чому українське богослов’я та шкільна традиція є цікавими, 

бо сполучали у собі церковну православну сутність з масою запозичень із 

католицького світу. Парафіяльні школи, сама система колегій й 

схоластичне вчення часто носили на собі вплив неприйнятних 

«латинників» та єзуїтів. Найголовніше, у даному разі, що такі погляди 

ідеалізували «дяківську науку» та освіту по колегіях і академіях і 

зневажливо ставилися до світських освітніх державних ініціатив. 

Але поруч з таким загальним значенням місцеві історики, пишучи 

про коріння власних навчальних закладів та висвітлюючи їх початкову 

історію передусім зосереджувалися на суперечностях виникнення та 

функціонуваннях навчальних установ, приводячи численні факти. Спроби 

узагальнень історії освіти в Російській імперії показували неоднозначність 

становлення нової школи, численні невдачі, але водночас і дуже помітний 

успіх, особливо у час становлення «освітньої системи». 

 На початку ХХ ст. побачили світ низка важливих історій гімназій 

Чернігівської М. Тутолміна чи Новгород-Сіверської І. Панаженка, щодо 

Полтавської В. Василевського, Лубенське училище М. Астряба, О. 

Твердохлібова про Охтирське училище [496, 510, 675, 741, 752]. 

Переважно авторами цих праць були самі вчителі навчальних закладів, для 

яких працю учителя можливо не слід було оцінювати однозначно, але ж 

певно позитивно. 

Але загальна тенденція становлення національного бачення 

української історії тяжіла до основних зауважень щодо репресивності 

царського уряду і його незмоги забезпечити освітні потреби українців. 

1907 р. вийшов великий підсумковий твір українського народництва 

написаний російською мовою для широкого загалу «История украинского 

народа» О. Єфименко. У даному популярному нарисі, написаному 

емоційним стилем авторки зазначалося щодо російського уряду разом із 
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перетворенням вільних селян на кріпаків у другій половині XVIII ст. 

«зникла з лиця землі» й українська нижча школа, освіта пішла шляхом 

регресу [552, с.192].  

Стриманіше оцінює креативність старої освіти творець української 

національної схеми історії М. Грушевський. Занепад школи Грушевський 

тісно пов’язував із занепадом національного життя та козацьких 

державностей, а рівень навчання в Київській академії описує дуже 

скептично: «Служачи вищою школою для світського громадянства, 

академія мала характер богословський в своїй науці; при тім її наука 

опиралась на давніх схоластичних методах, для того часу перестарілих і не 

цікавих, і не йшла за поступами сучасної європейської науки» [535, с.392, 

395].  Грушевський не підтримав уже складеної традиції висвітлення 

історії українського шкільництва, наголосивши на його не сучасності й 

заскорузлості. Згадуючи в своїй праці «Очерк истории украинского 

народа» (виданій тричі в Санкт-Петербурзі (1904, 1906, 1911 рр.), про 

засновані на Лівобережжі та Слобожанщині школи XVIII cт. за взірцем 

Київської академії, історик пише: «…їх ученість все більше й більше 

залишалася сказати би, за флангом: потреби часу й запити життя обганяли 

їх усе помітніше» [537, с.299].              

Слід зазначити, що лунали ще й інші думки, що прагнули виправдати 

заходи російських управлінців щодо української школи середини XVIII ст. 

До прихильників власних тез із історії школи належав цікавий ніжинський 

історик Г. Максимович. Досліджуючи діяльність керівника другої 

Малоросійської колегії П. Рум’янцева, Максимович (1913 р.) намагався 

довести, що за часів керування того Гетьманщиною (1765 – 1775 рр.) 

навпаки підвищився рівень освіти, церковно-приходські школи й навчання 

у дячка не зникло й у XIX cт. [626, с.185 – 189] Себто реформи 80-х рр. 

XVIII ст. не знищили остаточно прицерковну освіту й традиції церковного 

навчання.   



34 

 

 За тяжінням до національного викладу можна помітити і досить таки 

позитивні характеристики тогочасних учителів та представників освітньої 

сфери.  Але певною мірою однобокі ставлення до історії освіти змінили 

великі історіографічні зрушення з кінця ХІХ ст. Поза істориком-учителем 

проблемами освітньої сфери зайнялися постаті з виразно історичною 

методою праці з джерелами та окресленням освітніх зрушень і втрат [484, 

541]. Загальноімперська тенденція зображення історії навчальних процесів, 

найяскравіше виявлена у творах С. Рождественського [711, 712] досить 

виразно показувала амбівалентність, а з цього і неможливість надто 

однозначного трактування, освітнього процесу проектів та їх реалізації. 

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

тенденцій на даному просторі був професор Харківського університету Д. 

Багалій. Багалій сполучав працю історика-позитивіста з громадською 

активністю і викладацькими практиками. Свої погляди на освіту Багалій 

висловив у численних працях і великому «Опыте истории императорского 

Харьковского университета» [495, 496]. Ставлення до шкільництва у Д. 

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. Цей позитивний погляд на освіту виглядає як 

наслідок освітньої політики кінця ХІХ ст., спроб розширити 

університетську автономію і права на отримання освіти у 

модернізаційному ключі таких рішень, професор, а потім і ректор 

університету звертався до історичної спадщини як уособлення справжніх 

потреб суспільства [578]. 

На початок ХХ ст. визначалися основні пріоритети вивчення історії 

шкільництва згідно з тогочасними потребами та поступовим поширенням 

грамотності. Однак соціальні катаклізми та суспільно-політичні зміни 

визначили і нові підходи. Утвердження радянської влади принесло і 
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поширення освітніх практик і «культурного будівництва». Освіта була 

основною комунікацією для поширення ідеології і поволі з ліквідацією 

неписьменності новий лад і запровадив масову освіту. Відповідно 

радянськими істориками історії освіти попередникам дорікалося у 

нездатності і небажанні просвітити соціальні низи, «справжню народну 

школу» (себто загальну масову освіту) принесла лише радянська влада, 

радянські дослідники стверджували, що завдяки передовим діячам 

педагогічні практики в Росії випереджали західні [ 575, с.3].  

Розглядаючи радянську історіографію, слід зазначити 

неоднозначність самого радянського часу, коли в 20-ті рр. ХХ ст.,  попри   

присутнє ідеологічне навантаження існували спроби  створити повноцінні 

наукові  дослідження. Тут досить важливою буде радянська діяльність Д. 

Багалія та його учнів і створення у Харкові катедри української культури: 

вивчення історії освіти для тих часів було певним пріоритетом. Роботи О. 

Водолажченко та М. Гніпа [ 523, 528] є певним прикладом таких студій. До 

«старої школи» заздалегідь ставилися упередженні 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. 

Радянський час заклав великі суперечності у майбутніх трактуваннях 

освітнього процесу. Радянська система надавала великої уваги розвитку 

педагогіки та вихованню «радянського громадянина», створювалися нові 

кафедри педагогіки та педагогічних практик, а історія педагогіки ставала 

окремою дисципліною, але в історії педагогіки часто ставилися не 

історичні, а педагогічні завдання, не критично осмислити минуле, а 

виховати «громадянина», «патріота», «особистість з гуманістичним 

світоглядом», освітнім практикам заздалегідь надавалася позитивна роль і 

накидалося сучасне розуміння освіти з відвертим нехтуванням 

регіональних та соціальних особливостей, неоднозначностей історичного 

контексту та критики джерел. Початок такої історії педагогіки щодо нашої 
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тематики був досить таки непоганим, зважаючи на базовану на багатому 

матеріалі працю О. Ткаченка про Харківський навчальний округ та 

навчально-методичні рекомендації членів училищного комітету. Висновки 

Олександра Ткаченка дуже нагадують за стилем твори критиків старої 

школи 60-х рр. ХIX cт.:  це низький рівень дисципліни, відсутність 

педагогічної доцільності та передового характеру навчання, міністерство 

освіти передбачало у своїх інструкціях поліційний нагляд та тілесні 

покарання, а учні з вчителями були ворожими таборами [748, с.113]. 

Національне бачення історії української освіти було створено досить 

пізно і частково на еміграції. Перебуваючи за кордоном, українські 

історики ідеалізували українське шкільництво й загалом українську 

культуру XVI – XVIII ст., вважали, що секулярні та політичні зміни другої 

половини XVIII ст. завдали непоправної шкоди освіті. Найвидатнішою 

постаттю цього ідеалізування був визначний український філолог та 

церковний діяч І. Огієнко. Українська культура й школа ще на час його 

перебування в Україні ще 1918 р. у Огієнка набували визначних 

динамічних позитивних рис люто знищених Москвою [665, с.168 – 177]. 

Головну канву тлумачення постання нової школи запропоновано у 

збірнику «Українська культура» (видано лише 1940 р.). Основна стаття до 

цього Збірника написана професором В. Бідновим. За Бідновим з кінця 

XVIII cт. – нижчу школу знищено політикою Катерини Другої, а ХІХ ст. – 

«недоля школи на російській Україні» [503, с.59 – 64]. Дана теза містила 

вагому суперечність – становлення української модерної культури 

відбулося за такої «недолі».  

Основна праця з історії української школи – це до цього часу 

неперевершена за матеріалом праця історика-бібліографа С. Сірополка 

(бл.1927 р.). Велика робота з критичним ставленням до багатьох джерел і 

важливими зауваженнями. Характеристика освітніх ініціатив  XVIII cт. і 

подальша їх доля досить таки «народницька»: роздвоєння шляху 

української школи на два напрями –  «один – широкий – призначався для 
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привілейованих класів, а другий – вузенька і невеличка стежечка – для 

широкої маси українського народу» [730, c.218] . Прагнення до масової 

освіти – досить важливий постулат для С. Сірополка. Однак саме ця 

ретельна праця заклала низку вагомих для подальшого  поглядів. 

Сірополко відверто симпатизує «українцям за походженням», що вплинули 

на освітню політику в імперії, П. Завадовському, В. Каразіну. Однак у 

розділі про освіту ХІХ ст. складається враження про велику побіжність і 

невисвітлення дуже багатьох питань щодо історії Харківського 

навчального округу і загалом проблематику доступу до освіти, навчання 

рідною мовою, що не зовсім властиво іншим розділам праці. Тобто – даний 

період другої половини XVIII  - початку ХІХ ст. виявляється досить 

«темним часом» з браком матеріалу та тезою про знищення «старої 

української школи». 

У радянській Україні з кінця 60-х рр. поволі створювалася концепція 

історії культури, що є багато в чому панівною до сьогодні. Історик О.П. 

Удод у 1969 – 1970 рр. в основному республіканському історичному 

часописі надрукував дві статті з чіткими характеристиками освітніх 

процесів на українських землях кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. 

[753; 754]. Передусім, це чіткий поділ на початкову, середню та вищу 

освіту. При тому  у автора для XVIII cт. – вища освіта це Києво-

Могилянська академія, середня – колегіуми, а початкова – дяківські 

школи, для пізнішого часу – університет – гімназії – приходські школи. 

Такий поділ був далеким від завдань і цілей освіти у ті часи. Поєднання 

часів «до і після великих реформ» у освітній сфері видаються не зовсім 

вдалими. Але у працях уже пострадянського часу, зокрема у «Історії 

української культури у п’яти томах» (2003) спостерігаємо повторення цих 

підходів [ 561, с.460 – 516].   

Основний напрямок історії українського шкільництва був 

«вказаним» у колективній монографії про «Розвиток народної освіти і 

педагогічної думки на Україні» (1990). Час правління імператриці 
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Катерини Другої – це «позірна увага до освіти » та гальмування реформ, 

перші світські заклади в Україні, на думку авторів, виникли до часів 

знищення козацьких автономій, освіта поділяється на початкову, середню і 

вищу, часу початку ХІХ ст. надається мало місця. Однак, слід визнати, що 

дана робота визнає, що світська школа лише переживала – «етап 

становлення» [713, с.74 – 126]. У даній праці чимало кумедних огріхів, як 

наприклад, відомості про першу загальну (де навчалися хлопчики і 

дівчатка) школу  у фортеці св. Єлизавети віднесено до 1746 р. (насправді, 

1764 р.), чи те, що в повітових училищах навчання проводилося 

українською мовою [713, с.75, 78, 129] тощо. 

 Дуже важливим буде і відзначення пострадянських студій з історії 

шкільництва даного часу. Студії у 90-тих рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст. в 

колишніх радянських республіках і до сьогодні в історичних дослідженнях 

виразно виявили тяжіння до націоналізованої історії, переважно 

повторюючи бачення і погляди творців національної парадигми історії 

школи, з  позитивним баченням дяківських парафіяльних шкіл та 

наголосом на загальному доступі до освіти у давнину та репресивній 

сутності імперії. Однак основна увага історичних розважань зосередилася 

на «вищій освіті» Київській академії, колегіумах чи переважно 

університетських практиках, хоча у даному ключі і було зроблено низку 

важливих і концептуальних зауваг [579, 697, 788]. Також певну увагу слід 

звернути на дуже вагомі праці Т. Литвинової особливо щодо освітніх 

ініціатив дворянства [616; 617], але, як здається, з певною ідеалізацією 

окремих представників шляхетства та їх ролі в освіті. 

Тривалі проекти щодо вивчення і узагальнення історії української 

культури, насправді не відійшли від радянських стереотипів, поєднуючи 

українські національні бачення з «класовим» баченнями. Розділ про освіту 

в п’ятитомній «Історії української культури» стосовно ХІХ ст. (2008), 

написаний Є. Сявавко саме і є таким прикладом з нищівною 

характеристикою тогочасної освіти: «Народ був приречений на той 
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мінімум знань, який допомагав владі безперешкодно привласнювати його 

працю, маніпулювати його свідомістю, пригнічувати його здатність до 

опору і самосвідомість» [ 562, c.791]. Тобто, на думку авторки, світські 

освітні ініціативи зведені у даному разі нанівець, а їх втілення було 

здійснено з однією метою – поширення влади над пригнобленими. 

Звичайно, успіхам і невдачам освітніх ініціатив початку ХІХ ст. на даному 

просторі не надано місця. 

 Дещо осібно у даному огляді має стояти праця сучасного історика В. 

Перерви насичена покликаннями на архіви про церковні школи в Україні, 

однак основні постулати Автора варті уваги, школи при церквах 

продовжували існувати і навіть після реформ кінця XVIII cт., а «державний 

навчальний заклад був усе ще каплею в морі дяківських шкіл, які й після 

введення штатів не мали альтернативи» [ 685, c.31]. Ця думка дійсно дуже 

важлива і багато в чому підтверджена автором. Тобто на початок ХІХ ст. і 

надалі існували низка практик здобуття освіти, однак через потужну 

інституційність, набуття перших знань при церквах залишалося панівною 

тенденцією. 

 Слід визнати, що з початку 2000-х р. захищено низку дисертацій з 

суміжної і подібної тематики [670; 694]. Однак дослідники, здається, 

незрідка  дещо перебільшують роль меценатства та приватних ініціатив, 

часто невеликих і невдалих, за винятком Гімназії вищих наук Безбородька.  

Певні розробки проводилися і на регіональному рівні [652; 720]. У цей же 

час мусимо відзначити досить істотні праці щодо освітніх проблем у 

російській та європейській історіографії. Щодо Російської імперії та 

постання освітньої сфери здійснено серйозні дослідження Я. Кузбера та 

Дж. Флайна [800; 804]. У Російській федерації на регіональному рівні 

також існують дуже істотні і насичені джерельним матеріалом студії [488]. 

Але останнім часом самі погляди на загальноімперську історію освіти 

переживають низку трансформацій, щоб не зле було б простежити і на 

українському матеріалі. Передусім, це твердження про потребу російської 
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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 [630, 

с.47, 231]. 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 [770, с.136 – 153]. Так само 

постають й інші питання: взаємовідносин центру та периферії (влади і 

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

провінції, дуже низьку статусність вчительської праці [739, с.142 – 170], 

проблема маловивченої позадержавної сфери навчання, в українському 

разі взаємовідносини між дяківською школою та новими світськими 

школами, особливості поширення та обмеження латинської та «нових 

іноземних» мов тощо. Найголовніша у даному разі констатація, що освітні 

реформи в Російській імперії мали не емансипаційну (просвітницьку), а 

уніфікаційну, камералістичну складову, що сприяли не визволенню 

особистості, а створенню соціальних обмежень. 

Дане дослідження, поруч із такою представленою історіографією 

ставить мету: висвітлити постання світських навчальних установ на двох 

подібних в культурному ключі територіях, прояснити суперечності 

історичного процесу і у дечому прояснити суперечність концепту 

Просвітництва та постання світського типу життя на цих територіях. 

Попередня історіографія дуже небагато зробила для з’ясування 

секуляризаційних процесів і питання настільки формування нової світської 

еліти впливало на освітні процеси, поза увагою попередників залишилися 

важливі соціальні складові як виникнення світської жіночої освіти, 

соціальна риторика, питання доступу до освіти представників різних 

соціальних прошарків. 

До цього часу історія освіти на цих землях особливо даного часу і 

рівня (поза університетською освітою) залишається terra incognita –  
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практично немає узагальнених праць, не говорячи про збірники 

документів, укладання словника учителів, визначення якісного рівня та 

освітній вплив на постання нової української культури. Дане дослідження 

заповнює низку цих прогалин. 

 

 

1.2. Джерельна база 

Характеризувати і класифікувати джерельну базу виявиться досить 

складно як з фізичних обставин: стан і розпорошеність джерел, так і власне 

суперечливості самої документації у одному документі можуть міститися і 

урядові постанови і відписки учителів, і табелі про знання учнів, і вірші на 

відкриття училищ, назва документу не відповідати опису: така 

документація украй важко підпадає під класифікації та узагальнення. 

Важливою рисою джерел буде їхня неспівмірність у місцевому розумінні 

через збереженість матеріалу, тобто дані з центральних установ, чи окремі 

архіви навчальних закладів збереглися досить добре, але основна маса 

джерельного матеріалу може бути недостатньою для повнішого 

висвітлення. Тобто, у представленні джерел існує певна диспропорція, що 

долається однак залученням матеріалів із фондів органів влади чи суду, чи 

подекуди документацією особистого походження, що стосується освіти. У 

даному разі класифікація джерел є досить загальною з низкою обумовлень.  

- Нормативні джерела 

Упродовж часу від училищної реформи 1782 до 1802 рр. відкриття 

нових навчальних закладів і керівництво ними залежало від Комісії із 

запровадження народних училищ (Комиссия по учреждению народных 

училищ), а з 1802 р. від Міністерства освіти (з Головним управлінням 

училищ), за тогочасної централізації, незрідка навіть дрібні питання 

розглядалися на вищому рівні. Вищі органи управління освітою займалися 

також призначеннями і підбором кадрів, схваленням місцевих проектів 
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щодо відкриття навчальних закладів, прагнули контролювати загалом 

освітній світський процес.   

Документи центральних установ управління освітою частково 

надруковані і оглянуті [370]. Основна освітня документація зберігається в 

Російському державному історичному архіві в Петербурзі. Передусім, це 

фонд Комісії по запровадженню училищ, установи, що існувала з 1782 до 

реформ 1802 р.: відкриття училищ, перші історичні записки про ці 

училища, перші характеристики учителів, статистичні дані про навчальні 

заклади тощо [157;158; 159].  

У великому фонді Міністерства освіти Російської імперії (РДІА) 

зберіглася низка дуже важливих документів, основні з яких надруковані 

[454]. У даному разі Харківському навчальному округу присвячено 

документи цілого опису, однак існують і розпорошені цікаві справи поза 

описом. Важливістю документів центральних органів влади, у даному разі 

щодо Харківського навчального округу є те, що вони часто не дублюються 

на місцевому рівні. Збережена документація цих фондів дуже велика і до 

цього часу належним чином не опрацьована. Через ці органи проходили 

скарги та слідства, питання відставки та пенсії щодо директорів та вчителів 

училищ. Дані документи не лише висвітлюють політику Міністерства, але 

й досить чітко окреслюють кадрові проблеми, численні зловживання, 

відкриття і закриття навчальних закладів, місцеві особливості щодо 

виконання чи невиконання бюрократичних установ, зловживання місцевих 

керівників освітою. 

- Джерела законодавчих органів 

Даний тип джерел обмежений певним хронологічним проміжком, 

пов’язаним зі спробами освіченої імператриці Катерини Другої створити 

Законодавчу комісію для розробки нових правил щодо різних прошарків та 

управління імперією упродовж 1767 – 1768 рр. Вибори до Комісії, 

побажання (накази), пропозиції та зауваження депутатів, проекти нових 

законів, «стенограми» засідань – є супровідною документацією даної 
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комісії [285]. Освіта та відкриття навчальних закладів були невід’ємною 

частиною побажань українського шляхетства та їх представників  [ 289; 

296; 297]. Це помітні проекти, що потребують критики і студій. Так само, 

представник від «малоросійського шляхетства» В. Золотницький потрапив 

до комісії, що мала розглядати майбутню освітню реформу і теж 

запропонував власний проект майбутнього устрою навчальної системи  

[449, c.144 – 122]. Незважаючи на невдачу діяльності Законодавчої комісії 

дані документи сповна відображають прагнення української еліти щодо 

відкриття та функціонування навчальних закладів. 

Для повноти висвітлення освітніх ініціатив використано і закони 

Російської імперії 30-х – 80-х рр. XVIII cт. [400 – 406], вказівки по 

Духовному відомству [371 – 377]. До училищної реформи 1780-х рр. та 

секуляризаційних законів 1786 р. основні рішення щодо освіти приймалися 

на вищому рівні Сенату, Синоду, безпосередньо імператорів/імпертриць, 

використання цих документів досить чітко відображає освітні проблеми та 

проекти упродовж певного хронологічного періоду (30-ті – 80-ті рр. XVIII 

ст.). 

- Періодичні джерела 

У даному разі періодичні видання щодо освіти з’являються в 

Російській імперії досить пізно, у зв’язку із відкриттям Міністерства освіти 

1802 р.,  висвітленням його діяльності, разом із навчальними настановами 

та науковими творами. Місцеві періодичні видання з’являються ще пізніше 

і певною мірою є наслідком освітніх реформ, у даному разі завдяки 

відкриттю Харківського імператорського університету та світської 

друкарні при ньому. 

Окремо слід відзначити не зовсім проаналізовані в українському 

випадку надруковані періодичні видання Міністерства освіти: 

«Периодическое сочинение о успехах народного просвещения» (1803 – 

1819), «Журнал Департамента Министерства народного просвещения» 

(1821 – 1824 ) (часто розміщувалися матеріали попередніх років). Саме у 



44 

 

цих періодичних виданнях якнайповніше відображається навчальний 

процес в імперії, зазначається про відкриття навчальних закладів та про 

пожертви на освіту, друкуються оголошення та інструкції, повідомлення 

про нагородження чи відставку і переведення основних чиновників чи 

вчителів. Інформативний потенціал даних видань дуже високий. Але щодо 

критики цих джерел треба визнати потрібність перевірки цих донесень 

місцевим матеріалом, що не лише доповнює чи уточнює, але й передусім 

показує неспівмірність дописів до центральних установ (інколи 

перебільшених) і місцевих реалій. Так само цілком можливі помилки у 

прізвищах чи географічних назвах.  

За відсутності місцевих періодичних видань з кінця XVIII і на 

початку ХІХ ст. інформація щодо українських навчальних закладів, їхньої 

історії чи педагогічні ідеї висвітлювалися на сторінках столичних 

російських часописів, однак переважно їхніми авторами були вихідці з 

українських земель чи місцеві українські діячі [311; 312; 393]. 

До джерел цього типу можна віднести і місцеві періодичні видання, 

де окреме місце посідатиме «Украинский вестник» (1816 – 1819) (один із 

перших українських часописів, що видавався у Харкові). Важливою в 

«Украинскому вестнику» буде його офіційна частина, де відображена 

діяльність меценатів та функціонування Інституту шляхетних панн, з 

певними історичними екскурсами і надрукованим Статутом щодо цього 

закладу, діяльність Харківського товариства благочинності, що 

опікувалося і навчальними закладами у 1812 – 1819 рр. [ 284; 385; 408; 471 

– 473]. 

Потенціал періодичних джерел є дуже вагомим у даному 

дослідженні і часто «об’єднавчим» щодо центральних та місцевих 

проблематик. За поганої вцілілості фондів Харківського навчального 

округу, часто матеріали періодичних видань є єдиними для висвітлення 

початків та підтримки тих чи тих навчальних закладів.  

- Документація керівництва навчальними закладами  
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Документи самих навчальних закладів – явища часу проведення 

освітньої реформи з початку ХІХ ст., до цього дана документація не є 

відокремленою з фондів місцевих органів влади (губернських чи 

намісницьких установ, Приказів громадської опіки), інколи вона 

вилучається окремими дослідниками під час копіювання чи на базі такого 

вилучення існують збірки документів чи формуються окремі архівні 

фонди. 

Документація щодо керівництва Харківським навчальним округом в 

основному доволі розпорошена, основна частина представлена переважно 

документами щодо колишньої Чернігівської губернії зберігається у фонді 

Харківського навчального округу у Центральному державному 

історичному архіві України в м. Києві (ф.2162) – це одне із кращих і добре 

збережених зібрань. Однак даний фонд свого часу у 60-ті рр. ХХ ст. 

потрапив до Києва з Харківського архіву, мабуть через певну «географічну 

наповненість» далеко не харківськими темами. Тож не дивно, що основним 

доповненням до даної документації будуть вцілілі після Другої світової 

війни документи з фонду Харківського університету Державного архіву 

Харківської області (ф. 667, оп.283, оп.287). Але знову ж основна вціліла 

документація стосується переважно навчальних закладів Чернігівської 

губернії. Подекуди ці документи опубліковані [354]. 

Поточна документація Приказів громадської опіки, училищних 

комітетів та по можливості безпосередньо училищ напевно виявляється 

основною документацією даної тематики на цьому терені. Сама ця 

документація безпосередньо важлива для  дослідження збережена не 

зовсім задовільно в українських архівосховищах. Найкраще такі документи 

збереглися в Державному архіві Чернігівської області там почасти 

збережено як документи скажімо Новгород-Сіверського Приказу 

громадської опіки (ДАЧО, ф.92), що попри своє значення як установи 

місцевого правління, містить майже винятково училищну інформацію, так 

і губернського  правління училищ (ДАЧО, ф.229). Також існують 
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публікації документів з чернігівського архіву [290]. Щодо джерельної бази 

та даного типу джерел помітний певний географічний дисбаланс, історію 

навчальних закладів Чернігівської губернії можна висвітлити досить 

повно, на відміну від освітньої історії сусідніх губерній. 

У центрі округу у Харкові досить непогано зберігся фонд 

Харківської дирекції училищ (ДАХО, ф.266), щоправда основна 

документація цього фонду починається після статуту 1828 р., але дані 

документи можна використовувати для характеристики вчительського 

складу та джерело певної ретроспективної інформації.  

Щодо Слобідсько-Української та Полтавської губернії, попри слабку 

збереженість основної документації, слід визнати збереглися окремі фонди 

документообігу повітових училищ, так у Полтаві зберігся фонд – 

Миргородського повітового училища (щоправда трішки пізнішого часу з 

1817 р.) (ДАПО, ф.958), у Харкові – фонд Ізюмського повітового училища 

(ДАХО, ф. 761), а у Сумах – Лебединського повітового училища (ДАСО, 

ф. 523) (найповніший і найцікавіший з наявних фондів). Характеристика 

даних джерел – це щонайповніше висвітлення навчального процесу 

(незрідка із журналами успішності учнів, розкладом занять та 

висвітленням діяльності перших «педагогічних нарад»), чітка 

бухгалтерська звітність і з відомостями про залучення коштів меценатів, 

відомості про кадровий склад.   

Часто ця документація з історії світських навчальних установ 

зберігається у загальних фондах великих архівосховищ. Для прикладу 

зібрані, вочевидь, В. Науменком документи щодо Київського народного 

училища чи Новгород-Сіверської гімназії, що містяться у великому фонді 

Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. Вернадського. 

Окремі і розрізнені документи щодо училищ збереглися  у численних 

копіях Д. Багалія, що становлять окремі справи фонду науковця у Відділі 

рукописних фондів та текстології Інституту літератури ім. Т.Шевченка 

НАН України [1]. 
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- Документація місцевих органів влади  

Як додаткова документація, як необхідні джерела щодо проектів 

навчальних закладів, підтримки їх на місцях чи нехтування освітніми 

проблемами є документація місцевих владних установ, що знову ж не є 

одноманітною. 

Незрідка через незбереженість певних видів документації основні 

наявні документи містяться в архівах місцевих державних органів влади. 

Так, скажімо, основна документація щодо Харківських додаткових класів 

буде міститися у фондах Слобідсько-Української губернської канцелярії та 

Харківського намісницького правління Центрального державного 

історичного архіву України в місті Києві (ф. 1709, 1710), оскільки ці 

органи опікувалися цим світським навчальним закладом, але дуже важливо 

буде зазначити загальну оцінку – освіта жодним чином у розглянутий нами 

час не була пріоритетом державного правління: збирання податків, 

судочинство, ініціативи щодо пошти й транспорту, захист лісів та 

проблеми з військовими чи рекрутами – будуть пріоритетними темами для 

такого виду документації. 

До таких матеріалів можна наприклад віднести численні документи 

П. Рум’янцева часу управління ним  Малоросійською колегією 1764 – 80-х 

рр. XVIII cт. [275, 286, 299, 363]. Пропозиції Рум’янцева також є важливою 

ілюстрацією щодо проектів створення навчальних закладів, 

секуляризаційних спроб, особливостей місцевої еліти. 

Щодо початків ХІХ ст., незрідка за абсолютним браком інших 

документів, що характеризують освітні процеси використано документи з 

фондів Харківського (Слобідсько-Українського) (ДАХО, ф.3) та 

Полтавського губернаторів (губернських правлінь) (ДАПО, ф.83). Часто 

такі дані уривкові і неповні, переважно стосуються матеріального стану чи 

конфліктних ситуацій, однак і відстежують подекуди початки навчального 

процесу в училищах.   
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Основним зауваженням щодо критики цього виду джерел буде те, що 

нерідко  дані документи представлені копіями, справи подекуди не мають 

завершення, у діловій документації запити можуть не мати відповіді.  

Слід зазначити дуже важливу рису як документації центральних 

установ, так і місцевих архівалій, це уникнення імен, велика кількість 

вчителів, попечителів, меценатів показана лише за прізвищем, чітка 

ідентифікація цих осіб подекуди копітка справа і не завжди вдається.  

- Статистичні та географічно-описові джерела 

Особливу групу джерел складають статистичні дані, географічні 

описи та подорожні записки. Дані описи як відомий опис Слобідсько-

Української губернії 1802 р.  [280] чи, насичений особистісними 

характеристиками опис Чернігівського намісництва О. Шафонського [477] 

досить детально наводять описи міст та місцевостей, де створювалися чи 

вже існували навчальні заклади. Дана документація допомагає з’ясувати 

важливе соціально-економічне тло постання нової системи освіти [320 ]. 

До цього виду джерел, попри особистісний чинник, треба віднести 

подорожні записки у даному разі В. Зуєва та І. Долгорукова [302; 306]. 

Подорожній у добу Просвітництва звертає увагу на наявність навчальних 

закладів та характеризує їх, має змогу порівняти їх з іншими.   

- Документи особистого походження: 

Особисті фонди діячів Просвітництва на даному терені (за винятком 

фонду Василя Каразіна) майже не збереглися. Окремі документи з 

приватних зібрань є надрукованими, як уривки з диканського архіву В. 

Кочубея [307], почасти зміст документів цього архіву, що майже повністю 

знищений на наш час можна відтворити завдяки ретельним описам [9 – 

10]. 

Джерела особистого походження значно доповнюють офіційну 

документацію, хоча і доволі суб’єктивні у своєму висвітленні подій 

минулого. Спогади, «записки», мемуари, листи, попри свою закритість усе 
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ж надають важливі дані щодо освітнього процесу, спростовують чи досить 

художньо ілюструють проблематику освітного простору. 

Значну частину джерельного матеріалу складають листи та 

листування, що сполучає як діловий, так і особистий характер. 

Найвідомішим у даному разі є листування Г. Полетики [336 – 337]. Так 

само надруковане листування П.Завадовського постаті, що опікувалася 

освітою в імперії 80-х рр. XVIII – поч. ХІХ ст. з П. Рум’янцевим та А. 

Милорадовичем [358; 398], листування міністра внутрішніх справ 

Російської імперії В. Кочубея [307, 319], поміщика та юриста І. Мартоса 

[337], просвітителя та лікаря О.Шафонського [339], папери малоросійських 

губернаторів М. Миклашевського та  О. Куракіна  [357; 390 – 391].  Хоча 

дані листи носять часто діловий характер та за доби інтенсивного 

листування треба визнати брак таких джерел і перспективу розширення 

джерельної бази в подальшому при студіях архівів та приватних зібрань 

поза межами України. 

Окремий вид джерел особистого походження складають щоденники. 

У даному разі їх лише кілька М. Ханенка та С. Лашкевича [324; 367]. Так 

само мають свої особливості у звуженому, діловому стилі автобіографічні 

нариси С. Лукомського, М. Максимовича з описуванням шляху набуття 

освіти та освітніх стратегій [344; 350]. 

Основна частина особистих свідчень та спогадів уже опублікована, 

однак тут дуже помітний також серйозний дисбаланс у бік географічності, 

дані документи дуже часто стосуються передусім Слобідської України і 

Харкова. Такі документи починаються зі свідчень авантюриста І. Тривоги 

[467], чимало цікавого є у пізніших спогадах вихованців додаткових класів 

та народного училища В. Ярославського [480], Р. Цебрикова [476] та І. 

Лобойка [345], В. Масловича [304]. 

 Щодо освіти старої Гетьманщини, це спогади Г. Винського [288], М. 

Лазаревського [342], І. та Є. Тимковських [465, 478], М. Антоновського 

[279] чи трішки пізніші замітки К. Ушинського [470] та М.Чалого [474]. 
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Загальна  картина цих спогадів істотно доповнює офіційну документацію, 

звичайно ж, є упередженою, але далеко ближча до подій аніж пізніша 

критика істориків. Важливим зауваженням такого виду документів є те, що 

вони написані на «віддалі» не лише в хронологічному, але й географічному 

розумінні Г.Винський, М.Антоновський, К. Ушинський перебували далеко 

поза межами України, їхні розповіді можуть хибувати на окремі деталі. 

Так само досить ілюстративні, однак дещо віддалені від пояснення 

місцевих реалій і мемуари О. Михайловського-Данилевського, що 

перебував на службі в Полтавській губернії та характеризував місцеве 

суспільство та освіченість окремих його представників [359].  

Окремо слід зазначити про єдині жіночі спогади про своє дитинство 

та навчання С. Капніст-Скалон [310]. Цей винятковий матеріал 

підтверджує тезу про приватну сферу жіночої освіти.  

За сучасної інформаційної доби та доступності документації, 

можливо, низка важливих джерел чи історичних творів залишається поза 

увагою дослідника, однак вагома історіографія та велика джерельна база 

надають усі можливості здійснити повноцінне дослідження проблем 

постання світської школи на цих територіях. 

 

 

1.3. Методологія дослідження 

Основу методологічного інструментарію даного дослідження 

становлять принципи історизму та системності. Принцип історизму у 

даному разі передбачає розгляд культурних процесів з урахуванням 

конкретно-історичних обставин з позицій діалектики та взаємозв’язків між 

ними –  йдеться про використання якнайширшого кола джерел задля 

сукупності фактів для повноцінного вивчення даної проблематики. У даній 

праці цей принцип передбачає звернення уваги на низку політичних, 

соціальних, культурних особливостей, що перебувають у певному 

взаємозв’язку. Принцип системності передбачає розгляд тогочасних 
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суспільних взаємодій, що призводять до відкриття навчальних закладів, як 

складної системи, залежність від кожного елемента і урешті підстава для 

створення структури освіти на початку ХІХ ст. з поділом на рівні, 

програмою, підручниками та педагогічною комунікацією з належною 

бюрократизацією. Методи, що використовуються насамперед 

відображають становище соціального знання на даний момент, що є 

невід’ємною рисою історичної науки для пізнання свого об’єкту  [ 716 а, c. 

94].  

Методологічна основа даного дослідження здійснена з урахуванням 

досягнень світової історіографії та низки соціологічних підходів. У даному 

разі йдеться про концепт «освітньої революції» - тобто поступового 

переходу до масової доступної освіти,  світською за формою і державною 

за опікою, але у даному разі зі співіснуванням з освітою при церквах та 

наявністю семінарських освітніх практик і для представників світських 

прошарків населення. Дана суперечність призводить до потреби розгляду 

неодноманітностей культури у рамках ширшого аналізу щодо коріння 

освітніх ініціатив та наявності освіти, базованої на зразках попередньої 

форми (у даному разі запозиченою із єзуїтських колегій та шкіл). 

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. Початки пожвавлення зацікавлення 

цими процесами пов’язані з інтерпретацією сучасного суспільства 

американським соціологом Т. Парсонсом 1971 р., що визначив історію 

новітнього суспільства засобом освітніх революцій (основна з яких 

відбулася бл.1800 р. і поставила на меті обов’язкову початкову освіту та 

особливу роль університету з секулярними дисциплінами), що час від часу 

змінюють світ і призводять до загальних зрушень і основних змін у 

культурі, саме з цією революцією пов’язане постання сучасного 

суспільства [678, с.127 – 129]. Переклад праць Парсонса німецькою мовою 
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мав значний вплив на істориків. Дослідження шкільних трансформацій 

виходило на нові горизонти пояснення змін у суспільстві загалом. Відгомін 

такого зацікавлення вилився у низку дуже вагомих збірників особливо 

знову у тій же Німеччині,  найпомітнішим із яких виявився  «Handbuch der 

deutshen Bildungsgeschichte» (Підручник німецької освітньої історії), 

пізніший щорічник з історії освіти. Цей зсув в історичних студіях 

зрозумілий саме в Німеччині, країні університетів і експериментальному 

полі для педагогічних новацій. На жаль, українські дослідження з вивчення 

минулого шкільництва перебувають у зародковому стані, переважно 

такими студіями займаються спеціалісти з педагогіки, далекі від методів 

історизму. Хоча поєднання зусиль було б корисно саме для даних спроб 

осмислення історичного досвіду. Тим більше, що зміни в підходах до 

навчання на даному просторі мають істотне історіографічне наповнення. 

Дане дослідження користається з набутків досить нового напрямку 

«освітньої історії», що поєднує в собі не лише історичні методи, але й 

вивчення соціальних взаємин під час навчального процесу, чи окремих 

педагогічних практик. Даний період друга половина XVIII – початок ХІХ 

ст. і є часом формування нової освітньої системи, чи не найповніше 

вираженої в пізніших творах педагога і філософа А. Дистервега, з поділами 

освіти за віком, об’єднання навчання різних статей, зростання ролі 

держави і потреба школи національної за формою і гуманістичною за 

змістом. Традиційно цей напрям тяжіє до міждисциплінарності і об’єднує 

історію педагогіки, соціальну історію, увагу до біографістики (у ширшому 

контексті - просопографії). У даному разі історико-біографічний метод 

дозволяє не лише відтворити біографії чільних освітніх діячів, але й 

відтворювати контекст їхніх вчинків, поєднувати індивідуальне й загальне, 

звертати увагу на діяльність окремих осіб на широкому соціокультурному 

тлі.  

Незрідка у даному разі, використовуючи згадані методи історичного 

дослідження, варто розуміти, що творення системи освіти несло в собі і 
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збільшення елементів контролю, прагнення запровадити «шкільний 

обов’язок», винайдення нової мови і нових форм знання, розуміння 

науковості на рівні «епістеми» [762, с.297 – 298]. Певною мірою, таке 

дослідження буде дослідженням структур та міститиме елементи 

структурного аналізу.  

Використовуючи методику суміжних з історією наук, зокрема 

соціології, треба визнати, що у центрі нашої уваги перебуватиме 

макрорівень та мікрорівень постання школи. Макрорівень (це, власне, 

формування шкільної системи) та мікрорівень (процеси безпосередньо з 

одного навчального закладу) [797 а, с.67]. Щодо макрорівня 

використовуємо поняття трансферу (дифузії, рецепції),  бо  формування 

освітньої системи в Російській імперії напряму залежало від запозичень із 

країн Західної та Центрально-Східної Європи [749], зокрема училищна 

реформа 80-х рр. XVIII cт.  запозичувалася з  Австрійської імперії, а 

вагому університетська реформа початку ХІХ ст. мала за взірець 

французьку освітню систему [773, с.37]. Мікрорівень висвітлює 

виникнення та функціонування окремої школи, з висвітленням 

особливостей та функціонування особливо дихотомій учня та учителя [796, 

с.11 – 19], у нашому випадку дані висвітлення стосуються окремих 

вагомих закладів: Харківських додаткових класів, Новгород-Сіверського 

головного народного училища (гімназії), Київського головного народного 

училища тощо.  

Використання міждисциплінарних підходів на українському 

матеріалі є досить важливим поштовхом для актуалізації питань освітнього 

простору загалом і українських особливостей зокрема. Так само, дані 

студії пов’язані з аналізом вивчення історії окремих інституцій, їхнього 

початку та функціонування. Разом із зважанням на інституційні 

перетворення, певна увага приділяється також і методам соціальної 

психології, потреби висвітлення розуміння значення та статусності освіти 

окремими прошарками, передусім вищими [559 а, с.7 – 11]. Відповідно до 
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цього, освітні ініціативи слід сприймати як змінний конструкт, спочатку 

базований на риторичних заявах про потрібність освіти та освітніх закладів 

і лише з часом як певні реалізовані ініціативи щодо відкриття навчальних 

установ як державних, так і приватних. 

Евристика даного дослідження стосується шляху постанови 

завдання та пошуків джерел, йдеться про вибірку документів передусім 

тих, що стосуються заснування та початків функціонування навчальних 

закладів. Даний вибір стосується поставлених завдань передусім 

висвітлити дані особливості, не зосереджуючись на якості викладання та 

особливостях навчального процесу, педагогічним підходам та  системної 

характеристики. Дані підходи супроводжуються необхідною для 

історичного дослідження зовнішньою та внутрішньою критикою джерела.  

Аналіз визначеного і відібраного матеріалу супроводжується не лише 

емпірикою, але й співвіднесенням її з теорією, з доведенням інтерпретацій. 

Певною мірою у даному дослідженні присутня проблема синтезу і 

розуміння категорійного апарату. Настільки культурно-освітні процеси 

були закономірними і чи існує проблема випадковостей даних освітніх 

ініціатив – одне із основних питань на рівні розуміння категорій історичної 

науки. 

 Основні історичні методи даного дослідження історико-

порівняльний та історико-генетичний. Передусім засіб порівняння 

стосується не лише сусідніх територій, що підпали під «освітню 

революцію» чи російських імперських столиць, але також і наявних поруч 

із першими світськими закладами церковних, подекуди їхню співдію. Так 

само історико-генетичний метод дозволяє виявити коріння освітніх 

ініціатив, попередні освітні практики та наявні навчальні заклади 

передусім колегіумського типу та їх певний вплив на становлення 

світської освіти, важливішою також у даному разі стане соціальна 

складова тобто процес виокремлення еліти – «нової шляхти», так само 
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процес обмеження у певних соціальних рамках зі спадковими рисами 

прошарку духовенства. 

Хронологічно-проблемний метод  у даному дослідженні матиме свою 

специфіку і обумовлення. Процеси у сфері культури досить складно 

пов’язуються з чіткими датами: виникнення навчальних закладів – 

міститиме у собі  не лише датування проведення реформ, але і ширші 

проблеми суспільства, зміни ставлення до освіченості. Сам процес набуття 

знань не дає швидкі наслідки і є дещо «розтягненим», але водночас є 

пов’язаний зі спробами політичних змін і поширення державного 

втручання у духовну сферу. Хронологічна прив’язаність – це висвітлення 

державної політики часто пов’язаної з особистісними чинниками. 

Одним із методологічних прийомів буде використання гіпотез та 

припущень щодо впливу тих чи інших постатей на навчальний процес та 

відкриття училищ, окремих вчень та книг щодо постання нової системи 

освіти. У даному розумінні підтвердження цих гіпотез  - шлях подальших 

досліджень та дискусій. 

Методи теоретичного дослідження, загальні та спеціально-історичні 

методи в комплексі дозволяють досягти мети дослідження та виконати 

поставлені завдання. 
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РОЗДІЛ 2. ПРОБЛЕМАТИКА ПОСТАННЯ СВІТСЬКИХ 

ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 50-ті – 80-ті рр. XVIII cт.   

 

2.1. Передумови виникнення світських навчальних закладів    

Вивчення історії освіти XVII – XVIII cт. має важливу складову 

пов’язану з секуляризацією і постанням нового мислення, звільнення від 

релігійних «пут» і надання важливої ролі світському життю. Дані доволі 

суперечливі процеси напряму пов’язані з поширенням нових навчальних 

дисциплін передусім щодо точних наук, стрімке зростання значення 

медицини та впорядкування освітнього процесу шляхом вікових поділів та 

розкладу занять. У європейських країнах даний процес був позначений 

великим переходом від церковної до державної школи, переважно шляхом 

трансформації першої через секуляризаційні заходи та із розвитком 

приватного шкільництва. 

Характеристика освіти та освітніх ініціатив на українських 

територіях, що перебували у складі Російської імперії, у XVIII ст. 

виявиться одним із найскладніших завдань через великі історіографічні 

стереотипи й усе ще обмаль суттєвих розвідок щодо цієї теми. Основна 

проблема в цьому разі дуже «історична»: до понять інакшого змісту 

застосовують сучасні розуміння. Те, що ми сьогодні називаємо школою й 

розуміємо під освітою, мало в ранньомодерний час інші значення, роль, 

мету.   

Передусім, оглядаючи історію освіти слід окреслити коло проблем, 

що виявляються на українських землях на середину XVIII ст. Насамперед – 

це трансформації «колегіумсько-шкільної» форми освіти, зміна ролі 

церкви та розуміння школи, важливим зауваженням буде й «рівень освіти» 

та її доступність. Разом з тим, дискусійною проблематикою буде поява 

світських навчальних закладів, соціальне наповнення освіти, комунікаційні 

можливості (друкарні, бібліотеки, періодика) як характеристика 

культурно-історичних процесів. Насамкінець, одним із найістотніших 



57 

 

питань буде питання про Просвітництво на українських землях: 

особливості цієї філософсько-культурної течії та способи реалізації 

окремих постулатів просвітницьких вчень: секуляризації, раціонального 

впорядкування суспільних відносин, поширення освіти, боротьба із 

забобонами і релігійним обскурантизмом. 

Реформація та релігійне протистояння, контрреформаційні ордени, 

початок книгодрукування, становлення докласичного університету з 

перевагою богослов’я, філософські зміни в освіті під впливом 

раціоналізму, перші кроки секуляризації сформували і нове розуміння 

важливості знань, і потребу в їх поширенні. Освіта ставала засобом для 

впливу й підтримки церкви в часи конфесіоналізації. Українські землі у 

складі Речі Посполитої певною мірою були втягнуті в ці освітні процеси. 

Наслідком релігійних та міжконфесійних протистоянь стала поява 

православної колегіумської освіти, взорованої на єзуїтські зразки, вписаної 

до організаційної структури православної «Київської церкви». В основу 

освітнього процесу було покладено навчальний статут «ratio studiorum» 

(1599) із поділеним навчанням «класами»: фара, інфіма, граматика, 

синтаксима (передбачали набуття загальних знань та початкового 

опанування латини); поетики та риторики (знання з «гуманістичних» 

дисциплін); філософія та богослов’я («вищий» рівень з набуттям вміння 

тлумачення та критики теологічних текстів). Але впровадження такої 

системи на землях Лівобережної України – явище XVIII cт. і дане навчання 

на східноєвропейських теренах як запозичувало, так і виробляло власні 

освітні зразки з апеляціями до власної традиції [ 697, c.31 – 52]. Другою 

важливою і радше політичною рисою стало те, що з виникненням 

козацької державності Гетьманщини унаслідок революційних подій 

середини XVII ст. панівне релігійне становище у ній було надано 

православній церкві [695, с.427 – 434]. Дана «конфесіоналізація» на 

тривалий час визначила характер культури на цих землях. З 1686 р. 

Київська митрополія була підпорядкована московському патріарху і 
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напряму залежала від реформування російської церкви. Залежність від 

церкви визначала й освітні практики. Упродовж наступного XVIII століття 

православна церква на українських землях була докорінно перетворена 

[695, с.427 – 434; 571; 789, с.13; 790, с.11 – 15]. 

Основним документом щодо творення нової російської синодальної 

церкви став «Духовний регламент» 1721 р., що ліквідовував пряме 

патріарше правління і запроваджував колегіальний Синод, залежний від 

світської влади, напряму сприяв формуванню кліру як соціального 

прошарку з певним набором не лише функціональних обов’язків, але і 

статусних ознак, серед яких належна духовна освіта мала посідати чільне 

місце.  Найголовніше, виконання юридичних правил регламенту дозволяло 

зважити, що без належної духовної освіти майже неможливо було зайняти 

церковні посади. Клір виокремлювався з допомогою освіти в окрему 

соціальну групу, навчання попівських та дяківських дітей (хлопчиків) 

ставало обов’язковим. 

Попри уніфікаційні процеси, Церква на українських землях зберігала 

тривалий час свої особливості ще певно з «річпосполитських» часів: 

вибори священика (вплив світської влади), особливе ставлення до свят і 

святих (народна побожність), низку літургійних правил та особливостей 

книгодрукування, однією з таких особливостей були і освітні стратегії від 

«шкіл» при церквах та навчання при монастирях до студій в колегіях.  

 Для становлення оновлених освітніх практик поволі сформувався й 

певний взірець – Київська (Києво-Могилянська) академія (колегія), що в 

другій половині XVII –  і до початку ХІХ ст. перетворилася на головний 

навчальний православний заклад великого простору завдяки сприянню 

верхівки Гетьманщини, духовного кліру, пожертвам представників різних 

соціальних груп [ 786, с.325 – 326; 794, с.637 – 638]. За  основним 

документом реформування російської церкви «Духовним регламентом» 

1721 р. за приклад освітніх змін для духовенства всієї імперії було узято 

Київську академію [ 303, с. 54 – 78; 781, с.14; 746].  Автором  «регламенту» 
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був Ф. Прокопович, колишній ректор Київської академії. з Прокоповичем 

слід пов’язати і певне реформування самої Київської академії і надання 

певної ролі світському началу та світським дисциплінам [781, c.14]. 

«Світські» прерогативи у діяльності і творчості Прокоповича, напевно 

пов’язані зі схильністю останнього до протестантських вчень та, більше, 

власною єзуїтською практикою і складали сумішку різних тогочасних 

вчень [722, c. 74 – 85]. Освіта мала носити не лише духовний, але і 

загальний характер зі значним світським втручанням. Але, також слід 

зауважити, що нововведення Прокоповича наштовхувалися на істотну 

опозицію всередині церкви, а приклад викладів Феофана Прокоповича не 

знайшов послідовників у Київській академії [746, c. 189]. Проект широких 

освітніх змін на базі новостворених «семінарій» не відповідав потребам 

світської держави та поширенню просвітницьких ідей.  

Після затвердження «Духовного регламенту» на територіях виразно 

позначених впливом Київської академії постали Харківський 

(Білгородський з 1722 перенесений у Харків 1726 р.) та Переяславський 

(1738, запізно, бо за характеристикою 1721 р. шкіл неможливо було в цій 

єпархії відкривати «за скудістю»[684, c. 118]) колегіуми, а Чернігівський 

(спочатку у вигляді «школи», ймовірно перенесеної з Новгород-Сіверської 

ще єпископом Лазарем Барановичем) існував ще з ранішого часу (перша 

згадка 1694 р.) [697, c.40] і відтепер легалізувався. Варто почасти 

погодитися з думкою, що православні колегіуми були своєрідним 

втіленням докласичного університету [697, c. 20 – 23], що однак з низки 

соціально-політичних причин так і не змогли перетворитися на повноцінні 

університетські навчальні заклади. Варто також погодитися, що навчальні 

стратегії радше були суголосними до європейського шкільництва і стали 

відображенням радше універсальних чинників, аніж втягненням до 

певного «освітнього процесу» [791, c. 45 – 46, 51]. Так само, слід визнати, 

що перші проекти світських змін у освіті на даному просторі дуже 

пов’язані саме з «колегіумами», як це переконливо показали попередні 
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історики. Саме нововведення у «Київській академії» та православних 

колегіумах з кінця 30-х рр. XVIII ст. містили у собі складову новацій у 

сфері освіти: чого вимагали власне нові умови світської держави: 

виокремлення математики в окремий предмет, початок вивчення нових 

мов німецької та французької, певні зміни в богословських та 

філософських курсах [ 697, c. 68, 73 – 74]. 

Заходи щодо освіти духовенства в час уніфікації церковних практик і 

творення Російської синодальної церкви супроводжувалися риторикою про 

необхідність освіти для священиків [684, с.118; 697, с.20 – 23, 40; 791, с.45 

– 46, 51; 520, с.402 – 403]. Але «парафіяльна цивілізація», де посідання 

церковних посад пов’язувалося з підтримкою вірян певної парафії (де не 

зважалося на освітній рівень чи знання латини) навіть до кінця XVIII cт., 

успішно протистояла освітнім ініціативам як синодальної, так і 

єпископської влади [788, c. 399 – 400; 790, c. 114 – 134].  

Однак, тут з’являється ще один важливий процес – потреба 

утримувати учнів для навчання, багато з студентів не витримували 

цілорічного наватаження й утікали додому чи мандрували, «прикріплення» 

студента до місця навчання та контроль над ним був важливою рисою 

освіти, спроби затримати і покарати втікачів, дисциплінувати клір та,  

власне, припинити традицію мандрованого студента [295, c. 154]. Такі 

заходи дуже важливі для майбутнього освітніх стратегій, коли дозвіл на 

вчителювання мало надавати вище начальство з відповідною супровідною 

документацією про наявність освіти. У перспективі така освіта призводила 

і до певного соціального відмежування кліру, з обов’язковою вимогою 

навчання священицьких дітей (з примусу) та обмеженням доступу до 

освіти представників інших соціальних груп. Однією із рис набуття освіти 

ставало зростання її примусовості через виокремлення окремих прошарків 

населення та успадкування соціального статусу, втручання державних (і 

церковних) інституцій у ці соціальні процеси. Але потреба у освіті поволі 

набирала і ціннісних рис, що змушувало навчальні заклади змінювати свої 
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програми, а державні інституції відкривати нові школи з інакшою 

спрямованістю ніж єзуїтські чи православні колегії (семінарії). 

Одним із найважливіших питань на сьогодні майже розв’язаних буде 

питання світського представництва у академії і «колегіумах»  

Лівобережної України. Студії над цим питанням дозволяють 

стверджувати, що присутність світського елементу в навчальних закладах  

такого кшталту була дуже вагомою. У Київській академії з часу початку 

фіксації 1738 р. до 1766/1767 рр. – це більшість спудеїв (54 – 79%) [788, c. 

444 – 445]. Подібну ситуацію можна спостерігати в Чернігівському 

колегіумі, за присягою Чернігівського полку 1718 р., куди внесли і 

представників козацтва, що навчався у колегіумі, за висновком О.Травкіної 

світського елементу в колегіумі – переважна більшість [750, c. 153]. За 

інформацією 1728 р. кількість учнів колегіуму неможливо виявити (їх ніде 

не записували, бо студенти виявлялися «отходними» людьми, що незрідка 

прибували з інших училищ, а після класу риторики йшли до Київської 

академії продовжувати навчання на філософії та богослів’ї тощо), усе ж 

«на лицe» у школах чернігівських виявилося 257 учнів, але число непевне 

[338, c.2 – 3]. Ситуація дещо змінилася, однак із наявних даних, за 

підрахунками Л. Посохової з 1736 р. до 1767/1768 рр. відсоток світських 

коливався з 49 до 69% [ 697, c.356]. Тобто світський елемент переважно 

складав більшість і у Чернігівському колегіумі. Однак у Переяславському 

колегіумі відсоток світського елементу значно нижчий, попри його значну 

подібність до академії  та латинських шкіл [792, c.13 – 34]. Але лише 

1743/44 рр. цей відсоток опустився до 12%, а загалом кількість світського 

елементу до кінця 60-х рр. коливалася в межах 37 – 56 %. Зазначмо 

важливу регіональну деталь – найменший відсоток світського 

представництва спостерігався у Харківському колегіумі (лише у 1741/1742 

рр. він досяг 39%), а загалом коливався у межах 12 – 17 % [697, с.356], що 

досить таки вирізняє специфіку Слобожанщини. За такого відсотка 

світського елементу на тривалий час запровадження нових світських 
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установ для освіти було б проблематичним, доступ до освіти мав радше 

певні соціальні перепони, а не утверджені законом правила, лише станова 

обмеженість доступу до освіти давала б певний шанс на появу і розвиток 

світських освітніх ініціатив, нової школи. Тобто, слід визнати певною 

мірою панівне становище «латинської освіти» на цьому просторі і для 

світського елементу до кінця 60-х рр. XVIII ст. і багато в чому і надалі 

принаймні і на початку ХІХ ст. 

Основні ж зміни у викладанні в Київській академії стосуються 50-х – 

60-х рр. за префектів Д. Нащинського та С. Миславського [ 560, с. 360, 361; 

697, с.211; 790, с.66 – 69]. Йдеться про оновлення викладання філософії за 

системою Баумейстера, сучаснішого філософа (Ляйбніц-Вольфіанська 

філософія) [560, c. 360 – 361], такі зміни свідчили про пошуки нових 

способів викладу та спроби оновити загалом «києво-могилянську» освіту, 

а отже і церкву  

Спроби змін освіти продовжив згаданий С. Миславський, ставши 

митрополитом, (1783 – 1796 ). Спроби реформування церкви Миславським, 

безпосередньо – спроби реформувати Київську академію. Заходи 

Миславського для збереження навчальних закладів і, зокрема, Київської 

академії були спрямовані щоб «образ навчання для всіх училищ 

узаконений» аби академія мала подібні предмети і підстави для світської 

служби як і «народні училища», запроваджені поволі по всій імперії [746, 

c.263 – 264], звідси його увага до запровадження (доволі пізнє у 80-х рр. 

XVIII cт.)  і викладу основної для імперії російської мови [790, c. 66 – 69]. 

На рівні гіпотези можна висловити здогад, що освітні реформи 

сприймалися Миславським у розумінні певної трансформації Київської 

академії у бік не обмежено духовного закладу, а як «загальноосвітнього» зі 

значною підтримкою держави, трансформації подібної до європейських 

університетів.  

 Зміни у викладах, наявність нових предметів та істотної частки 

світського елементу напевно допомогла вціліти Київській академії та 
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колегіям під час секулярних перетворень 1780-х рр. Власне, такі 

нововведення були суголосні з процесами освіти в сусідній Речі 

Посполитій, де, за збереження програми «ratio studiorum», єзуїтськими 

діячами створювалися додаткові класи для навчання шляхетських дітей і 

запроваджувалися нові предмети [807]. Тобто, в цьому разі великі 

структурні перетворення у XVIII ст., зокрема й створення синодальної 

церкви, обмеження переходів, матеріальна секуляризація церковних 

володінь, напряму пов’язувалися з трансформаціями у сфері освіти і 

створенням нових навчальних закладів.  

Одним із дискусійних питань, на сьогодні почасти розв’язаних, є 

існування «дяківської школи» – своєрідних практик «нижчої освіти», 

набуття початків знань, вміння читати і писати. Найважливішим виявиться 

існування численних «шкіл». Школа у XVIII ст. була 

багатофункціональним закладом, де, здається, освіті часто відводилася не 

основна роль. Найцікавішою виявиться наявність численних «шкіл», на 

сьогодні можна сказати зі спростованими історіографією паралелями із 

сучасною школою. Школа у XVIII ст. виявиться багатофункціональним 

закладом, де здається освіті часто відводилася не основна роль. «Школа» – 

часто приміщення при церкві, місце помешкання «школьников» та 

«молодиков», родини дяка, як це яскраво видно з витягу опису церков 

Прилук та Глинська кінця 60-х рр. XVIII cт. [ 322, c. 57 – 65]. У Києві, 

узагалі, школи слугували як для навчання дітей, так і для прихистку і 

ночівлі студентів Київської академії [519, c. 32 – 57]. Основне захоплення 

такими «школами» подальшої історіографії і, зокрема, найвидатнішого 

історика Гетьманщини О. Лазаревського [328, c. 8 – 9] полягало в тому, що 

дані приміщення при церкві церковна паства утримувала власним коштом, 

що створювало ілюзію їх доступності і «народності». 

 Особлива студентсько-дяківська субкультура з мандрами, співами, 

колядуванням, жебранням, театральними постановами та найманням для 

навчання дітей чи читання Псалтирю над покійними з багатьма девіаціями 
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та особливим жаргоном, поєднання «народної та книжної культури» [612, 

557, 689] була притаманна вочевидь для Східної Європи (рибалти у Речі 

Посполитій (Польщі)), принаймні напевно для українських земель, досить 

колоритні приклади невдатних школярів із Західної України середини 

XVIII ст. приводить Я. Шульгин [776].  

Соціальні характеристики школьников досить таки різняться, однак 

– це певно був доволі маргінальний елемент, мешканець «школи», без 

власності зі специфічними засобами заробітку та незрідка експлуатований 

священниками чи представниками кліру для господарських робіт [793]. 

Одним із видів цього специфічного заробітку і могло бути навчання дітей, 

що унаслідок маргінальності учителя було досить не дорогим. Однак даній 

точці зору опонує історик О. Романова, погоджуючись з характеристикою 

«школников» як мікрогрупи, дослідниця не солідаризується з думкою, що 

це були сироти і немісцеві мешканці, для неї – це окрема група 

церковнослужителів, псаломщики [715, c. 78 – 85]. Розуміючи зібганість 

поняття «школник» як людини, що живе при школі, слід визнати, що дана 

«школа» була далеко не навчальним закладом у сучасному розумінні. 

Трансформація і поступовий занепад цієї «школи» співпадав із реформами 

70-х – 80-х рр. XVIII cт. як щодо церкви, так і упорядкування соціальної 

структури населення. Але, усе ж дяк чи «школник» навчали дітей і мали не 

лише заробітчанську мету, але і формування підтримки церкви як 

інституції.  

Тобто, говорячи про освіту серед простолюду, слід визнати, що 

основним завданням такої дяківської науки було виховати «причетника» -  

людину здатну допомагати священику і дяку при церковній службі, читати 

Псалтир, трішки писати і, по можливості, співати (існував і теж певний 

поділ на класи (шкільні лави): «буквар», «часослов» та «псалтир» і 

окремий для співу -  «ірмолой») [499, c. 726].  Так само, можливо визнати 

про існування дяківської школи як такої не реєстрованої державними 

органами (тобто не цілком контрольованої) і намагання держави 
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використати церкву чи секуляризувати у цієї установи частину 

матеріальних благ для освітніх потреб. Незважаючи на інтенсивні реформи 

у другій половині XVIII ст., існування прошарку «школярів» залишалося 

частиною суспільного побуту, а самі «школярі» фігурантами численних 

злочинів [3, арк. 12 – 14 зв.]. Саме слово «школяр» набувало певного 

глузливого значення, як це видно з відомого листа канцлера О. 

Безбородька 1790 р., що «козацтво» замінили «школярством» [329, c. 894]. 

Уніфікація церковної служби з визначеною кількістю службовців 

при церкві, обмеження права вільного переходу та секуляризаційні заходи 

у сфері управління й освіти значно обмежили явище мандрованих дяків та 

школярів та такого кшталту «школи», хоча, звичайно, не ліквідували 

повністю ані таких стратегій навчання, ані мандрованих «школников» [ 3, 

арк.12 – 1; 31, арк.2 – 3; 479]. Розуміючи зібганість поняття «школника» як 

людини, що живе при школі, слід зазначити, що ця «школа» була далеко не 

навчальним закладом у сучасному розумінні. Трансформація й поступовий 

занепад «школи» збігався з реформами 70–80-х рр. XVIII cт. як щодо 

церкви, так і впорядкування соціальної структури населення.  

Основні зміни в церковному життя 70-х – 80-х рр. та відносна 

«ліквідація» дяківської школи мали соціально-політичний контекст, тим 

паче що трансформації київської церкви були досить повільними й 

неповними. Спроби контролю за рухом населення зі спробами внесення в 

четверту ревізію та забороною селянських переходів 1783 р. збігалися з 

посиленням боротьби за церковний штат, щоб до церковної служби при 

священику входили дяк і пономар, а при церквах (відповідно «школах») не 

мешкали сторонні, не внесені до штату. Запровадження таких чітких 

штатів 1778 р. й синодський указ від 16 квітня 1784 р. [581, c.405, 406, 439] 

про укомплектування церков із дозволами учням семінарій вступати на 

світську службу чи йти навчатися на «народних учителів» певною мірою 

підкреслювали поступовий рух до секуляризаційних процесів. Основний 

рішучий секуляризаційний указ про церковний штат і монастирі в 
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«Малоросії» було видано 10 квітня 1786 р. з визначенням штатів і з 

перетворенням окремих монастирських будівель на місце розміщення 

світських закладів освіти та опіки (в Софійському монастирі мало б 

розміщуватися світське Київське головне народне училище, а у 

Троїцькому Іллінському монастирі у Чернігові університет) [406, №15981, 

с.98, № 16375, с.575]. Очевидно, що ці сміливі нововведення не 

реалізувалися і дяківська школа та «школьники», попри такі заходи згори, 

продовжували існувати ще тривалий час, складаючи конкуренцію світській 

освіті [479, c. 371 – 384].  

Після «дяківської школи» істотні знання, особливо для дітей кліру та 

вищих прошарків населення мали б давати колегіуми (семінарії). Однак 

така побудова освіти буде дуже схематичною, освітні стратегії були 

різними. Крім усього, якщо тривалий час в основному освітою займалися 

церковні установи,  то великі зміни в церковному житті безпосередньо 

відображалися на змінах у навчальних стратегіях. Насамперед важливим 

виглядатиме не поширення і не рівень освіти, а мотиваційна база її 

здобуття, потреба у освіті. У даному разі можливо зважити і на загальний 

низький рівень освіченості населення. Аналізуючи «Рум’янцевський опис» 

другої половини 60-х рр. XVIII cт. щодо Полтави, історик Ю. Волошин 

визначив, що лише 19% домовласників змогли власноручно підписатися 

під описами свого майна, у цій змозі помітний і соціальний зріз – 

підписуються представники козацької старшини, урядники магістрату, 

духовенство та багаті купці, основна ж маса населення (козаки, ремісники, 

посполиті) залишалися, вочевидь неписьменними [524, с.289 – 290]. Як 

аргументовано довів М. Яременко – рівень освіти серед простолюду 

Гетьманщини, та, власне, і слобідських полків, був доволі невисоким і 

спроби навчити грамоти ширші кола населення – явище пізнішого часу 

[788, с.326 – 354]. Обумовленість рівня освіти – соціальний статус та фах 

праці, освіта безпосередньо була залежна від соціально-економічних 

трансформацій. Уніфікація церковного життя, формування російської 
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синодальної церкви, нові виклики світської держави напряму впливали на 

потребу в нових навчальних закладах. 

Одним із найголовніших питань в історії освіти буде виникнення 

перших світських навчальних закладів на території гетьманської та 

слобідської автономій. Тут існує низка суперечностей. Передусім постання 

світської освіти буде чітко пов’язане з розвитком бюрократії та регулярної 

армії, просвітницькими ідеями та посиленням контролю з боку держави. У 

Московській державі великі зміни розпочалися з діяльністю царя Петра І, 

який потребував світських кадрів для реформ [664, с. 122 – 134].  Першу 

«цифирну школу, вочевидь для дітей солдат гарнізону спостерігаємо в 

Києві у 1721 р. [660, с.37], але ці заходи щодо започаткування світської 

освіти зазнали фіаско вже на середину 20-х рр. XVIII ст. 1726 р. учнів 

«цифирних шкіл» приєднали до учнів шкіл духовних (семінарій та колегій) 

[559, с.78]. 

Ставлення до освіти напряму залежало від ставлення до влади як 

такої, до становлення поліційної держави, абсолютної монархії, і 

найцікавіше, що головно йшлося про те, що саме держава має опікуватися 

освітою й освітніми ініціативами. Але основна ідеологема державних 

ініціатив другої половини XVIII ст. зводилася до того, що не держава має 

опікуватися підлеглим, а сам підлеглий усіма силами має підтримувати 

державу, тобто основна мета державного механізму – не підтримати, а 

виховати такого підлеглого, поставити його собі на службу, не допустити 

неконтрольованих альтернатив, тож виховні пріоритети на певному етапі 

державної політики ставилися вище освітніх [559, с.14 – 15; 774, с.78 – 83].              

Можна відшукати початки світської освіти в навчанні хлопчиків при 

канцеляріях найрізноманітніших відомств та в приватній освіті. Це 

питання абсолютно не досліджене й потребує дуже копіткої праці. Але про 

саму стратегію отримання знань і навичок бракує прямої інформації. 

Певно, що коріння низки освітніх стратегій можна знайти в центрі 

формування бюрократії – гетьманській столиці Глухові [703, с. 62 – 63]. 



68 

 

Думка про добу «канцеляристів» та навчання при гетьманській канцелярії 

в Глухові, існування «канцелярського куреня» [582, c. 18 – 19] наразі не 

має належної кількості доказів. Вона висловлена В.Куком в популярному 

виданні, базуючись на щоденнику Я. Марковича та ідеалістичних згадок у 

своєму «словарі» В. Ломиковського  [333, c. 11]. Але за всіма згадками 

канцелярський курінь радше нагадує  писарський «клуб» постатей уже з 

основами «могилянської освіти», аніж освітній заклад. Власне, записки Г. 

Винського про «небольшую столицю» Глухів 1769 р. та приїзджих туди 

для початку служби шляхтичів («ничего студентского у них не было 

видно») [288, c. 14] підтверджують той скепсис. Так само досить складно 

виявити й висвітлити функціонування співоцької школи в Глухові, школи 

підготовки півчих до царського двору та місцевих церков і те, наскільки ця 

«школа» справді була навчальним закладом і чи мала світський характер за 

використання церковного співу й навчання при церквах [375, с.580; 554, с. 

169 – 174; 609, с.191 – 193]. У  даному разі гетьманська столиця постає як 

перевалочний пункт, набраних у «Малоросії» для столиці [277, c. 513]. Але 

навчання церковного співу навряд чи можна співвіднести з початками 

світського навчання? Пізніший приклад –  школа для церковного співу 

існувала у пізніші часи 1797 – 1802 рр. при Охтирській Покровській церкві 

на Слобожанщині, де крім нотного співу навчали і «грамоти» [609, c.191 – 

193]. Це, швидше за все, частина «дяківської школи». 

Однак водночас є інформація про наявність освітніх практик та 

навіть певних закладів серед російських регулярних частин у Глухові та в 

інших українських містах. Із 20-х рр. XVIII cт. по основних гарнізонах в 

імперії запроваджувалися гарнізонні школи для солдатських дітей. 

Найвідоміша на території України Київська гарнізонна школа, відомості 

про яку сягають 1728 р. і яка існувала протягом XVIII століття [660, с.191 – 

193]. Після 20-х рр. гарнізонна школа була в Глухові, а із 60-х рр. XVIII cт. 

– у фортеці св. Єлизавети. Школа у фортеці св. Єлизавети (попри 

знаходження її поза територіальними рамками цього дослідження) – один 
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із виразних прикладів примусового навчання солдатських дітей хлопчиків, 

з підручниками, списками, розкладом з відчуженням від батьків та 

проживанням і харчуванням [152 – 154 ],  тобто з досить помітними 

спробами школи загального шкільного обов’язку, з рисами навчального 

закладу нового типу. Цей недовготривалий просвітницький проект 

пов’язаний з діяльністю новоросійського губернатора О. Мельгунова [683, 

c. 17] і напевно є одним із перших прикладів таких освітніх закладів в 

Україні. 

Ці школи давали лише початки знань і мали певну обмеженість щодо 

доступу дітей, військову спеціалізацію. Так само, доступ до гарнізонної 

освіти починався з семи років, але тривав доволі довго і вочевидь 

солдатські учні та сироти незрідка і мешкали при школі, звідки наявна 

категорія «школников» подібна до соціальної категорії мешканців шкіл 

при церквах. Так, за відомостями Генеральної військової канцелярії у 

грудні 1759 р. згадується на « цирюльницькій посаді» «школник» І. 

Сахаров [233, арк.1]. 

 У гетьманській столиці Глухові представники гарнізону так само 

наймали іноземців для навчання дітей. У 1748 р. полковник О.Семенов 

найняв «чужоземця» М. Іванова для навчання сина, зберігся контракт. 

Учитель мав навчати хлопця французької, німецької, латинської мов, 

арифметики, географії та вміння поведінки, йому дозволялося мати ще й 

інших учнів, надавалася квартира три рублі щомісяця, свічки, два штофа 

горілки також щомісяця і два пуди масла на рік [233, арк. 5 – 6 зв.]. Але 

навіть ці військові навчальні ініціативи не можуть претендувати на 

виняткове значення у початках світської освіти. У Глухові наявні 

різноманітні освітні практики. Настільки вони відповідали потребам 

тогочасних еліт у освіті сказати певно важко. Треба визнати 

«вузькопрофільність» гарнізонних шкіл – потреба у майбутніх військових 

(а не загальна освіта), обмежена спадковість такого навчання і лише 
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початковий рівень. Їх важко співвідносити із постанням світської 

доступної школи, скоріше до її причин та передумов. 

Світські заходи мали під собою ґрунт лише з другої половини XVIII 

ст. і знову ж були багато в чому пов’язані з імперським впливом та 

імперськими потребами. Початки світської освіти, зрозуміло, є своєрідним 

конгломератом із церковного і світського. Секуляризаційні процеси 

вплинули на зародження світської освіти. Початки секуляризації визначали 

початки світської освіти. Основна тема освіти і освітніх ініціатив 

виявиться соціальною, наявність прошарків населення, що потребують 

належну освіту.   

Зміни в колегіумській освіті й постання нового світського навчання 

на території Слобідської та Лівобережної України дуже пов’язане з 

важливим політичним процесом – інтеграцією козацьких автономій 

Гетьманщини та слобідських полків до складу Російської імперії – і 

водночас із таким важливим соціальним процесом, як оформлення «нової 

шляхти» з козацької старшини та заможного козацтва, відповідно творення 

нової світської еліти, через особливості церковного життя доволі 

пов’язаної з кліром клієнтичними та родинними зв’язками. Світське 

наповнення освіти саме й пов’язувалося з «новою шляхтою». Цей 

прошарок потребував світської освіти не лише як набуття знань, але й 

підкреслення своєї інакшості, відмінності від простолюду, а також права 

керувати та презентувати простір. Тобто постання світської освіти на цих 

теренах надто тісно пов’язане з імперською соціальною політикою. 

Сам процес формування нової шляхти добре висвітлений істориками 

[553; 648; 572; 591; 617; 668], однак потребує низки обумовлень. Поза 

сумнівом, на формуванні вищого соціального прошарку відобразилося 

перебування українських земель у «шляхетській республіці» Речі 

Посполитій: право, соціальна і політична риторика базувалися на 

річпосполитських цінностях і дані особливості збереглися до численних 

заборон і скасувань імперського російського уряду у 30-х рр. XIX cт. У 
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місцевих умовах, навіть здавалося б найпрогресивніші мислителі досить 

швидко ставали частиною соціальних відносин, переймаючи риторику і 

боронячи інтереси свого шляхетства.  

Освіченість серед вищого світського прошарку набувала доволі 

важливих статусних і політичних ознак. Якщо у XVII cт. освіта серед 

вищої козацької старшини була не повсюдним, а то й рідкісним явищем, то 

формування прошарку «нової шляхти» ставило набуття знань та 

освіченість на головний щабель власної шляхетськості. На 60-ті рр. XVIII 

cт. неграмотних серед козацької старшини були лише одиниці, але зі Л. 

Окіншевичем слід погодитися, що в багатьох це була «неглибока і 

поверхова, хатня освіта» [668, с. 77]. Але освіта давала нагоду новій шляхті 

як за зовнішністю, так і розумовими потребами перетворитися на 

особливий прошарок, що різко відрізнявся від рядового козацтва й 

посполитих. У середовищі вищих кіл козацької старшини уже на початку 

XVIII cт. фінансування чи радше забезпечення навчання дитини ставало 

частиною (і досить істотною) витрат.  

Важливою ставала різноманітність практик щодо набуття 

освіченості, Такі практики видно уже у 20-ті – 30-ті рр. XVIII ст. Напевно, 

основним засобом набуття знань було навчання в Київській академії (чи в 

колегіях), але можна спостерігати й поширення практики домашньої 

освіти, часто пов’язаної з «могилянською вченістю», що можна побачити в 

спробах наймати студента на «вакаціях» чи після студій у «класах» 

академії [344, с. 483]. Такий «студент» чи «інспектор» що навчав панича 

чи паничів освіти читати і писати, а подекуди і початкам латини. В 

автобіографічній оповіді С. Лукомського (у подальшому канцеляриста та 

антиквара) зазначено, що він змалку (1718 р.) пішов навчатися до 

«київських училищ в латинські школи», навіть намагався продовжити 

освіту в «чужестранных краях», але повернувся до Києва, де і закінчив у 

1726 р. клас богослов’я, далі він був учителем у панича Г. Лизогуба (сина 

генерального обозного Я. Лизогуба), доки не був узятий до Генеральної 
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канцелярії [344, c.483]. Є такі відомості і щодо пізнішого часу, зокрема 

«вчителюванням» займався й київський студент П. Симоновський [543, 

c.152]. Збереглися і згадки про контракти щодо навчання студентами та 

священиками дітей вищих сановників Гетьманщини [499, c. 726]. Тобто 

поширення домашньої освіти різного рівня – характерна риса в середовищі 

вищих прошарків козацької старшини. Козацька верхівка тривалий час 

обирала для навчання саме Київську академію та православні колегіуми, 

навіть при встановленні пріоритетності світської освіти ця тенденція 

зберігалася і в 70-80-ті рр. XVIII ст. [788, с. 170 – 171]. Наявність 

представників впливових і заможних родів в Академії, власне, й окреслює 

основну освітню стратегію тогочасної еліти, показує «ступінь» поширення 

освіти й освіченості та певні суперечності суспільно-культурного життя. 

Неоднорідний за статками прошарок нового дворянства потребував 

утручання держави у сферу освіти й доступу до неї, появи й розвитку 

державних (казенних) навчальних закладів передусім для практичної мети 

– щодо майбутньої світської служби та кар’єри. Тобто, передумова для 

«нового» світського шкільництва – потреба і в обмеженому «становому 

характері», що відіграє основну роль у подальшому, але зародки потреби 

освіти для дітей певного кола уже видно при формуванні 

«малоросійського» та «слобідського» шляхетства.  

Поряд з освітніми проблемами виникає низка інших не менш 

важливих питань для пояснення культурних процесів на означеному 

просторі, передусім – це відсутність світських друкарень, а з цього 

своєрідність поширення світської книжки та потреби в знаннях. Проблема 

книжок та читання є однією з найпомітніших і найвагоміших для 

характеристики суспільних відносин. У XVIII ст. читання переважно 

зосереджувалося на богослужебних книгах, проте вторгнення світської 

лектури було дуже помітним [654; 465, с.1398;  745]. Книгодрукування 

книжок духовного змісту продовжувалося, переживши низку церковних 

уніфікаційних змін [790, c. 17 – 80]. Але на просторі повноцінно 
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функціонувало лише дві  духовні друкарні у єпископських центрах у Києві 

(Печерська) та Чернігові. Наприклад, є відомості, що духовні книжки з 

Чернігівської друкарні (Троїцький монастир) продавалися у 60-х – 70-х рр. 

XVIII ст. у Харкові, Ромні, Сумах, Борзні і у Києві [333, c. 199 - 200].  

Книжка залишалася сакральною цінністю й рідкістю [778, 106 – 109]. Дані 

факти свідчать не на користь майбутніх освітніх стратегій та поширення 

освіти. Найвизначніші історичні та незрідка філософські твори або 

втрачені, або поширювалися в рукописах, видавалися поза межами 

України. Відсутність інтенсивного поширення друкованої книжки – це 

відсутність майбутніх комунікацій безпосередньо пов’язаних з освітою та 

інтелектуальними віяннями доби Просвітництва. 

Перші світські друкарні на українських землях з’явилися поза 

межами Гетьманщини (фортеця св. Єлизавети, Кременчук, Катеринослав) і 

були пов’язані з політикою російських діячів на півдні України та в 

причорноморських степах. «Гражданський шрифт» у 80-х рр. XVIIII cт. 

було заведено й у друкарні Києво-Печерської лаври, але для друку творів 

та промов духовного змісту [690, с.3 – 8]. 

Відсутність друкарень, доступу до бібліотек і вільного обігу 

книжкової продукції та потреба у світській «панській» школі – важливі 

риси для характеристики культурних та політичних реалій на 

Лівобережній Україні, повільне вирішення цих проблем – це і повільне 

впровадження нових поглядів та віянь. 

Великі освітні зміни в Європі напряму пов’язані з утвердженням 

просвітницьких ідей. Питання про Просвітництво на українських землях 

залишається досить дискусійним. Сам концепт Просвітництва з’явився 

пізно й констатував наслідки просвітницьких експериментів влади, 

здебільшого завдяки просвітницькому абсолютизму та його політики 

створення добрекерованої уніфікованої держави. І. Кант наприкінці XVIII 

ст. окреслив Просвітництво в категорії початку дорослішання та 

«емансипації» людства (вихід із неповноліття): від часу Просвітництва 
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людство саме починає використовувати свій Розум без допомоги сторонніх 

сил [563, с.29]. Просвітництво й секуляризація (у широкому розумінні – 

вивільнення розуму з «релігійних пут») взаємно пов’язані. 

Однак у європейській практиці особливо щодо Франції та Англії 

можна окреслити основні риси цього філософсько-культурного напряму в 

стосунку освіти та знання як такого: трансформація схоластичних 

навчальних закладів, поширення читання та літератури, визнання 

пріоритету секулярних дисциплін (математики, фізики, медицини), 

збільшення впливу й потреби періодичних видань. Усі ці процеси мало 

зачіпали українські землі до початку ХІХ ст.  

Слід визнати, що спроби відшукати раннє Просвітництво у творах 

українських академічно-колегіумських діячів будуть не зовсім вдалими 

[506; 614]. Одна з основних причин – непевність самого елементу 

Просвітництва, різноманітність класифікацій та часових рамок [725]. Але, 

здається, ситуація має пояснюватися й дещо інакшими чинниками, 

насамперед продовженням релігійних полемік і вплив на православних 

діячів з «академічних кіл» протестантських та оновлених католицьких 

риторик і практик. Крім усього інтелектуальні течії, почасти усе ж 

просвітницькі рухалися до Києва і православних колегій не лише з 

російських столиць, але й із Речі Посполитої та протестантських держав 

Німеччини з латиномовними працями та «Логікою Баумейстера», що 

влаштовувала тогочасні університетські курси, ці течії не були панівними, 

проте вочевидь накладали відбиток на культуру і окремі освітні ініціативи. 

Даний момент ми висловлюємо лише на рівні гіпотези.  

Але такий міжкультурний і міжконфесійний трансфер, насправді, не 

формував бази для просвітницьких проектів світських за суттю та 

секулярних, а створював досить дивовижну сумішку з великою незрідка 

релігійною риторикою та скромними наслідками. На українських землях 

політика просвітницького абсолютизму мала великі наслідки у соціально-

політичній сфері, коли, за влучним виразом Н. Яковенко, козацькі 
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автономії опинилися «під колесами просвітницьких ідеалів» [785], були 

скасовані й подальший просвітницький експеримент лише надолужував 

уніфікаційні можливості і в реформуванні чи радше утворенні освітньої 

системи.   

Загалом, зважаючи на центральноєвропейський досвід, друга 

половина XVIII cт. стала часом не лише кризових явищ у попередніх 

освітніх практиках, вона стала й часом проведення низки експериментів в 

освітній сфері, появи нових ідей і методів, що привели до утворення 

«нового університету», освітньої системи. Досить важливим прикладом 

щодо цього виявиться приклад сусідньої Речі Посполитої (власне, і тих 

українських земель, що входили до її складу).  У 1772 – 1773 рр. відбулися 

дві знаменні події – перший поділ Речі Посполитої та заборона діяльності 

ордену єзуїтів. Еліта держави мала визначити культурні прерогативи: 

напевно, основною такою прерогативою стало реформування системи 

виховання, системи освіти, і це питання лишалося засадничим до кінця 

Речі Посполитої 1795 р. і далі в колі польських вельмож, задіяних в 

освітній реформі Олександра Першого  [812].  

Великі переміни в освіті, однак, несли соціальну складову. Зародки 

цього можна спостерігати вже під час істотної зміни єзуїтських колегій у 

першій половині ХVIII ст. – появи при них додаткових закладів світської 

освіти  [ 807], у діяльності інших чернечих орденів, що сприяли освіті 

піарів та василіан. 

діяльність інших чернечих орденів, що сприяли освіті піарів та 

василіан. У подальшому це призвело на появі «нової освіти», базованої на 

педагогічній спадщині Станіслава Конарського, засновника світського 

закладу у Варшаві, для шляхти (також, між тим за єзуїтським зразком) 

Сollegium Nobilium (з 1740)  (з низки причин необхідної за наявності 

великої кількості шляхти зі своїми статусними потребами і риторикою), 

допуск до освіти вищої за  приходську передбачав шляхетський статус, 

заклади жіночої освіти, попри визнання їх потрібності для подальшого 
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домашнього вжитку, носили теж cоціальний і обмежений характер, не 

зважалося на регіональні та «народні» особливості. Спроби запровадити 

загальну освіту були приречені на певний неуспіх через соціальні 

упередженості. Тобто заздалегідь на цьому просторі були закладені «міни 

уповільненої дії», що будуть приведені до ладу самою Російською 

імперією у пізніший час. Однак практика таких особливостей та обмежень 

з Правобережної України (частини колишньої Речі Посполитої) немов 

відображалася на Лівобережній (теж з великою кількістю «нової шляхти»), 

що зі своїми нюансами, створювала подальший феномен «політичної 

неблагонадійності» освіти та потреби чергових змін у цій галузі.  

Великі зміни в освіті XVIII ст. залежали від багатьох складових: це 

потреба у світській освіті і поширення просвітницьких (емансипаційних) 

ідей, оформлення соціальних прошарків, геополітичні зміни в Центрально-

Східній Європі та панування просвітницького абсолютизму зі збільшенням 

впливу держави та уніфікаційні заходи щодо околиць. Сформована 

протягом релігійного протистояння на єзуїтських зразках церковна школа 

на українських землях також потрапила під певне «одержавлення» - під 

процес формування єдиної синодальної церкви. Невеликі успіхи постання 

перших світських навчальних закладів і посилена роль церкви і 

подальшому мала б призвести до рішучих державних  кроків у галузі 

шкільництва. 

 

 

2.2. Спроби освітніх змін у часи Розумовських (50-ті – 60-ті рр. 

XVIII cт.) 

40-ві рр. – 90-ті рр. XVIII ст. – час щонайбільших змін в політичному 

та соціально-економічному устрої Лівобережної України, однак поруч з 

початком політичного процесу інтеграції місцевої старшини до загально-

російського дворянства можна побачити і формування своєрідного 

«культурного консерватизму», що виявився і у освітній сфері 
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продовженням освітніх практик, що були закладені за часів впливу на 

імперський двір братів Розумовських 40 – 60-х рр. XVIII cт., дані практики, 

попри великі навчальні реформи, продовжилися далі і до часу 

губернаторства М. Миклашевського 1798–1799 рр. – представника 

місцевого дворянства в імперській політиці та виглядають досить таки 

незмінно. 

Вивчаючи освітні процеси на Лівобережній Україні з другої 

половини XVIII cт., від часу відновлення гетьманства 1750 р., варто 

зважити на дещо раніші часи – появу Розумовських при імператорському 

дворі та кар’єру і навчання майбутнього гетьмана К. Розумовського. Такі 

студії виносять проблематику освітніх стратегій поза межами 

Гетьманщини у закордонних університетах та у російських столицях. Саме 

ж вивчення діяльності останнього «малоросійського» гетьмана актуалізує 

питання про виникнення світських навчальних закладів за підтримки 

держави чи місцевих еліт, потреби секуляризації та причини невдач 

перших секуляризаційних спроб на теренах сходу Європи.  

Доба гетьманування К. Розумовського сьогодні викликає жвавий 

інтерес українських істориків [544; 706; 709]. Одними з основних векторів 

вивчення діяльності цього гетьмана залишаються його культурно-освітні 

ініціативи й функціонування освітніх практик. Існує теза про «освічений 

гетьманат» та успішні просвітницькі реформи на українських землях під 

керівництвом К. Розумовського [568]. 

Формування «малоросійської» аристократії співпало з новими 

віяннями і розвитком шляхетської освіти втіленої у «рицарських 

академіях», що поволі почали з’являтися у Європі як освітня стратегія, яку 

використав католицький орден єзуїтів на всьому європейському просторі з 

кінця XVI ст., створюючи рицарські школи як додаток до колегій та 

схоластичних навчальних закладів. Такі «рицарські школи» з впливом 

Просвітництва підпали під секуляризаційні дії і з часом поклали початок 

світським освітнім установам. У російській столиці у 30-ті рр. XVIII ст. 
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теж з’явився такий заклад – «кадетський корпус» для виховання майбутніх 

офіцерів. Однак потенціал «нової шляхти» в Гетьманщині виявився дещо 

заслабким для створення світського закладу, а зміни щодо перетворень 

православних колегій в духовні заклади незворотніми. Українська еліта 

підпала під вплив протекціонізму та служіння «магнату», а не намагалася 

створити власні шляхетські освітні установи.  

З блискучим кар’єрним злетом в Російській імперії родини 

Розумовських з Гетьманщини багато хто прагнув наслідувати цю родину 

та користуватися її протекцією. «Доба Розумовських» – час потужного 

впливу на імперську політику братів Розумовських: фаворита імператриці 

Єлизавети Олексія та гетьмана (з 1750 р.) Кирила. Вагомою рисою цього 

впливу було всіляке сприяння рідні та землякам, заходи з підтримки 

батьківщини [513, с.41 – 44]. Кар’єра козацького сина, півчого привезеного 

до столиці О. Розумовського стрімко пішла вгору, коли його протекторка 

Єлизавета стала імператрицею в 1740 р.  О.Розумовський доклав чималих 

зусиль для допомоги численній рідні, поставивши родичів на верхні щаблі 

імперської влади. Найбільше сприяння отримав молодший брат фаворита 

Кирило Розумовський. Часи панування Розумовських з початку 40-х рр. до 

скасування гетьманства у 1764 р. – часи проникнення вихідців із України в 

імперську владну вертикаль, часто завдяки освіченості, набутій саме на 

українських землях, у Київській академії та православних колегіях. 

Набуття освіти cтало символічним кроком поряд із набуттям «добр 

та маєтностей». Представники вищих прошарків докладали зусиль для 

підкреслення статусних рис, серед яких – наявність служби та хороша 

освіта для цієї служби. Процес формування «нової шляхти» напряму був 

пов’язаний з освітою та освітніми ознайомчими мандрівками. Окремо цю 

тематику попередні історики розглядали досить таки слабко. 

Питання набуття знань і поширення освітніх практик на сьогодні є 

одним із найактуальніших. Вивчення історії культури, культурної дифузії 

напряму пов’язане з розумінням взаємозв’язків, впливів, обміну між 
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культурами різних народів. Таким чином, аналіз результатів навчання 

українських студентів у закордонних навчальних закладах допоможе не 

лише виявити вплив освіти на подальшу діяльність цих людей, але й 

визначити ціннісні орієнтири суспільства загалом. Однак до сьогодні 

немає чіткої картини освітніх практик та подорожей студентів із метою 

здобуття освіти, не з’ясовано подальші мотивації поведінки останніх після 

повернення на батьківщину, не обраховано бодай орієнтовну кількість 

вихідців з українських земель у закордонних університетах. 

Основою для визначення однієї з поширених освітніх стратегій 

панства Гетьманщини є біографія майбутнього гетьмана Кирила 

Розумовського. Він походив із небагатої козацької родини, народився в 

селі Лемеші біля Козельця в 1728 р., тринадцятирічним був забраний до 

Санкт-Петербургу й піднявся до вершин влади завдяки братові Олексію 

[513, c. 12 – 23] . Нам невідомо, чи набув він освіту до свого від’їзду до 

столиці, але факт, що К. Розумовський не навчався в Київській академії чи 

колегіях; невідомо навіть, чи осягав він, як його брат, грамоту в дячка. 

Тобто майбутній гетьман був вільним від «багажу знань» й уже в 

Петербурзі отримував світське виховання. Це важлива риса для розуміння 

низки кроків гетьмана та його ставлення до колегіумської освіти, що 

існувала на українських землях.  

Спершу, вочевидь, юним К. Розумовським опікувався ад’ютант брата 

О. Сумароков, а потім В. Адодуров та Г. Теплов. На відміну від 

О. Сумарокова, вихованця Сухопутного шляхетського корпусу, та В. 

Адодурова (першого випускника Петербурзької Академічної гімназії), Г. 

Теплов нетривалий час навчався в Німеччині й цікавився багатьма 

просвітницькими віяннями – від економічних справ до педагогіки [511, c. 

13 – 54; 726, c. 60 – 61]. Існує думка І.Черкаського про вплив на гетьмана 

постаті Г. Теплова як незначний, що видно із гетьманської судової 

реформи 1763 р., що орієнтувалася не на просвітницькі настанови, а на 

Литовський статут та суди у сусідній Речі Посполитій [780, с. 266 – 267]. 
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Але за всіма ознаками та й, власне, біографією самого Г. Теплова, що до 

1763 р. майже весь час перебував біля К. Розумовського, вплив цієї постаті 

щодо освітніх чи секуляризаційних проектів на гетьмана напевно ж був 

визначальним. 

Першим і дуже важливим моментом щодо освітніх кроків 

К. Розумовського є подорож майбутнього гетьмана (інкогніто, під іменем І. 

Обидовського (так звали і відомого племінника гетьмана Івана Мазепи), 

що теж викликає низку питань) разом із Г.Тепловим німецькими 

університетами в 1743-1745 рр. Супроводжував майбутнього гетьмана 

також його шуряк М. Будлянський, окрім того, аби юнак навчався не сам, 

із ними їхав старшинський син Я. Борсук [513, c.57]. Вибір останнього не 

виглядає дивним. Я. Борсук, як і Розумовські, походив з під Козельця [655, 

c.92]. Важливо, що на цю подорож Я. Борсуку виділялося державне 

фінансування: 300 рублів щорічно [381, c. 155]. Після повернення з 

Німеччини Борсук став перекладачем при Колегії іноземних справ, потім з 

1751 р. флігель-ад’ютантом у О. Розумовського [381, c.244, 283, 290], а з 

1757 р. став стародубським полковником [655, c.92]. Ця подорож заклала й 

початки формування довкола К. Розумовського власного освіченого 

оточення. 

Сумнівно, чи сам К. Розумовський набув необхідних знань, однак 

подорож, певно, мала істотні наслідки, адже були відвідані відомі освітні 

центри – Кеніґсберґ, Ляйпціг та Ґеттінґен, що мали університети з 

потужною протестантською традицією. Певний час К. Розумовський 

перебував у Ґданську, існують неточні дані, що він відвідав також 

Страсбурґ, планував побувати в Галле. Урешті, К. Розумовський майже рік 

навчався в Берліні у Л. Ейлера, співробітника Петербурзької академії. 

Загалом, майбутній гетьман мандрував університетами трохи більше двох 

років, проте говорити про його надзвичайні інтелектуальні здібності й те, 

що він «випускник закордонних університетів», напевно ж, не слід. 

Навчання К. Розумовського дуже посприяло намірам його брата при дворі 
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й затвердило думку про Кирила як людину вчену, він добре говорив 

німецькою та французькою, і його вчителі залишили щонайкращі 

характеристики [ 513; c.12 – 23]. Важливими будуть зауваження старшого 

брата Олексія Розумовського щодо вивчення тих чи тих «наук», надані 

головному супровіднику Кирила, Григорію Теплову: насамперед, Кирилові 

слід вивчити німецьку мову й основи французької, і між тим арифметику, 

географію, універсальну історію, а також «для кращої стрункості тіла й для 

забави» слід було вчити підлітка танцювати, фехтувати та їздити верхи [ 

513,  c. 24 – 29]. Тобто «реєстр наук» явно не є великим, а ухил зроблено на 

опанування мовами. 

Мандрівка молодого К. Розумовського з невеликим почтом дуже 

нагадувала подорож молодого річпосполитського магната чи радше 

імперського вельможі Європою, коли освіті не відводили головної ролі, а 

все було спрямоване на знайомство з європейськими містами та звичаями, 

вдосконалення навичок володіння іноземними мовами. Слідом за такими 

подорожами починався рух менших вельмож та шляхти.  

Шлях до північно-німецьких протестантських університетів був 

відомий вихідцям із українських земель уже тривалий час [ 613; 663; 664; 

814, s.123- 160], але саме поїздка високої особи із родини благодійників 

«малоросів» послугувала каталізатором для освітніх мандрівок 

представників вищих кіл старшини Гетьманщини, й саме із середини 40-х 

рр. і до початку Семилітньої війни можна спостерігати істотну 

інтенсифікацію цього процесу. Родини «малоросійської шляхти», яким 

сприяли Розумовські та які мали належні кошти, почали їздити на 

навчання до німецьких держав, до того ж, вочевидь, часто саме 

маршрутами К. Розумовського. 

Цікавим є й те, що, наприклад, у відомому університеті в 

Гайдельберзі «українців не здибаємо» [620, c.104], так само не виявлено 

дітей «нової шляхти» в Тюбінґені. Але  козацька старшина цікавилася 

Голштинією з університетом у місті Кілі, де навчався син М. Ханенка. 
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«Реверанси» старшинського кола Розумовських щодо голштинських 

забаганок наслідника престолу Петра Федоровича дуже помітні. Власне, 

уже зарахування цісаревича до голштинського війська привернуло увагу 

старшинських дітей, зокрема братів Скоропадських [513, c. 169 – 170; 647, 

c.293 – 312], що також вступили до закордонної армії, нехтуючи 

російськими приписами для дворян служити у імперському війську, за що 

вже гетьман К. Розумовський дістав догану від канцлера О. Бестужева. 

Також певні подорожі відбувалися до Ляйпціґа та Вроцлава, вочевидь, 

традиційних міст для українського купецтва, а отже, й центрів для 

мандрівок. 

 Слід визнати, що характерними для «українських студентів» були 

мандрівки з університету до університету, й, напевно, лише одиниці 

залишалися в певному місці тривалий час. Протягом 40-х – 50-х рр. до 

німецьких університетів записалося до півсотні дітей старшин та 

українського кліру, що є найбільшим представництвом вихідців із усієї 

імперії в закордонних університетах [ 486, c.161 – 172 ].  

Першою великою поїздкою після Розумовського до західних 

університетів була подорож дітей генерального підскарбія, братів 

Гудовичів (Андрія та Івана) до університетів північної Німеччини 1747 – 

1751 рр. разом із ментором П. Симоновським і двома супровідниками, Г. 

Козицьким та М. Мотонісом (останні на певний час залишилися у 

Вроцлаві (Бреславлі), а після того поїхали до Ляйпціґа). Доказом 

підтримки К. Розумовським «українських студентів» може слугувати 

приклад згаданих Г. Козицького та М. Мотоноса. Не маючи змоги 

оплачувати навчання, Г. Козицький звернувся в 1749 р. до К. 

Розумовського, на той час Президента Академії наук, щоб його з 

товаришем прийняли «пансіонерами» до Петербурзької академії наук і так 

оплатили навчання; прохання було прийнято позитивно, і гроші виділені 

[774, с.132]. Хоча мав місце й інший факт: спроба Академії підтримати 

студента Арсенія Безбородька в 1753 р. у Ляйпцизі була невдалою, 
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А. Безбородьку відмовлено в наданні коштів [544, c. 468]. Так само наявні 

джерела доводять сприяння К. Розумовським виїзду старшинських дітей на 

навчання з вимогою згодом повернутися назад, до Гетьманщини  [178, 

арк.4, 11, 38].   

Постають важливі питання: як пояснювали батьки та рідня студентів 

поїздки дітей, що мали вчити молоді люди, чого від них чекали. Невелика 

низка дозволів на поїздки з канцелярії гетьмана К. Розумовського лише 

частково може відповісти на ці питання. Перші такі дозволи надаються 

генеральному хорунжому М. Ханенку на відправлення до «польської та 

німецької областей», до Любека й морем до Кіля його сина Василя разом зі 

служником Андрієм 27 лютого 1754 р. У березні 1754 р. сотник 

сребницький, «малоросійської нації шляхтич» М. Троцина просить про 

дозвіл для сина поїхати до «Галльської академії Магдебурзької» та назад 

(паспорт Троцині мали зробити на «польському та латинському діалекті»). 

1 липня того ж року генеральний обозний С. Кочубей просить дозволу для 

своїх братів Павла та Петра на поїздку до Галльської академії. На 1755 р. 

припадає два прохання: перше – від бунчукового товариша, 

«малоросійського шляхтича» В. Гудовича щодо сина Андрія (і цього разу 

молодший Гудович їде з почтом, із вчителем-французом І-Ф. Сасмуся та 

«малоросіянином» Я. Соколовським); друге – від сотника Миргородського 

полку Г. Oстроградського щодо дітей Павла та Івана для подорожі в 

Ляйпциґ. 1756 р. також мали місце два цікавих прохання: від камердинера 

цісаревича Петра Федоровича С. Коровка-Карновича щодо свого 

племінника Захарія для відправлення до Кіля та від придворного сотника 

В. Барановича, що хотів власним коштом «за море в сакзонский Липск» 

(Ляйпциґ) відправити двох племінників із Чернігівського полку Дем’яна та 

Максима. Основною підставою для прохань щодо відрядження до 

Німеччини зазначають «вивчення іноземних мов», Микола Троцина 

уточнює: «для вивчення німецької та інших мов» [178, арк. 1, 2, 5, 8, 11, 15, 

37, 41]. Виходить, що мовну практику визнають головною. 
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Про поверховість навчання свідчить і те, що лише поодинокі 

студенти опановували науки тривалий час і потому захищали докторські 

дисертації. (І. Полетика чи відряджений із Києво-Могилянської академії І. 

Хмельницький; після окресленого періоду докторське звання здобула 

низка медиків, зокрема П. Шафонський). У листуванні В. Ханенка дуже 

помітно, що його син, навчаючись у Кілі, поводив себе доволі безпутно, не 

надто переймаючись навчанням [543, c.163 – 167]. 

Проте резонним видається питання, чи німецькі університети були 

провідними закладами для прагнень світської еліти. Чи залишалися 

принадними в подорожах на навчання інші напрямки (крім російських 

столиць), приміром, до «польських колегій»? Є кілька важливих 

документів щодо цього з тієї ж справи канцелярії гетьмана К. 

Розумовського. Військовий товариш В. Завадовський у 1751 р. просив про 

паспорти для своїх синів Івана й Петра (майбутнього міністра освіти 

Російської імперії) в «Польську область для навчання … за прикладом 

інших, хто туди посилає навчати дітей» [543, c.158]. 1753 р. стародубський 

сотник Г. Єркевич просив надати дозвіл, аби він відрядив свого сина 

Василя в « польську область для навчання польської та латинської мов та 

інших наук». В 1754 р. бунчуковий товариш і писар Генерального суду Д. 

Покорський просить за свого сина Івана, котрий уже був в «училищах 

київських», щоб того відрядили на навчання «за кордон в Польський край» 

[ 178, арк. 3а, 34]. Тут упадає в око певна дихотомія: вочевидь, старі шляхи 

до «польських колегій» та місцевої колегіумської освіти були досить 

важливими і, можна припустити, залишалися домінантними. Це, напевно, 

основне питання, що потребує подальших ретельних студій. 

Пожвавлення зв’язків українців із німецькими університетами в добу 

Розумовських – значний процес, навіть із огляду на його нетривалість та 

своєрідність. Німеччина була великим експериментальним полем для 

просвітницьких ідей, навіть «класична», ще не реформована 

університетська навчальна система і побут європейських країн давали 
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підстави для плідного ознайомлення й порівнянь, впливали на поведінку 

студентів і на визначення ними подальшої діяльності. Але такі подорожі 

потребували великих ресурсів та супроводжувалися чималими 

небезпеками. 

 Формування світської еліти потребувало особливих освітніх практик 

із перспективою світської, часто військової служби. Сухопутний 

кадетський корпус у російській столиці був тим закладом, що не лише 

надавав знання і навчання в якому слугувало початком елітарної військової 

кар’єри, але й підкреслював знатність і особливе походження тих, хто там 

навчався. Саме цього й потребувала «нова шляхта» з Гетьманщини. «Нова 

еліта» Гетьманщини потребувала освіти згідно зі своїми статусними 

потребами: освіти для шляхетства, для майбутнього несення служби. 

Освіти у закладі, що орієнтувався би на знатність. 

Таким навчальним закладом для імперського дворянства взагалі була 

заснована в Санкт-Петербурзі 1731 р. «Рыцарская академия», перетворена 

в 1743 р. на Сухопутний кадетський корпус. В « Рыцарской академии» до 

часів перетворення 1743 р. практично не бачимо вихідців із українських 

земель [622, c. 107 – 178], основу викладацького та студентського складу 

становили «німці» з Прибалтики. Але в 1743 р. відбулися певні зміни; 

поруч із Сухопутним було засновано Морський кадетський корпус, 

протягом 40-х рр. сам заклад упорядковано. В 1750 р. випускник Корпусу, 

ад’ютант О.Розумовського О. Сумароков поставив перші театральні 

вистави із задіянням кадетів, а з 1757 р. при корпусі почала функціонувати 

друкарня, у якій протягом 1757-1767 рр. побачили світ 192 книжки, 

переважно світські переклади з французької мови [767]. Вочевидь, 

Шляхетський кадетський корпус певний час (у 40-60-ті рр.) був 

найвагомішою світською навчальною установою імперії [ 517, с. 20 – 23]. 

Важливою деталлю щодо українського впливу на цей заклад було те, що 

до викладів у Корпусі залучали викладачів Києво-Могилянської академії  

[687, c. 35]. 
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Можливість подальшої армійської кар’єри, добра освіта з наголосом 

на вивченні іноземних мов були дуже привабливі для шляхти 

Гетьманщини, однак для вступу до Корпусу претенденти мали довести 

своє знатне походження; часто козацькі старшини просили про допомогу у 

вступі до Сухопутного кадетського корпусу братів Розумовських. Можна 

припустити, що першими кадетами з «Малоросії» стали двоюрідні 

племінники О. Розумовського П. та В. Розумовські [513, с.192]. Важливо, 

що згадані небожі у майбутньому мали обійняти вагомі посади в 

Гетьманщині: П. Розумовський очолив Ніжинський полк у лютому 1753 р., 

а В. Розумовському надали гадяцьке полковництво в 1754 р.[381, c. 263, 

296].  Від часу появи рідні Розумовських у столиці, Сухопутний 

кадетський корпус стає доступним для «малоросів» не без сприяння 

гетьмана та його рідні [642; 361, c. 84, 87]. Пізніші дані вчергове 

підтверджують той факт, що Розумовські сприяли вступу до Сухопутного 

шляхетського корпусу представників впливових родин. Перша така згадка 

міститься в листі Г. Теплова (наближеного до гетьмана) до 

Переяславського полковника С. Сулими у жовтні 1755 р., де Теплов із 

перших рядків повідомляє: «Діти ваші за волею їх світлості графа Олексія 

Григоровича та його світлості гетьмана поміщені до кадетського 

сухопутного корпусу» [361, c.84]. Мова йде про Якима та Семена Сулим, 

котрі надалі продовжили кар’єру в Петербурзі. Я. Сулима навіть викладав 

у Корпусі; досить цікавим у цьому контексті є лист його батька 15 липня 

1761 р., що підтверджує шляхетську психологію: С. Сулима радить синові 

частіше з’являтися перед фельдмаршалом (певно, йдеться про директора 

корпусу цісаревича Петра Федоровича), «а Господь наклонить серце 

магната такового в принятії ад’ютантом» [361, c.87]. Відтак, бачимо, як 

старий С. Сулима покладає надії на імперську кар’єру сина, водночас 

зауважуємо, що Сулими цікавилися своєю генеалогією в прагненні довести 

власне високе походження [463, c. 3 – 8] неодмінну рису навчання у 

корпусі. Основною проблемою для «малоросійського шляхетства» ставало 
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доведення власної знатності при вступі до Корпусу [648, c.17].  Історик Д. 

Міллер зазначає, що 1761 р. рішенням Сенату доступ вихідців із 

Гетьманщини до Сухопутного кадетського корпусу намагалися обмежити: 

«оскільки в Малоросії дворян немає» [648, № 1, c. 18 – 19 ], однак 

«малороси» обходили ці заборони, оскільки їхню шляхетськість мали 

засвідчувати дві шляхетні особи, а таких неважко було знайти. Ця ремарка 

Міллера не знаходить підтвердження в доступних рішеннях Сенату, однак 

принагідно можна враховувати її; дане розпорядження радше 

пов’язувалося з хворобою та смертю імператриці Єлизавети та падінням 

впливу Розумовських при дворі. Хоча слід визнати, що докази про 

«шляхетство» у представників козацької старшини були непереконливими, 

про що пізніше, у січні 1768 р., зазначав Петро Рум’янцев у листі до 

імператриці Катерини [286, c.151]. Вимога до вступників доводити свою 

знатність, напевно ж, із одного боку, обмежувала їхні шанси навчатись у 

цьому закладі та, з другого, звичайно, сприяла пожвавленню генеалогічних 

пошуків, адже вихідці з українських земель прагнули зрівнятися в чинах із 

російським дворянством. 

Проте ці дані аж ніяк не свідчать про істотну кількість «студентів» із 

Гетьманщини і вплив Сухопутного корпусу на освітні практики саме на 

українських землях у складі Російської імперії. Невелика кількість 

українських «кадетів» та їхня своєрідність дозволяють стверджувати: 

залучення дітей козацької старшини до навчання в Сухопутному 

кадетському корпусі було потужним інтеграційним чинником для місцевої 

еліти до загальноросійського дворянства, легітимаційним кроком «нової 

шляхти» та водночас свідчило про певну потребу особливої шляхетської 

освіти і пошук шляхів її здобуття. 

Саме в часи Розумовських з’являються й інші шляхи для здобуття 

освіти і для кар’єри, крім німецьких університетів та російських 

кадетських корпусів, – навчання в російських університетах. Важлива тема 

присутності українських «студентів» у перших російських університетах 
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потребує численних обумовлень. Насамперед, університетська освіта в 

Російській імперії у ту добу була соціально «непрестижною» для вищих 

прошарків суспільства. І університет при Петербурзькій Академії, і 

нововідкритий 1755 р. Московський університет не мали соціальної 

складової, надто привабливої для дворян [757, c.37 – 49 ], але оскільки 

брати Розумовські обіймали дуже значні посади в імперії, то освітні 

заклади ставали принадними для земляків імператорських улюбленців 

через близькість до протектора та казенне утримання, нагоду набути 

зв’язки необхідні для подальшої кар’єри. 

Передусім, слід визнати  чинник щодо набуття знань у Петербурзі: за 

чотири роки до отримання гетьманства, в 1746 р., повернувшись 

нещодавно з закордонних поїздок, К. Розумовський став президентом 

Російської імператорської академії наук і мистецтв, основного державного 

наукового й навчального закладу. Від початку функціонування Академії з 

20-х рр. XVIII ст. при ній влаштовано академічну гімназію та 

«університет» – заклади, які, проте, дуже кволо існували. З 1747 р. за 

президентства Розумовського щодо «університету» та гімназії при академії 

було прийнято «Регламент», що дозволяв навчатися там представникам 

різних соціальних груп і визначав освітні правила [629, c.71 – 72]. Але 

навіть у 1755 р. випускники академічної гімназії не могли слухати лекції 

при університеті, бо не знали латини [ 710, с.71 – 72], і тут колишні 

студенти українських колегій з хорошими навичками з латинської мови 

дуже добре підходили б на роль студентів «університету».  

Розумовський прагнув втручатися – можливо, під впливом Григорія 

Теплова – в навчальний процес, видаючи інструкції та положення, але 

пізніше через гетьманські клопоти з 1758 р. передав університет у 

розпорядження Михайла Ломоносова. 

Слід пристати на думку, що Кирило Розумовський був схильний 

радше до фаворитизму, придворних інтриг, веселощів та збагачення, ніж 

до праці з науковцями. Про те збереглася низка анекдотів та цікава сатира 
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Федора Еміна на науково-освітню еліту 1765 р. [482, c. 1912 – 1913, 1922] 

За свідченнями М. Ломоносова, впродовж двох років (1755–1757) «граф» 

Розумовський був в Академії лише раз [348, c.189]. Понад те, для своїх 

дітей, дітей свого наближеного Теплова та кількох вельмож (усього 

шістьох учнів) президент Академії створив школу, що потребувала 

державних коштів, утричі більших за «університет» [584, c.119]. 

За час керівництва Розумовського до академічної гімназії та 

університету були прийнято чимало вихідців із «Малоросії», вочевидь, не 

без сприяння самого гетьмана, який потребував освічених кадрів для 

управління гетьманством і сприяв землякам. Першою такою постаттю став 

прийнятий за перекладача до Академії Г. Полетика в 1746 р., що пройшов 

екзамени і був схвально прийнятий та зарахований до академічної гімназії 

для студій математики і французької мови [355, с.148; 615, с.37]. Дуже 

важливим виглядає прохання Г. Полетики вже як перекладача при 

Академії про прийом для навчання в гімназії свого служника, 

«малоросіянина» І. Нагнибіди [ 355, с.444, 451]: навчання служника – 

вагома шляхетська риса.  

Сам «університет» був малочисельним (16–18 учнів), однак досить 

вагомим щодо впливу на культурне життя й поширення просвітницьких 

ідей. Упродовж 1752–1755 рр. до академічного університету вступило сім 

вільних студентів, і, вочевидь, усі з «Малоросії»: брати Я. та Ф. Козельські, 

Д. Римша, І. Милович, К. Флоринський, П. Лобисевич, Д. Дівович (і, 

вочевидь, С. Дівович) майже усі вони  вже навчалися в Київській академії 

[584, с.79]. Випадки появи українських студентів у столичній гімназії 

відомі і надалі [414, с.298, 308, 317, 380]. 

Не маючи відповідних кількісних показників, можна гіпотетично 

стверджувати, що студенти з України становили майже третину з дуже 

невеликої кількості студентства Петербурзького «університету», однак 

були доволі слабко представлені в гімназії. Понад те, ці студенти й 

викладачі з гімназії та університету здійснили дуже помітні кар’єри та 



90 

 

надзвичайно прислужились у творенні культурного тла завдяки 

перекладам та філософським працям. Єдине, що можемо стверджувати 

певно: представникам старшинських кіл (переважно з дрібної шляхти, що 

не мали істотних коштів на навчання за кордоном чи в Сухопутному 

кадетському корпусі) був відкритий шлях до гімназіальної або 

«університетської» освіти в Петербурзі на казенний кошт. Після тривалої 

відсутності у зв’язку з обранням гетьманом Розумовський повернувся до 

Петербурга в 1754 р. і «представив», як скаржився М. Ломоносов, трьох 

осіб: «перший –несумлінний, другий – бешкетник, третій – невіглас» [348, 

c. 189]. Коментатори цього зауваження Ломоносова вважають, що мова 

йде про трьох вихідців з України, учнів «університету» : П. Лобисевича, С. 

Дівовича та Ф. Козельського, – однак як розподілити нищівні 

характеристики, залишається загадкою [348, c. 642]. Подібно до значного 

«магната», Розумовський привіз з України кількох людей, певно, зі свого 

оточення і прилаштував на казенне утримання (навчання) в Академії. 

 Однак саме в цих освітніх практиках була закладена велика 

суперечність, перед якою гетьман і президент Російської академії наук 

мусив поступатися. Аристократизація української еліти передбачала 

легітимацію власних прав з історичним підґрунтям, приїзд до Петербурга з 

Гетьманщини відбувався в очікуванні надання нових чинів чи маєтностей, 

уже з певними статусними заувагами. «гонором» і розумінням власної 

історичної традиції. Це породжувало цікаві для інтерпретацій культурні 

конфлікти, зіткнення різних традицій. Перший такий конфлікт був 

пов’язаний з особливим баченням історії початків освіти відбувся між Г. 

Полетикою та М. Ломоносовим [326, с.46 – 48]. У своїй статті початок якої 

надруковано в академічному виданні Полетика використав виключно 

київську традицію і подав початок освіти в Києві за літописними 

джерелами, а потому перейшов до Київської академії. Редактор видання 

Михайло Ломоносов відхилив друк продовження, бо про московські 

школи у творі Полетики не йшлося. Тут слід погодитися з Тетяною 
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Литвиновою: заборона друкувати розвідку Полетики мала під собою  

значний конфлікт академічного середовища [615, c.41]. К. Розумовський 

став на бік цензурних втручань і заборони до друку загалом твору. 

Збережений уривок цього твору свідчить, що Полетика сміливо може 

вважатися одним із перших істориків освіти України з дуже вагомою 

риторикою і підтримкою навчальних закладів «української» традиції.  

Наступний конфлікт стався знову ж між М. Ломоносовим та двома 

«студентами» О. Лобисевичем та С.Дівовичем [ 584, с. 170 – 171]. Обидва 

студенти, вступаючи до Академічної гімназії в 1754 р., мали вже 

непоганий ґрунт: Лобисевич довчився в Київській академії до класу 

риторики, Дівович писав, що навчався в Угорщині. Про Дівовича слід 

додати, що він екзаменувався з астрономії та хімії [414, c.380]. Проте, 

користуючись протекцією гетьмана, Дівович і Лобисевич постійно 

надокучали проханнями про підвищення в Академії до ад’юнктів (якими 

були їхні земляки Козицький і Мотоніс). Розумовський доручив директору 

«університету» Михайлові Ломоносову провести іспит. Студенти іспит 

провалили, і Ломоносов забажав, аби вони відвідували лекції для 

досягнення звань ад’юнктів. Ні Дівович, ні Лобисевич лекцій не 

відвідували, за що були відраховані з «університету» за згодою 

Ломоносова з чиновниками академічної канцелярії, приїхали до Глухова й 

подали скарги гетьманові. Факт звільнення обурив Кирила Розумовського, 

і той виніс 12 вересня 1760 р. Ломоносову письмову догану [584, c.170 – 

171; 347, с. 900], але не пішов на істотний конфлікт. З лютого 1761 р. 

Лобисевич і Дівович були призначені перекладачами при Академії, а у 

вересні того ж року відкликані в Україну до канцелярії гетьмана [584, 

c.171] .  

Ці події викликали досить сувору оцінку історика  О. Оглоблина, 

який звинуватив Ломоносова в упередженості до «малоросів» (зокрема до 

Г. Полетики), хоча, здається, це не зовсім відповідає дійсності [667, с.15]. 

Ломоносов підтримував вихідців з України, що вже мали непогані знання: 
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Г. Козицького, М. Мотоніса, Я. Козельського. У листі до Г. Теплова 

наприкінці січня 1761 р.  М. Ломоносов зазначає, що неодноразово писав і 

до Розумовського, і до Теплова про розширення «наук у вітчизні в Москву 

й на Україну» [348, с.547]. Тобто тут ми можемо спостерігати дійсно 

зіткнення двох розумінь значення та потреби освіти, певний культурний 

конфлікт. 

Тут слід додати про подальшу долю «студентів». Виявиться, що 

дійсно ці постаті дуже близькі до Розумовського. С. Дівович, 

повернувшись до Глухова, працював перекладачем при Генеральній 

канцелярії, де й написав у вересні 1762 р. значну поему «Разговор 

Великороссии с Малороссиею»; у творі викладено заслуги українського 

козацтва і велику значущість «Малоросії» заслуги українців щодо надання 

чинів у Російській імперії, а також твір містив невелику похвалу 

Розумовським [298, c. 413]. 1763 р. Дівовича було призначено за власною 

ініціативою (бо в архіві знайшов «діла не в порядку») на вагому посаду 

гетьманського архіваріуса для пошуку генеалогій та доведення володінь; 

при цьому він не полишив перекладацької посади, на що йому було дано 

інструкцію з канцелярії гетьмана за підписом Розумовського [176, арк.2 і 

зв., 3, 10 – 11]. Панас Лобисевич залишився одним із найближчих 

повірених гетьмана навіть після скасування гетьманства, був близьким із 

києво-могилянськими «професорами» та вихідцями з середовища академії, 

зокрема з єпископом Георгієм Кониським [688]. Але, за всіма ознаками, 

«могилянська» освіта і прив’язаність до «магната» Розумовського були 

значно потужнішими за слабке петербурзьке навчання. Тут можна 

говорити про перемогу «могилянської традиції» над столичними 

навчальними досвідами, ставлення до столичної освіти передусім як 

підстав для кар’єрного зростання, залишаючись при тому вірними «правам 

і вольностям малоросійського шляхетства». Петербурзький університет 

був дуже кволим закладом, після 1765 р., з усуненням Розумовського від 
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управління Академією та смертю М. Ломоносова, заклад занепав, слідів 

подальшої «української присутності» в ньому не спостерігаємо певний час. 

Дещо інакшу і певною мірою ще важливішу для досліджень царину 

становить питання історії студентства та «українського представництва» в 

Московському імператорському університеті на початках його існування. 

Московський університет, незважаючи на хорошу програму й непогану 

риторику, спочатку не став прихистком для наближених до гетьмана 

постатей зі зрозумілих причин – незнайдення спільної мови з протектором 

університету І. Шуваловим. Шувалов виявився і спритнішим, і 

практичнішим за Кирила Розумовського у створенні навчального закладу. 

Він рекрутував перших студентів із «семінарій» імперії, у тому числі з 

Білгородської ( із Харківського колегіуму: Ф. Левицького та Є. 

Булатницького) [500, c.168]. При університеті утворено дві гімназії для 

студій перед університетським курсом: одну– для дворян, а другу – для 

різночинців. Шувалову вдалося домогтись імператорського указу від 17 

травня 1756 р., що дозволяв дворянським недоліткам отримувати освіту в 

університеті за рахунок служби з отриманням чинів [771, c.22]. До 

гетьманської канцелярії в Глухові аж 5 квітня 1758 р. було відправлено 

копію грамоти Сенату про надання чинів дворянам, які навчалися в 

Московському університеті [173, арк.1].  Упродовж другої половини 50-х 

рр. відбувалася поступова «аристократизація» університету, прагнення 

залучити більше дворян. Однак навряд чи така настанова стосувалася 

вихідців із Гетьманщини. 

Студенти Московського університету, котрі походили з України, не 

мали, вочевидь, істотних зв’язків із провідними старшинськими родинами 

і, можливо, не цуралися підтримки Розумовських. Перші вагомі 

зарахування в студенти після іспитів у гімназії відбулися 1759 р., тут 

спостерігаємо двох вихідців із Малоросії: С. Десницького та В. Рубана. С. 

Десницький,  майбутній професор права був родом із Ніжина, 

незрозумілого соціального походження; він навчався перед вступом до 
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університету в Троїцькій семінарії, потім пішов до гімназії при 

Московському університеті, а далі в 1759 р. перейшов до університету 

[771, c. 194 – 198]. Колишній студент Київської академії, а потім і 

Московського університету В. Рубан, згодом відомий письменник, теж 

досить непевного походження [653, c.393 – 394]. Так само заплутане 

походження і у В. Золотницького, студента, який навчався в університеті 

наприкінці 50-х рр. XVIII ст. Золотницький присвятив свою першу книжку 

«Состояние человеческой жизни», напевно, патронові – О. Розумовському 

[305], а пізніше, в 1767 р., у Комісії зі створення Нового уложення він став 

палким оборонцем прав «нової шляхти» Малоросії як представник 

шляхетства Київського полку (рідного Розумовським Козелецького 

повіту)[360, c. 338 – 339 ]. 

 Ставлення гетьмана К. Розумовського до Московського 

університету дещо змінилося на початку 60-х рр., а в 1761 р. гетьман і 

президент Академії урочисто відвідав цей заклад [ 771, с.91 – 92], вочевидь 

плануючи створити щось подібне в «Малоросії». Саме в той час можна 

спостерігати в університеті представників значних старшинських родин 

[635]. Важливо визнати, що на 60-ті рр. Московський університет значно 

випередив «університет» у Петербурзі, однак так і не став 

найпривабливішим закладом для представників «малоросійської знаті».   

Говорячи про наслідки початків світської освіти українських 

студентів у російських столицях, слід визнати: Розумовські посприяли 

залученню численних «малоросів» до імперської політики й науки саме у 

світському, просвітницькому ключі. Уважний погляд на дещо пізніші часи 

показує: це дійсно було дуже потужне рекрутування до імперських 

практик, що мало наслідком обіймання вихідцями з України високих посад 

в ієрархії Російської імперії 70-80-х рр. XVIII ст. і на початку ХІХ cт. 

Багато в чому присутність «малоросів» на вищих щаблях освітньої системи 

Російської імперії визначила напрям освітніх реформ на їхній батьківщині 
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у 80-х рр. XVIII cт. і до 1816 р., відставки міністра освіти О. К. 

Розумовського.  

Однак політика щодо залучення українців до управління імперією 

мала свої наслідки. Першим «рекрутуванням» українських чиновників і 

перекладачів важко не захопитись, основні твори Просвітництва незрідка 

були перекладені вихідцями з українських земель, низка перших заходів 

молодої імператриці Катерини ІІ пов’язана з діяльністю близьких до 

Розумовських постатей, зокрема Г. Козицького, що певний час був 

імперським статс-секретарем   [ 774, с.136 – 137]. Але з 1764 р., за влучним 

спостереженням М. Штранге, змінюється сама освітня політика в імперії: 

тепер головну увагу зосереджено не на здобутті знань і врешті формуванні 

фахівця, а на вихованні як основному принципі «народного просвещения», 

тобто в перспективі це означало створення насамперед виховних закладів, 

а не університетів або чергових кадетських корпусів. Поза сумнівом, така 

зміна «парадигм» пов’язувалася з впливом ідей Руссо, особливо після 

виходу в 1762 р. відомого твору «Еміль». У зв’язку з цим почався наступ 

«реакції» на виклади й викладачів у вже створених навчальних закладах і 

на «випускників» тих закладів, що не відповідали виховним принципам. 

Вчителя заміняв вихователь. Ці процеси, а також усунення від посад К. 

Розумовського, хвороба та смерть О. Розумовського в 1771 р., потреба 

кадрів для Малоросійської колегії стали фатальними чинниками для 

багатьох представників української еміграції в столицях. У Сухопутному 

кадетському корпусі 1769 р. було звільнено 13 учителів, між тим і В. 

Золотницького та архітектора О. Яновського [774,  c. 232 – 235]. Через три 

роки Золотницький з’являється на Україні в оточенні генерала П. Паніна 

[172], до Петербурга він, вочевидь, не повернувся. Інший викладач родом з 

України Л. Січкарьов був також усунутий від «статської та військової 

служби»і влаштувався перекладачем до князя Г. Потьомкіна. У 1773 р. з 

Морського корпусу пішов у відставку Г. Полетика [ 774, c. 259 – 260]. З 

1771 р. один із провідних математиків та філософів імперії Я. Козельський 
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був направлений у чині полковника до Малоросійської колегії в Глухові 

[171, арк.2 – 3]. З Сенатської канцелярії було звільнено І. Туманського, 

також переведеного до Малоросійської колегії [774, c.265]. Через 

«поблажку» до ніжинських греків із канцелярії Сенату в 1775 р. було 

звільнено з позбавленням чинів М. Мотоніса, колишнього ад’юнкта 

Петербурзького університету, і той виїхав на батьківщину. У 1774 р. з 

посади статс-секретаря пішов Г. Козицький, у грудні 1775 р. він покінчив 

життя самогубством [774, c.266 – 268]. Перший потік «малоросів» до 

російських столиць не реалізувався, його представники, за окремими 

винятками, не залишилися в столицях, не створили корпорації. З середини 

70-х рр. XVIII cт., після приїзду управителя «Малоросії» П. Рум’янцева до 

столиць, на імперському рівні почали свою кар’єру постаті з оточення 

цього фельдмаршала: О. Безбородько, П. Завадовський, Д. Трощинський, – 

але жоден із майбутніх «канцлерів» та «міністрів» не мав столичної освіти, 

а лише колегіумське навчання (переважно в Київській академії). Така 

«зміна еліт» викликає низку питань про причини й наслідки взаємодій 

центру і українських земель. Це чергова проблема для дослідника. Однак 

саме така ситуація певною мірою загострювала потребу шляхетського 

навчального закладу в «Малоросії». Водночас зрозуміло, що навчання в 

колегіумах було цілком досить для загальноімперської кар’єри. Певною 

мірою, можливо, саме цей факт гальмував створення нових навчальних 

закладів на українських землях і, власне, був однією з причин певної 

консервації освітніх практик.  

Окремими питаннями в дослідженнях освітніх практик часів 

гетьманства К. Розумовського виявляться секуляризаційні кроки та освітні 

проекти безпосередньо на території Гетьманщини.  

Питання секуляризації на українських землях у складі Австрійської 

та Російської імперій є одним із найскладніших, насичених 

суперечностями, однак згадані процеси були досить тривалими, і виникає 

питання про їх початки, тобто ідеї відторгнення володінь у церкви, появу 
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світських навчальних закладів, обмеження ролі церкви в суспільному 

житті. Загальноімперський контекст дій і прагнень гетьмана Розумовського 

очевидний, але секуляризаційні настрої та проекти не були певними і 

почали реалізовуватися в Росії майже одночасно зі скасуванням 

гетьманства. Загалом же – секуляризаційні практики невід’ємні риси 

просвітницького абсолютизму. Подібні кроки у другій половині XVIII ст. 

бачимо й у Австрійській імперії. Тобто риторика і окремі дії 

Розумовського були на часі, але з огляду на особливості та роль Церкви (у 

тому числі й у освіті) неможливі для реалізації.  

40-ві рр. XVIII ст., напевно, не без впливу брата, гетьмана і фаворита 

імператриці О. Розумовського, були позначені істотними змінами в 

становищі церкви на підлеглій території України [759, с.247, 288, 304, 314 

– 319]. Біографія Кирила Розумовського до того, як він обійняв вагомі 

посади, свідчить про його світське виховання й навчання, тож він 

переймався столичними віяннями і був далеким від тих церковних освітніх 

практик, що існували на українських землях. 

Після «вибору» в гетьмани Кирила Розумовського в указі Синоду 23 

липня 1751 р. було зазначено, що Розумовський має опікуватися справами 

як світськими, так і духовними [687, c.3]. Таке зауваження давало широкі 

повноваження щодо втручання в церковне життя, а отже і у освітню сферу. 

Уже на самому початку його гетьманування Розумовський та його 

канцелярія зробили кілька досить символічних кроків, що чітко засвідчили 

ставлення до Церкви та її володінь: зневага до митрополита Т. 

Щербацького; заборона духовенству займатися винокурінням у зв’язку з 

неврожаями; спроби запровадити виборність церковних ієрархів; наказ 

писати духовенство в «ревізію», а дітей протопопів прирівнювати лише до 

«значкових товаришів», священицьких же дітей – до виборних козаків; 

викуплення на користь родини Розумовських майна церкви (папірня 

Києво-Печерської лаври); обмеження Батуринського монастиря; на церкви 

та «школи» не офірувалися гроші з митних зборів [687, с.3 – 9; 417, с.440 – 



98 

 

441, 443, 465 – 469, 570; 766, с.288 – 289]. Однак після Духовного 

регламенту та заборони монастирям на придбання нерухомого майна 1728 

р. кроки Розумовського виглядають цілком у руслі імперських практик. 

Гетьман Розумовський аж до 1761 р. не підтримував фінансово Києво-

Могилянську академію [ 687, с.10]. 

Можливо, певною мірою відвідувач столичних салонів та президент 

Академії потрапив під вплив антиєзуїтських настроїв і неприязні до 

церкви, однак переконливішим виглядає вплив на Розумовського його 

вчителя й помічника Г. Теплова. Слід зазначити відразу, що автором 

секуляризаційної реформи в імперії 1764 р., яка з низки причин не 

зачепила українські землі, був саме Г. Теплов
  
[574, с.183 – 185]. Між тим, з 

огляду на вплив українського духовенства на імперську політику та досить 

потужну роль навіть на імперському рівні українських колегій і Київської 

академії, згадані кроки гетьмана щодо духовенства виглядають досить 

революційними. Однак дії К. Розумовського не пішли секуляризаційним 

шляхом,бо у зв’язку з новими можливостями кар’єри після перевороту 

1762 р. Теплов дуже віддалився від гетьмана, однак зумів реалізувати 

низку своїх зауважень і проектів, зокрема, щодо розведення тютюну в 

«Малоросії», а його «Записка о непорядках в Малороссии» стала 

підставою для ліквідації гетьманського правління в 1764 р.  Саме в 

«Записці», написаній, вочевидь, на початку 60-х рр., Теплов одному з 

пунктів зазначає недостатність освіти для старшини Гетьманщини, а через 

це тяганину в судах і загалом заплутані правові процедури: «більшою 

мірою найкращі родини наступне виховання надають дітям, навчивши 

його читати і писати російською, посилають в Київ, Переяслав, чи Чернігів 

для вивчення латини, яку не встигають тільки дещо вивчити, квапляться 

повернути і віддають в канцеляристи…» [511, c.48]. Теплов засуджував 

такий стиль навчання і початку кар’єри, чітко виявляв потребу в 

освіченому світському чиновнику, тобто освітні проекти мають певний 

вплив думок Г. Теплова. 
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Поряд із суперечливими кроками щодо духовенства, одним із 

найістотніших сюжетів часів правління К.Розумовського був проект 

Батуринського університету. Власне, саме ця гетьманська ініціатива, дуже 

позитивно сприйнята українською історіографією [568, с.190; 706, с.82 – 

86; 709] приречена на дискусію, настільки цей проект узагалі міг бути 

втіленим. Проект також розробив Г.Теплов, що вже зменшує певну 

одіозність цієї постаті. Цей нездійснений задум докладно описаний, але 

слід визнати певний брак джерел та неознайомлення з ширшим 

контекстом. Спроби Кирила Розумовського реформувати академічні 

навчальні структури з допомогою М. Ломоносова протягом другої 

половини 50-х рр. були не надто вдалими [ 629, с.59 – 72 ]. Тобто проект 

університету в «Малоросії» та його реалізація певною мірою були 

віддушиною Розумовського в діяльності як Президента Академії наук і 

гетьмана. 

Попередником батуринського проекту був Статут Московського 

університету 1755 р., котрий взорувався на університетську традицію, що 

вже панувала в Німеччині; однак засадничою відмінністю нового 

російського університету стала відсутність богословського факультету. 

Вважалося, що богословську освіту мають давати місцеві семінарії та 

колегії (в українському випадку). Такі навчальні заклади, як Московський 

університет чи Академічна гімназія в Санкт-Петербурзі, закладали 

підвалини освіти та освіченості в світському ключі. У поданні щодо 

Батуринського університету Теплов також передусім обґрунтовує потребу 

в освіті з точки зору світської особи. Відзначаючи схильність «народу 

малоросійського» до науки, заведення шкіл і подорожей за знаннями, 

Теплов, наводячи приклади провідних духовних осіб (передусім свого 

протектора Ф. Прокоповича), пише, що всі ці постаті «малоросійськими 

школами» не навчені, а лише збуджені отримати знання по закордонних 

університетах або через навчальні подорожі. Школи ж «малоросійські», на 

думку Теплова, запроваджені неправильно і не змінюються, зберігаючи ті 
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класи (предмети), що від початків існували [413, с.67 – 68]. Тут слід 

зробити важливу ремарку: говорячи про малоросійські «школи», автор 

згадує і білгородську, себто харківську, поєднуючи регіони Гетьманщини і 

Слобожанщини саме на ґрунті спільної освіти. 

Г. Теплов – послідовний критик колегіумської освіти і школи. Дана 

критика досить радикальна і пропозиції дуже сміливі. В 1766 р., уже після 

скасування гетьманства, Теплов подав записку про зміну в Києво-

Могилянській академії, критикуючи застарілу освіту та пропонуючи 

утворити на базі академії світський заклад [697, c.307]. Фрази та 

обгрунтування Теплова в проекті батуринського університету стануть 

хрестоматійними, і їх майже слово в слово повторить через двадцять років 

інший критик старої школи Панас Шафонський [477, c. 282]. Критика 

«старої» школи в укладача проекту пов’язана із «застарілою і 

непотрібною» латинською мовою та «туманним» викладом логіки, хоча 

сам Теплов розуміє, що професори мали б викладати латиною і слід 

вивчати латинське красномовство [413, c. 76]. Перші великі світські 

пропозиції щодо змін у освіті передусім йшли від імперського чиновника 

близького до гетьмана Розумовського. 

Основна риса батуринського університетського проекту – господарча 

спрямованість: витрати та прибутки в університетських коштах розписано 

дуже чітко. Серед низки пропозицій щодо фінансування, «якщо те 

можливо», забрати на університет маєтності Батуринського монастиря. 

Дуже помітною є соціальна сутність проекту: він містить згадки про 

«шляхетських дітей», а оскільки «науки» належать до «справ 

благородних», то йдеться про заборону приймати селян-кріпаків, тільки 

навічно відпущених на волю поміщиком. Проект Теплова мав «класову 

сутність» і відповідав потребам формування шляхетства Гетьманщини. 

Невдача проекту пов’язана почасти з постаттю розробника. Теплов 

був прибічником Просвітництва, мав, як і личить просвітникові, 

синтетичні погляди, був енциклопедистом у багатьох значеннях, володів 
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хорошими комерційними знаннями, однак був особою сумнівних 

моральних якостей: після заведення справи про його гомосексуалізм і 

примус до статевих стосунків своїх селян його кар’єрі завдано непоправної 

шкоди навіть після стрімкого злету після перевороту 1762 р. [671]. 

Звертаючи увагу на університетський проект, мало зважають на саму 

поведінку гетьмана К. Розумовського, який дійсно перейнявся постанням 

вищої школи, листувався з Г. Міллером (провідним професором у 

Петербурзі) і в 1761 р. з метою ближчого ознайомлення відвідав 

Московський імператорський університет [ 771, с.91 – 92 ]. Такі куценькі 

згадки про великий проект університету стосуються винятково 1760–1761 

рр., смерть імператриці Єлизавети поклала кінець цим намірам, однак не 

згубила ідеї відкриття навчальних закладів. 

 «Нова шляхта», до формування якої долучилися і Розумовські, 

також пропонувала проекти майбутніх освітніх змін. Старшинська рада в 

Глухові 1763 р. у своїх «прошеніях», крім політичних та соціально-

економічних прагнень, надає освітньому проекту нового, ширшого 

значення. Пропозиції щодо освіти містили потужні секуляризаційні 

моменти, водночас із певним реверансом у бік церкви та богослов’я. 

«Шляхетство та старшини» просять заснувати в Малоросії два 

університети: в Києві та Батурині (при цьому Київський університет – на 

базі Київського братського монастиря, власне Києво-Могилянської 

академії), підкріплюють думку історією, що під час заснування київських 

шкіл монастиря не було, а було лише братство, і в тому братстві могли 

жити «люди світські та духовні», що приходили на навчання. Ці вимоги 

мали б змінити Києво-Могилянську академію і ліквідувати монастир. 

Університет у Батурині повинен був мати світське спрямування. 

Куратором університетів і гімназій мав бути гетьман, а Київський 

університет повинен був курувати ще й митрополит, бо при тому 

відкривався б і богословський факультет. Пропозиції названої ради щодо 

цього не є детальними, містять зауваження, щоб відкрити університети і 
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гімназії подібно до «тих, що знаходяться в іноземних державах» з такими 

ж привілеями; ані про особливості гімназій, ані про їх місце розташування 

зовсім не йдеться. Хоча обумовлюються окремі фінансові питання – тут 

знову виступають певні секуляризаційні моменти: про особливі податки з 

духовенства на утримання навчальних закладів, про можливе виділення 

кількох сіл для утримання університетів [316, с.344 – 345]. До цього часу 

не визначено чітке авторство цих прохань та вплив на них гетьманської 

канцелярії. 

«Глухівська рада» та її наслідки на сьогодні є знаною темою для 

історіографії та нових відкриттів і публікацій  [464]. Один зі сторонніх на 

раді, але дуже впливовий Г. Полетика, на той час інспектор Морського 

кадетського корпусу в столиці, висловив свої побажання і, вочевидь, 

прагнення значної частини «шляхетства» в промові «про покращення 

стану Малоросії», де в цілому підтримуються побажання шляхетства, але з 

істотними ремарками.  Засадничим для цієї промови і власне поглядів 

шляхетства було бажання зберегти духовний чин з усіма його привілеями, 

а духівники,у свою чергу, мали б допомагати в «корисних для батьківщини 

нашої закладах» [283, с.28 – 30]. Залучити духовенство на користь 

«отечеству» – дуже важливий вислів для подальших міркувань. Як і 

Батуринський університет, прохання шляхетства виявилися 

нездійсненими. 

Із початку 60-х рр. можна спостерігати деталь, істотну на найближчі 

півстоліття місцевих ініціатив: не лише спроби секуляризаційних дій щодо 

освіти, але й водночас потребу залучити духовенство і «стару школу» до 

нових перетворень та змін. Напевне, найкраще це виявилося в спробі 

«навчання козацьких дітей», що почала реалізовуватися за гетьманування 

Розумовського в Лубенському полку. 

Важлива ініціатива лубенського полковника І. Кулябки щодо 

навчання екзистриції козацьких дітей насправді досі ще потребує знахідок 

і доповнень. Саму документацію та зауваги щодо цієї освітньої ініціативи   
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науковий обіг і розглянув О. Лазаревський. Отже, в 1758 р. полковник І. 

Кулябка нарікав на низький рівень грамотності у своєму полку серед не 

лише простолюду, а й старшин. Для зміни ситуації було вирішено 

запровадити школи для козацьких дітей. Пропозиція Кулябки полягала в 

тому, щоб переписати дітей козаків (переважно з «виборних» – тих, які 

несли військову службу, – і лише хлопчиків із найзаможніших 

підпомічників, що споряджали «виборних») у віці 12–15 років, а потому 

вибрати здібних до науки і віддати їх до шкіл свого церковного приходу. 

Хлопчиків-переростків мали навчати лише військової справи. Для цього 

слід на 24 хлопчиків виділити досвідченого козака. Такий проект Кулябки 

схвалив гетьман Розумовський, рекомендувавши поширити таке навчання 

й на інші полки. Але проект дуже був залежний від наявних освітніх 

практик. У 1760 р. лубенський полковник зазначив про навчання 1300 

хлопчиків і запропонував своєрідну «шкільну» програму [594, с.68 – 71]. 

Проект Кулябки багато в чому взорувався на наявні гарнізонні 

школи й навчання солдатських дітей. За слушним зауваженням Г. 

Максимовича, навчання «екзирциції» містило в собі потішний момент, що 

було поширениму російському війську [626, с. 187].  Є свідчення і про те, 

що освітній проект Кулябки бодай почасти реалізовувався протягом 

кількох років. Дані про це досить обмежені, відомо, що навчання в 

основному відбувалося в Лубенському полку, а вже після ліквідації 

гетьманського правління в 1765 р. і в Чернігівському полку, однак з 1767 р. 

інформація про цю освітню ініціативу поодинока. Хоча відомості з 

Чернігівського полку надсилалися і 1775 р. [626, с.147, 162]. Напевне, з 

часом ці ініціативи звелися нанівець. 

Але історія спроби поширення навчання насамперед цікава 

залученням церкви та попередніх «традиційних» освітніх практик, що 

призводило до конфліктів і нарікань, однак підкреслювало, що 

використання потужних інституцій культу було неминучим у будь-яких 

освітніх практиках на цьому просторі. Уже в березні 1760 р. лубенський 
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полковник звернувся до архімандрита Києво-Печерської лаври з 

проханням надрукувати в лаврській друкарні дві тисячі «букварів» та 

«часословців» для навчання грамоти дітей. 1764 р. від Івана Кулябки 

надійшла подібна пропозиція щодо катехизисів, які треба надіслати до 

протопопії в Лубни, щоб їх придбали козаки для навчання своїх дітей [676, 

с.105]. Грамоти козацьких дітей, за звичаєм, мали навчати дяки при 

церквах, але священики експлуатували дяків, змушуючи їх займатися не 

«шкільними» справами, а прислужувати собі [397, с.3 – 5]. Cпроби освіти 

для козацьких дітей і сама діяльність лубенського полковника свідчать про 

вагомий експеримент з освітніх змін  із залученням попередніх досвідів та 

нових світських військових новацій. 

У будь-якому разі «культурно-освітня діяльність» гетьмана К. 

Розумовського – радше суперечливе явище з поєднаннями високого 

імператорського вельможі і гетьмана, зіпертого на певні козацькі 

(річпосполитські) цінності та правила; щодо освіти – з амбітними 

проектами, конкуренцією та інтригами. Однак у даному ключі ідеалізація 

Кирила Розумовського є дещо марною. Принаймні невідомо, що один із 

найбагатших поміщиків Гетьманщини після своєї відставки К. 

Розумовський бодай десь у себе на батьківщині зфондував школу чи 

лікарню, підтримав видання книжки, хоча дав добру закордонну освіту 

своїм дітям.    

Починаючи як світський вельможа з певним обмеженням церкви, 

Розумовський під кінець гетьманування зважає на церковні практики і 

враховує в освіті релігійний чинник. Гетьманство Розумовського з низкою 

різноманітних і незавершених реформ заклало на наступні десятиліття 

низку суперечностей, особливо у використанні церковних, схоластичних 

освітніх набутків і спробах використати церкву як інституційно, так і з 

відчуженням її майна у світських цілях. Однак К. Розумовський напевно ж 

залежав від оточення великих землевласників і представників могутніх 

старшинських родин: судова реформа, низка кроків щодо обмеження 
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селянських переходів та сприяння новим поміщикам, підтримка 

шляхетських прагнень старшини на імперському рівні дуже багато важили 

для оформлення шляхетства, для якого «консерватизм» і збереження 

сформованих порядків, «старовини» є соціальним обов’язком: 

спрямування для отримання освіти чи поїздки за кордон, отримання знань 

в Київській академії та колегіях, риторика про потребу навчальних 

закладів не підкріплена практичними діями і ширше прерогативи 

домашньої та «канцелярської» освіти за спадковості соціального статусу. 

Ці «консервативні» риси важко було порушувати і змінювати. 

Однією з основних проблем історії освіти, особливо на українських 

землях, є те, що, попри наявність безлічі цікавих проектів, втілюється в 

життя врешті лише невелика їх частина. Друга половина XVIII ст. постає 

добою нереалізованих задумів. Разом із тим, треба визнати, що дана 

нереалізованість багато у чому пов’язана із імперською державною 

політикою на українських землях, проведення зовнішньої експансії, 

ведення воєн з Османською імперією та втручання у справи Речі 

Посполитої з пізнішими її поділами; інкорпораційна політика щодо 

ліквідації автономних особливостей Гетьманщини не мала на меті 

підтримкою держави культурних чи освітніх прагнень на цих територіях.  

 

 

2.3. Освітні ініціативи часу Другої Малоросійської колегії  та 

оформлення «культурного консерватизму» 

Скасування гетьманства 1764 р. прийнято вважати певною 

хронологічною межею, однак дані процеси потребують обумовлень. 

Історіографія часу перетворень, скасування гетьманської автономії дуже 

показова [733; 735; 572]. Скасування гетьманського правління у 1764 р., 

насправді, було лише черговим кроком щодо інтеграції Гетьманщини до 

імперії, основи соціального і почасти політичного устрою були збережені, 

а постійне прагнення війни з Османською імперією навпаки сприяло 
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збереженню козацького війська та внутрішнього устрою. Управління 

«Малоросією» надане Другій Малоросійській колегії, яку очолив генерал 

П. Рум’янцев. 

Історик Г. Максимович уважав, що за часів правління Рум’янцева 

попередні освітні практики тривали [626, с.140]. Якщо говорити про другу 

половину 60-х рр., то ці твердження обґрунтовані. Але видається дивним, 

чому ці освітні ініціативи не привели до певних гуманітарних зрушень: 

заснування друкарень і бібліотек, повноцінних навчальних закладів, 

академічних товариств. 

Ліквідація гетьманства уже мала на меті імперську уніфікацію щодо 

околиць та імперські проекти змін, де освіті відводилася певна роль. Але 

від 1763 р. («Глухівської ради») можна спостерігати місцеві пропозиції 

щодо відкриття навчальних закладів, їхні приклади досить помітні під час 

наказів до Законодавчої комісії від місцевого шляхетства. Та «нове 

шляхетство» прагнуло зберегти наявний стан речей і закріпити за собою 

високий статус у перспективі зрівнятися із загальноросійським 

дворянством певно ж і з доступом до освіти і до посад. Тобто початки 

світського шкільництва залежали від певних політичних змін. Тим більше 

після початків секуляризаційних реформ Київська митрополія, Церква на 

території Гетьманщини стояла перед викликом змін і втратою майна, як це 

вже відбулося з церковними маєтками в центрі Російської імперії. 

Незважаючи на всі характеристики і зауваження, П. Рум’янцев усе ж 

був дуже пов’язаний з Малоросією, а його вчителем був вихованець 

Києво-Могилянської академії Т. Сенютович [335, с.223]. Такі зв’язки 

Рум’янцева багато, що пояснюють у бажанні низки реформ у тому числі і 

впливу на реформування наявних закладів – православних колегіумів. 

Великим випробуванням для імперської влади були вибори депутатів 

до Законодавчої комісії щойно після скасування гетьманства. У 

«Малоросії» вибори й Накази є яскравою ілюстрацією не лише прагнень 

тогочасної еліти, але й її політико-правової свідомості. Ці події описані в 



107 

 

багатьох історичних працях [587; 627; 743]. Прошарок «нової шляхти» 

(козацька старшина) після скасування гетьманства бажав забезпечити своє 

панівне становище, використовуючи для цього історичні докази, апеляцію 

до власних заслуг і вольностей, а також наголошуючи на освітніх 

потребах. 

Однак освітні ініціативи малоросійського шляхетства студійовані 

досить мало. Тут можна побачити й певну нерівномірність: якщо постаті 

Г. Полетики, основного захисника прав «малоросійського шляхетства», 

присвячено низку досліджень [573; 615; 618], то щодо іншого, можливо, 

менш плідного, однак чи не найбільш відомого освітнього діяча В. 

Золотницького практично не маємо студій, хоча саме він був включений до 

Комісії зі складання проекту нових училищ і подав власний проект 

створення освітньої системи в Російській імперії [481]. Накази ж 

«малоросійського шляхетства», запропоновані, можливо, не без упливу 

згаданих депутатів, є цікавим симбіозом бажань побудувати університет і 

шляхетський виховний заклад.  

Зважмо на особливості освітніх прохань «малоросійського» 

шляхетства в «Наказах» до Комісії 1767 р., з’ясувавши, що характерно для 

згадок про освіту в Малоросії в другій половині 60-х рр. XVIII cт. 

Передусім, відсутність істотних секуляризаційних настроїв у проханнях 

малоросійського шляхетства. Здійснена в центральній Росії секуляризація 

1764 р. не стосувалася Слобідської України та «Малоросії», церква й 

монастирі зберігали тут за собою великі маєтності й підданих селян. Така 

поступка церкві в цій частині імперії була дуже вагомою. Але шляхетські 

накази не містили й жодних тез про підтримку православних колегіумів.  

Другий і абсолютно неврахований сюжет – це зміна навчальної 

парадигми в Російській імперії; за часів імператриці Єлизавети Петрівни 

увага була спрямована на навчальні інституції, на навчання як таке, звідси 

й утворення Московського університету, й спроби змінити «університет» 

Академії наук в Петербурзі, і навіть проект «університету в Малоросії» 
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гетьмана К. Розумовського. Нова імператриця Катерина Друга під упливом 

енциклопедистів-просвітителів та представників свого оточення передусім 

зважала на виховання (а не освіту й науку), на моралізаторський бік 

Просвітництва. Наголошувалося на потребі у вихованні сиріт, наданні їм 

притулку, було відкрито «Виховний будинок», створено Смольний 

інститут для дівчаток [774, с. 233 – 235; 659, с.91 – 100]. Мрії 

малоросійського шляхетства про навчальні заклади були ілюзорними, вони 

ні в 60-х, ні в 70-х рр. XVIII ст. не знайшли б підтримки в центрального 

уряду. Однак саме ці прохання слід розділити за характером: в одних 

ідеться про виховання, а в других про освіту й науки. Досить відчутною 

концентрацією на освітніх проблемах визначаються шість Наказів із 

«Малоросії» до Комісії зі складання нового Уложення. 

Наприклад, глухівське шляхетство наголошує на освіченості та на 

бажанні заснувати університет [296, с.130], така ж риторика («знання 

наук» та університет) й у київського шляхетства [296, с.176 – 177], критика 

старої «латинської» школи й тези про заснування університету містяться й 

у Наказах стародубського шляхетства [296, с.195]. Однак батуринське та 

чернігівське шляхетства [296, с.136, 237] радше відчувають імперські 

віяння щодо «виховання юнацтва»: ідеться про дворянський корпус й «дім 

виховний для дівчат». «Золотою серединою» в «Наказах» постають 

погляди переяславського шляхетства: воно просить як про відкриття 

університету на державному кошті, так і про «корпус шляхетський» й дім 

для виховання панночок [296, с.150 – 152]. Окрім зазначення про 

«недостатність» латинських шкіл (зауваження стародубського 

шляхетства), у Наказах майже не натрапляємо на критику «старої школи».  

Цікавішими в цьому контексті видаються Накази від шляхетства 

сусідньої Слобідсько-Української губернії, підпорядкованої іншій 

юрисдикції. Охтирське шляхетство зважає на проект утворення при 

Харківському колегіумі «класів» для світських наук і просить, щоб до цих 

класів приймали дітей місцевого дворянства, як до наук, так і до військової 
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служби здатних [297, с.357]. Іще інформативнішим виявляється наказ 

сумського шляхетства, котре просить відкрити в місті два училища на 

кшталт Московського університету (певно, йдеться про гімназії при 

Московському університеті) – одне для дворян, а друге для представників 

решти верств («церковних, дяківських, міщанських і подібних тому 

дітей»). Однак користь від такого училища дворянство бачить у покритті 

церковних і світських потреб, адже й священнослужителів часом бракує, і 

слід «научить простолюдинов закона» [297, с.276 – 277]. Однак слобідські 

накази у даному разі вочевидь формувалися не без впливу слобідсько-

українського губернатора Є. Щербініна. 

Секуляризаційні починання мали б супроводжуватися і освітніми 

реформами, але вочевидь реалістичними виглядали проекти з поєднання 

практик навчання. Врахування церковних та світських потреб 

спостерігаємо в одному досить вагомому проекті – проекті В. 

Золотницького. Біографія цієї непересічної постаті досить суперечлива; 

основні дані подає Є. Болховітінов, у якого читаємо, що Володимир 

Трохимович Золотницький народився близько 1741 р. поблизу Києва в 

родині священика, оcнов наук і мов (а саме латини) навчився від батька, 

потому навчався в Київській академії [ 505, c.232]. Далі Золотницький 

потрапляє до гімназії при Московському університеті, а потім, у 1760 р., до 

Московського університету; відомо, що він управлявся в літературі та 

перекладах. Із 1762 р. Золотницький викладає німецьку мову в 

Сухопутному кадетському корпусі, а з другої половини 60-х рр. XVIII cт. 

працює перекладачем у Московській комерц-колегії [ 774, c. 102, 282 – 

283]. Знову ж таки, можливо, за сприяння Малоросійської колегії його як 

імперського чиновника обрано від київського шляхетства до Комісії зі 

складання проекту Нового Уложення. Тут, вочевидь, укотре проглядають 

певні зв’язки з Розумовськими, бо до переліку місцевостей, які 

представляв Золотницький, входила й батьківщина Розумовських (Лемеші 

й сотенний центр Козелець). Але, як і у випадку з Г. Полетикою, також 
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викладачем кадетського корпусу, Золотницький не став прихильником 

імперських нововведень, а виявився поборником «малоросійських прав і 

вольностей», підтримавши ідеї Г. Полетики про знатність «малоросійських 

старшин» [360, c. 338 – 339]. Під час виборів до Комісії училищ 23 травня 

1768 р. від шляхетських депутатів Малоросії та слобідських полків, крім В. 

Золотницького, було висунуто низку кандидатів: колишнього харківського 

полковника М. Куликовського, І. Скоропадського (від глухівського 

шляхетства), Я. Тарнавського (від Прилуцького полку) [285, c.91]. Таке 

зацікавлення «малоросів» цією комісією було дуже важливим свідченням 

потреби місцевого шляхетства в освітніх змінах. 

Працюючи в Комісії зі складання проекту нових училищ, 

Золотницький висловив свої погляди й, власне, подав проект. Звичайно, 

діяльність усієї Комісії потребує окремого дослідження, надто ж той факт 

(чи випадковість?), що малоросійський шляхтич опинився в компанії 

прибалтійських німців (Т. Клінгштета, Я.Урсинуса, Г.Аша) із досить 

консервативними та протестантськими поглядами на освіту. Пропозиції 

Золотницького цікаві спробою поєднати церковне й світське, освіту й 

виховання. У всіх установах (навіть приватних) обов’язково має бути 

богослов’я. Навчальні заклади вищого рівня повинні очолювати світський і 

духовний ректори. Однак, попри всю риторику, важко не визнати, що 

пропозиції Золотницького дуже взоровані на пропозиції колег-німців, 

протестантів, так проект ліфляндського дворянина Т. Клінгштета (котрий 

представляв протестантські провінції), узагалі надавав перевагу вихованню 

та освіті при церквах [449, с. 174 – 222]. 

Соціальна сутність «нової шляхти» дуже добре проглядає в проекті 

Золотницького, що, власне, пізніше й було зреалізовано: «в … державні 

гімназії приймаються всякого роду діти, виключаючи нижчого роду 

людей, тобто землеробів», адже всіх неможливо утримати на державному 

утриманні. Однак і таких бідолах та сиріт можна приймати, якщо вони 

добре вчитимуться й оберуть духовну кар’єру [481, с.203]. Золотницький 
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без ентузіазму говорить про «мужицьких дітей», однак не заперечує їхньої 

можливості навчатися в «нижніх училищах».  

Отже, «нижні училища» – школи при церквах, для їх утримання слід 

запровадити хлібний податок серед селян, а список учнів має складати 

священик. Ці нижчі училища і всестанові й відкриті для «другої статі», але 

за вибором. Книжкові потреби для таких училищ мають бути обмежені, 

проте «Російську грамоту» слід купувати (а для сиріт вона надаватиметься 

безкоштовно). Середні училища, на думку Золотницького, варто 

облаштувати при монастирях. У цих державних школах має бути двоє 

керівників – світський та духовний. Наступний рівень – Гімназії, які 

очолює директор, однак клас богослов’я повинен очолювати архієрей. 

Головна ж опіка над гімназією здійснюватиметься архієреєм, а далі 

«губернатором». Досить цікавою є пропозиція щодо вчителів духовних і 

світських. Світські вчителі мали б отримувати на третину більше, бо 

духовні повинні бути прикріплені до різних монастирів. Загалом же до 

світських учителів Золотницький ставить певні вимоги: для вищих 

навчальних закладів – це випускники університетів, для нижчих шкіл 

підійдуть і випускники «гімназій» та «вольноопределяющиеся».  

Звичайно, проект Золотницького 1768 р. дуже недосконалий і 

«сирий», проте важливо, що це проект представника «малоросійського 

шляхетства». На думку С. Рождественського, проект Золотницького 

базується на кількох принципах: поєднання світського та церковного, 

підготовка вже з гімназій учнів до практичної діяльності та державної 

служби, спроба поділити гімназії на типи за станово-професійним 

підходом [711, с.432 – 434]. Ухил у бік церкви в проекті Золотницького 

очевидний, неважко пояснити й причину цього: йдеться не лише про надто 

помітний пріоритет виховання, а й про священицьке походження 

Золотницького та його навчання в Києво-Могилянській академії й також 

про цілком обґрунтоване позитивне ставлення до церковних практик у 

контексті нездатності держави дати раду освітній сфері й, можливо про 
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протестантські впливи. Висунуті шляхетством проекти насправді багато у 

чому співзвучні з імперською політикою на українських землях. 

Якщо шляхетство уникало секулярних моментів чи в його наказах 

питання секуляризації та світського навчання звучали досить невпевнено, 

то керівник Другої Малоросійської колегії П. Рум’янцев дотримувався 

іншої думки. Коли графа було відряджено на посаду генерал-губернатора 

«Малоросії» в листопаді 1764 р., йому дали настанову з власними 

правками імператриці. Ця настанова в дусі просвітницької критики не 

заторкує проблем виховання, але робить виразний акцент на духівництві 

Рум’янцев у своєму листі наголошує на негативних рисах українського 

духівництва, що навчаються у «польських закордонних, так і в самих 

малоросійських училищах» й переймають  правила «римського» 

духовенства [363, с.378]. Така антиєзуїтська характеристика католицької 

церкви та її впливу на освіту, здається, поставала певним закликом до дій і 

змін в освітній і духовній сферах, і, можливо, була частиною 

загальноєвропейської тенденції до критики ордену єзуїтів та ілюструвала 

вплив творів Вольтера на російську імператрицю і напевно ж на нового 

«малоросійського губернатора». Напевно ж також ця характеристика 

містила і завдаток секуляризаційних перетворень, що мав утілити П. 

Рум’янцев. 

Уже 18 травня 1765 р. Рум’янцев подав звіт про заходи щодо 

управління «Малоросією», імператриця зробила там помітки. Рум’янцев 

ставив питання щодо монастирів та монастирських підданих, пропонуючи 

секуляризацію за загальноімперськими правилами. Але найширшою 

проблематикою є освітня, їй граф-губернатор приділяв чималу увагу та 

навіть висував власний проект реформування освітньої системи в регіоні. 

Саме цей проект багато в чому визначив напрямок освітньої політики та 

освітніх ініціатив. Рум’янцев пропонує відкрити в усіх містах та великих 

селах школи для навчання співів, письма й арифметики. Учителям цих 

шкіл слід виділяти певну платню з міських бюджетів або, надавши їм 
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духовне звання при церквах, дозволити жити із церковних прибутків; із 

забезпечених учнів брати платню за навчання, а бідних навчати 

безкоштовно (для утримання вбогих стануть у пригоді штрафи з п’яниць та 

гультяїв, що вчинили невеликі переступи). Сільські школи є сенс 

утримувати за рахунок поміщиків та прихожан (Рум’янцев допускає, що 

навчати можуть дяки й дячки за невелику платню). Але ж знову проекти 

Рум’янцева містять складову використання церкви і уже наявних освітніх 

практик навчання грамоти та співу при церквах. 

Іще радикальніші дії новий керівник «Малоросії» пропонує щодо 

«вищих наук». Київський братський та Чернігівський Єлецький монастирі 

ліквідувати, а навчання з прибутків монастирів і монахів скасувати. 

Залишити в цих монастирях лише невелику кількість ченців для навчання 

майбутнього кліру та студентів, що надалі прагнуть мати духовне звання. 

Рум’янцев просить залишити й ректора академії (С. Миславського), про 

якого «генерально» чує лише похвали. Забрати ці установи з-під 

єпископської влади й підпорядкувати синоду, однак можна віддати й 

світській владі. Решту студентів, що не бажатимуть студіювати богослов’я, 

відрядити до інших монастирів, де ввести світські дисципліни за рахунок 

прибутків цих монастирів (прибутків, певна річ, буде недостатньо, тому з 

учнів варто стягувати платню за навчання). Найцікавіше, що в цьому 

проекті зазначено й про виховання дівчат, особливо вбогих, на це слід було 

б виділити Києво-Фроловський, Глухівський та Чернігівський 

П’ятницький жіночі монастирі. Пропозиції Рум’янцева йдуть у руслі 

секуляризації щойно проведеної в основній частині імперії. Однак напевно 

за порадами проект містить дуже важливу потребу місцевого шляхетства, 

Рум’янцев пропонує відкрити й військову школу «кадетів» чи 

«малоросійської гвардії». Дана пропозиція містила й інкорпораційну мету: 

до училища мали набиратися шляхетські діти й, на думку губернатора, 

даний корпус мав надихнути на любов до військової регулярної служби й 

позбавити застарілих думок про козацтво  [299, с.17 – 19].  Та і  цей вельми 



114 

 

цікавий проект не був реалізований. О. Лазаревський уважав, що ця ідея 

просто не на часі, що на початку П. Рум’янцев слабко знав край, наданий у 

його управління [597, с.390] (частково із цим можна погодитись). Так само 

слабко граф розумів і значення Київської академії та православних колегій 

– усім цим і пояснюється така смілива його пропозиція. М. Яременко 

доречно стверджує, що проект почасти перегукується з попередніми 

старшинськими прагненнями 1763–64 рр. [788, с.214], що теж правильно з 

огляду на пропозицію 1763 р. зробити університет у Києві на базі 

Київської академії з богословським факультетом. Однак, здається, у цьому 

поданні Рум’янцева поєдналися кілька моментів – як бажання імперської 

влади, так і місцеві ремарки; і зроблений той проект був доволі 

нашвидкуруч. Тут, звичайно, цікаво було б визначити, які місцеві діячі 

виступали порадниками губернатора.  

Проект графа 1765 р. не виглядає поодиноким. Уже на 1766 р. почала 

збиратися істотна інформація про Києво-Могилянську академію та її 

фінансування, що мала наслідком записку київського губернатора І. 

Глєбова про академію [274, с.338 – 342]. Характеристика Глєбова щодо 

академії дуже позитивна й містить пропозиції зберегти за академією 

привілеї, надавати на утримання певну суму, запровадити друкарню й, 

урешті, утворити ще два факультети (математичний та медичний), 

поглибити виклад мов і підпорядкувати заклад київському губернатору та 

митрополиту. Проект Глєбова, на думку М. Яременка, – це своєрідна 

відповідь на петицію 1763 р., якою козацька старшина прагнула змінити 

академію, зробивши з неї світський заклад із богословським факультетом 

[788, с.217]. Але поруч із цим документом варто згадати ще один, 

виявлений Л. Посоховою, – говоримо про примітки до доповіді Глєбова 

про Київську академію, автором котрих є відомий критик «малоросійських 

порядків» Г. Теплов (примітки щодо реорганізації Київської академії) [697, 

с.307]. 
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Тобто – основним питанням культури і освіти часу змін скасування 

гетьманства постане питання секуляризації. Питання, яке неможливо було 

вирішити через особливості української церкви (Київської митрополії), що 

ще зберігалися тривалий час і загалом незакінченність реформування 

політичного устрою прикордонних територій.  

Через певний час малоросійський губернатор Петро Рум’янцев 

повернувся до своїх пропозицій 1765 р., повторюючи їх подеколи 

дослівно. Уже в 1767 р. кілька його важливих зауважень щодо системи 

освіти увійшли до різних документів [275, с.107]. Детальніше ці проблеми 

окреслені в настанові Д. Натальїну, обраному від Малоросійської колегії 

до Законодавчої Комісії: практично повторено текст про «правила» 

Рум’янцева, згадуються ще й «гімназії» в Чернігові та Переяславі, 

висловлено пропозицію реформувати освіту з відвертим секуляризаційним 

мотивом. Для навчання молоді обох статей, як благородних, так і «сірих», 

слід перетворити окремі монастирі на школи [362, c.230]. 

Але пропозиції Малоросійської колегії викликали опозиційну 

реакцію місцевої еліти. Зокрема, одразу відреагував упливовий 

представник «малоросійського шляхетства» в Петербурзі Г. Полетика. Він 

усюди заперечує настанови Натальїна, доводячи, що не слід відкривати 

нові училища, варто натомість підтримати старі й забезпечити їх новими 

вчителями. Полетика наголошує також на кадровій складовій, 

використовуючи свою «шляхетську риторику»: проведення освітньої 

реформи слід доручити вченим і благородним людям, добре обізнаним 

щодо звичаїв тамтешнього народу, тобто представникам шляхетства [289, 

с. 93 – 94]. Бажання Полетики, по суті, доволі консервативні, однак визнані 

історіографами за прогресивні [618, с.374 – 386]. Тобто, спостерігаємо 

певний опір нової шляхти імперським пропозиціям та секуляризаційним 

починанням, бажанням зберегти статус-кво, що врешті й сталося. 

Оглядаючи освітні проекти, зауважуємо, що вони є лише 

невеличкою (і то не основною) частиною «наказів», «возражений», 
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пропозицій; насправді йшлося про велике реформування недоскасованої 

козацької автономії та прагнення місцевої еліти зберегти соціально-

політичне панування. Однак настрої представників імперської влади в 

другій половині 60-х рр. XVIII cт. очевидні – секуляризація та 

трансформування освіти. Слід визнати, що ці заяви та накази були лише 

засобами риторики й прикладом критики латинської школи, вони 

переважно так і не реалізувалися, але, вочевидь, змушували керівництво 

«латинських шкіл» (Київської академії, зокрема) вносити у свої навчальні 

плани нові дисципліни, напр., іноземні мови чи математику [788, с. 214 – 

215]. 

Перші роки правління Другої Малоросійської колегії дійсно багаті на 

проекти й шляхетські побажання й відзначаються консервативним опором, 

особливо щодо виборів до Комісії. Однак можна помітити й певне згасання 

ініціатив у зв’язку із виснажливою російсько-турецькою війною 1769 – 

1774 рр. й мором 1771 р. До цього слід додати й зміну кон’юнктури щодо 

представників з України на верхніх щаблях імперської бюрократії. 

Більшість емігрантів виїхали з роcійських столиць, повернулися в Україну, 

були звільнені з різних посад.  Та водночас можна помітити й формування 

«нової хвилі малоросійської еміграції» до російської столиці: нові 

наближені до П. Рум’янцева О. Безбородько, П. Завадовський, 

Д. Трощинський, як і низка інших керівників, на середину 70-х рр. не мали 

досвіду світської освіти чи столичної служби, але згодом реалізувалися 

при імперському дворі набувши найбільших посад.  

 Суспільні відносини та освіта в Гетьманщині за Рум’янцева дійсно 

були законсервовані, як це переконливо показав Г. Максимович, хоча 

позитивним є збереження дяківської школи й поширення проекту щодо 

навчання козацьких дітей, однак таке навчання «не прогресувало, але й не 

упало» [626, с.140]. Однак внесемо деякі корективи. Проект щодо навчання 

козацьких дітей, запроваджений за гетьмана К. Розумовського в 

Лубенському полку, дійсно мав продовження на початку діяльності П. 
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Рум’янцева та поширився на Чернігівський полк [626, c.163 – 168, 176 – 

179], власне, завдяки енергії полковника П. Милорадовича в 1765 р. [183, 

арк. 2]. Але останні згадки про таке навчання припадають на середину 70-х 

рр. XVIII ст., у другій половині 70-х рр. й надалі даних про такі освітні 

ініціативи немає. Власне, сам історик Григорій Максимович пояснив це у 

своєму дослідженні: ані за гетьмана Розумовського, ані за правління 

Рум’янцева нових шкіл не створювалося, проте козаків змушували навчати 

їхніх дітей у тих поселеннях, де вже існували «школи» [ 626, c. 176]. 

Можливо, в інших умовах таке навчання «екзерциції» виявилося 

непотрібним.  

Попри своєрідність такої освіти козацьких дітей, слід визнати певне 

зацікавлення в ній Рум’янцева та його оточення, потребою війська та 

військових кадрів під час війни. За наказом Малоросійської колегії від 18 

липня 1767 р. полковими й сотенними старшинами могли ставати лише 

грамотні козаки [168, арк.1 – 2]. Питання грамотності військового 

«контингенту», вочевидь, непокоїло чиновників колегії. Саме тому можна 

відзначити окремі тенденції в освітній сфері початків правління Другої 

Малоросійської колегії та її голови П. Рум’янцева. Передусім це істотна 

увага до гарнізонних шкіл, з вимогами до полкових канцелярій 

підтримувати такі школи, відсилати туди солдатських дітей, перебудова 

гарнізонної школи в Глухові. Підтримку солдатських шкіл можна 

спостерігати протягом усього часу існування Другої Малоросійської 

колегії [162 – 167]. На пропозицію Рум’янцева від 18 травня 1767 р. до 

«солдатських» зараховували дітей від семи років із сімей, бодай дотично 

пов’язаних зі службою, а також «байстрюків», народжених від солдат і 

визнаних «малоросіянами»; тих дітей також віддавали до гарнізонних шкіл 

[169, арк.8]. 

Потреба у військовому навчанні та вишколі офіцерів, вочевидь, 

турбувала Рум’янцева повсякчас. Іще в листі до Катерини Другої від 6 

січня 1768 р. Рум’янцев переконує імператрицю приймати «малоросів» до 
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Сухопутного кадетського корпусу понад «укомплектованого числа» – як 

імператорська милість, – аби сприяти нащадкам місцевого шляхетства в 

отриманні офіцерських чинів [286, c.151]. Із 1774 р. по всіх судових 

інстанціях, полкових канцеляріях та сотенних правліннях було розіслано 

пропозиції для «дітей тамошнього шляхетства» та й представників 

інакших верств, яких цікавить військова служба, з’являтися до 

фельдмаршала Рум’янцева [169, арк. 8]. У пізнішому, вочевидь, 

загальноімперському проекті 1777 р. уже визнаний воєначальник 

П. Рум’янцев-Задунайський пропонує в усякому краї організовувати 

військові школи, але широкого профілю, аби там могли навчатися 

майбутні «квартермістри», аудитори, лікарі, гобоїсти, слюсарі й токарі 

[307, с.1430]. Військові дії у російсько-турецькій війні, що прославили 

Рум’янцева загострювали і проблему військових кадрів у найближчому до 

театру бойових дій регіоні. 

Та слід визнати, що, напевно, усі великі проекти (у тому числі і щодо 

заснування світської друкарні у Глухові) залишалися в часи Другої 

Малоросійської колегії лише проектами. Після перипетій скасування 

гетьманства та Комісії зі складання нових законів перед колегією та 

Рум’янцевим постала нова проблема ширшого геополітичного масштабу: 

війна з Османською імперією та втручання у справи Речі Посполитої.  У 

листуванні (навіть пізнішому) П. Рум’янцева з майбутнім головою Комісії 

училищ П.Завадовським не порушувалося освітніх питань «Малоросії» 

(лише згадано про загальноімперську освітню реформу за австрійським 

узірцем), проте мають місце багато всіляких дипломатичних та 

зовнішньополітичних міркувань, придворних пліток [398]. Єдиною 

відомою спробою, що почасти стосувалася й освіти, кінця 70-х рр. була 

пропозиція Ф. Туманського створити під егідою губернатора П. 

Рум’янцева у Глухові «Академічне зібрання» як філію Російської 

імператорської Академії наук. Туманський, також із досвідом столичного 

чиновника, вважав, що «зібрання» має служити для створення не лише 
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наукового закладу, але і повинно зайнятися заснуванням «училищ». Така 

дуже цікава пропозиція мала наслідком лише відкриття книгарні Академії 

наук у Глухові, але з виїздом Ф. Туманського до російської столиці дані 

про цю книгарню зникають [624, с.48 – 54]. Тобто увесь проект 

зосереджувався довкола філантропа і вченого і не набув свого розвитку. 

Широка ініціативність перших років керування П. Рум’янцева до 

початку 70-х рр. XVIII ст. була зведена нанівець, відносини у багатьох 

сферах «законсервовані». Однак уже імперські пропозиції губернської 

реформи 1775 р. порушували питання про ліквідацію залишків 

«малоросійської автономії» та проведення інтеграційних заходів. 

Насправді, плануючи радикальні перетворення, Друга малоросійська 

колегія дуже «законсервувала» відносини всередині соціуму Гетьманщини; 

секуляризацію не було проведено, формування «нової шляхти» з власною 

ідеологією «вольностей» та річпосполитськими цінностями продовжилося, 

інтеграційні починання істотно пригальмувалися. Отже, постає основне 

питання, що було причиною таких процесів – консервативний опір 

духовних та світських еліт, виснажлива російсько-турецька війна чи брак 

імперських інтеграційних ресурсів. Це питання залишається відкритим. 

Поруч із цим, аж до кінця XVIII ст. можна спостерігати все ж 

невеликі зрушення в освітній сфері. Тут цікаві проекти – як тубільні, так і 

імперські – щодо відкриття навчальних закладів на території 

Гетьманщини. Ще 1756 р. генеральний хорунжий М. Ханенко, 

відправивши сина до Німеччини, питав того в листі, чи не можна знайти 

доброго вчителя в Кілі, аби той приїхав до Глухова й зорганізував гімназію 

осіб на десятьох. Прибутки й успіх такого заходу були для Ханенка 

очевидними [332, с.494]. Однак ця спроба, певне, була пов’язана з самим 

М. Ханенком, який не хотів відпускати з дому ще й молодшого сина Івана. 

Таке бажання було вочевидь нездійсненним, і через два роки І. Ханенка 

направили на навчання до Петербурга, де за сприяння гетьмана К. 

Розумовського ним заопікувався академік Модерах [324, с. XII]. 
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Новий адміністративний поділ на намісництва, що мав запанувати на 

землях Гетьманщини з початку 80-х рр. XVIII ст. як наслідок 

загальноімперської губернської реформи, спричинив і певну активність 

малоросійського генерал-губернатора П. Рум’янцева, який 1781 р. подав 

свої пропозиції щодо «Малоросії» імператриці. У зв’язку з новим 

адміністративним поділом звільнявся великий генерал-губернаторський 

кам’яний будинок у Глухові, де розміщувались основні урядові установи 

Малоросійської колегії. Рум’янцев чітко описує проблему освіти для 

шляхетства: «А як у Малій Россії немає ніяких училищ для навчання 

юнацтва у військових та цивільних звань, крім духовенства…тому місцеве 

шляхетство, що хоче дати дітям своїм гарне виховання, посилає їх в 

іноземні училища, а декотрі змушені брати приїжджих іноземців, що 

тільки й носять назву учителів, з марною втратою статків і без всякої 

користі». Звідси випливала пропозиція: відкрити в будинку, де 

розміщувались урядові установи, училище під титулом колегії; назвати ту 

колегію іменем імператриці Катерини; організувати там викладення на 

кшталт військових академій; а на те виділити суму з артилерійських 

прибутків [315, с.700 – 701]. Військова освіта залишалася пріоритетною 

для проектів фельдмаршала. 

Так само з кінця 60-х рр. XVIII cт. можна спостерігати появу нової 

світської освіти, без «київських навичок» і з основним завданням вивчення 

французької мови – основної для спілкування вищих кіл. У 1768 р. Г. 

Винський «перевівся» з Київської академії у приватний «новозаведенный 

для французского языка» пансіон Карповича в Стародубі. Ми знаємо деякі 

подробиці про цей пансіон, як-от те, що утримувач пансіону приїхав з 

Москви [288, c. 13 – 14]. Такі ініціативи, напевно ж, мали непоганий успіх 

у 1780-ті рр., коли в Глухові існував пансіон д’Леянс. Схоже, невдачею 

закінчилася спроба завести французький пансіон Больє в Ромні 1781 р., 

чим опікувався Г. Полетика [ 332, 494 – 495]. 
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Поряд із цими важливими приватними проектами можна бодай 

схематично спостерігати й університетські «спроби», про які вже існує 

значна історіографія. Досить помітним, але не реалізованим виявився 

проект професора Московського університету Ф. Дільтея 1764 р.: Дільтей 

запропонував широку програму змін в освіті, базовану на освітній системі 

Пруссії. Українських земель проект стосувався своєрідно: Дільтей слабко 

знався на реаліях і вважав університет за проектами останнього гетьмана 

Кирила Розумовського в Батурині справою майже вирішеною, там мала б 

відкритись і гімназія; крім того, професор пропонував відкрити «тривіальні 

школи» у великих адміністративних центрах (крім російських і 

прибалтійських): у Києві, Глухові, Білгороді (можливо, для 

Слобожанщини) [449, с.12 – 18], – але імперія, вочевидь, ще не мала 

належних ресурсів для втілення таких сміливих проектів. Ці ресурси мали 

б з’явитися лише після секуляризаційних заходів – вилучення 

матеріальних ресурсів у церковних установ. 

Проведена 1764 р. секулярна реформа в Росії зачепила лише основну 

частину імперії і не мала юрисдикції на прикордоння, де зберігалися 

монастирські та церковні володіння, у тому числі на Гетьманщину та 

Слобожанщину – тут секуляризаційні зміни відбулися лише 1786 р. після 

адміністративної та міської реформ. 

Секуляризація 1786 р. передбачала істотні зміни щодо Київської 

академії, а особливо щодо Київського братського монастиря, при якому й 

існував навчальний заклад. Київський братський монастир планувалося 

закрити, відкривши в його приміщеннях госпіталь; будинок митрополита 

при Софійському соборі – віддати під заплановане народне училище й 

перенести туди частину академії; самі покої митрополита й другу частину 

академії (можливо, богословську) – розмісити в Києво-Печерській лаврі. 

Цей проект належав «всесильному» на той час князеві Г. Потьомкіну, 

однак підстаркуватий митрополит С. Миславський разом з малоросійським 

губернатором П. Рум’янцевим (який конкурував з Потьомкіним) доклали 
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зусиль і залишили митрополичу кафедру й Київську академію на місцях [ 

314, с.895, 899]. Усе ж таки вплив київського православ’я залишався 

досить вагомим, а в середовищі вищих петербурзьких сановників було 

кілька постатей колишніх київських студентів, до одного з них – канцлера 

О. Безбородька – за підтримкою звертався київський митрополит. 

Однак саме секуляризаційні заходи привернули увагу до постання 

світських навчальних закладів, щойно після реквізиції майна монастирів. 

Також інтенсифікувалася праця «Комісії училищ» у Петербурзі, почалась 

училищна реформа. 

В імператорському указі 29 січня 1786 р. передбачалося Комісії 

училищ створити план для відкриття університетів у Пскові, Пензі та 

Чернігові [ 406, № 6315, с.526 – 527 ]. У квітні 1786 р. для університету 

було обрано і будівлю – чернігівський Троїцький монастир, чиїх ченців 

перевели до єлецького Успенського монастиря. Здавалося, цю справу 

вирішено, принаймні такий вигляд це має в описі Чернігівського 

намісництва О. Шафонського 1788 р., однак є позначка 1790 р., що 

університету в монастирі не заведено, а приміщення віддано для 

«архієрейського дому», у той час як Борисоглібський монастир 

перетворено на «присутственные места» [477, с.271]; отже, проект 

залишився проектом, можливо, і через млявість місцевої еліти. Щоправда, 

як показує Л. Миловидов, перипетії щодо змін у чернігівському 

Троїцькому монастирі та огляд його приміщень для допасування до 

майбутнього університету були доволі істотними [649, с.84]. Тож, 

можливо, проект не було реалізовано через такі чинники, як потреба війни 

з Османською імперією і мобілізація державних запасів, своєрідність 

проведення самої секуляризації з нечітким уявленням про долю ченців та 

місцевих ієрархів церкви (указ 1786 р. містив лише плани, без огляду на 

матеріальну частину). Принаймні в Чернігові секуляризаційним моментом 

стало віддання в 1788 р. будівель чернігівського П’ятницького монастиря 

для народного училища [752, с.5 – 8]. 
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Вектор здобуття освіти було повернуто до російських столиць і до 

військової служби. Відповідно, істотного зацікавлення місцевими 

ініціативами аж до початку ХІХ ст. і значних пожертв столичних 

«малоросів» не могло бути. Яку соціальну роль це відігравало? З одного 

боку, освіта в столицях була потужним інкорпораційним чинником, але 

разом із тим зіткнення з чужим посилювало розуміння «свого». 

Загальний стан освіти під час великих політичних та соціально-

економічних змін виявиться досить суперечливим. Потреба повноцінних 

освітніх закладів у «Малоросії» була очевидною. Поступова соціальна 

замкненість духовенства та уніфікація церковних практик примушувала 

світський елемент вирушати з Київської академії та колегіумів до 

світських закладів за межами «Малоросії» або вдаватися до приватних 

практик та навчання при бюрократичних установах. Попри риторику щодо 

освітніх потреб, місцеві ініціативи були притлумлені. Так і не вдалося 

створити повноцінного світського навчального закладу, основними 

здобутками ставали лише скромні наслідки училищної реформи. Але, 

напевно, і місцева світська еліта, особливо та, що бувала в столицях, і 

імперська влада мали потребу в появі таких навчальних закладів. 

Оглядаючи освітні стратегії місцевої еліти, треба визнати, що «доба 

Розумовських» окреслила стратегії здобуття знань і кар’єрного зростання, 

що відігравали свою роль ще майже сорок років, однак із певними 

особливостями. Насамперед, зберігалися стратегії освіти при дякові, а 

потім у колегіях чи інколи в приватних учителів; але надалі за сприяння 

відкривалися перспективи школи й освіти в імперській армії (у разі 

заможності – в Сухопутному кадетському корпусі) або цивільної – в 

Московському університеті. 

Однак наявність великої кількості незаможного шляхетства в 

Гетьманщині диктувала і певні умови в освітній сфері, що від часу 

скасування гетьманства відіграли основну роль у становленні освітньої 

системи та освітніх ініціатив. 
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Досліджувана доба – доба великого переходу, коли освітні практики 

починались у «традиційному» ключі, але основна освіта вже мала певний 

практичний характер і давала перспективи світської бюрократичної або 

військової кар’єри, чого не могла дати духовна освіта в колегіях. Мемуари 

вихідців із Гетьманщини того часу малюють саме таку картину. Так, Г. 

Винський навчався в дяка і приватно, потім був спудеєм Київської 

академії, але все ж мусив іти й до солдатської школи в Росії (вочевидь, не 

без сприяння графа К. Г. Розумовського, чий флігель-ад’ютант Петрищев і 

відвіз Винського до гвардійського полку, звідки його направили до 

інженерної школи, про що той переповідає доволі кумедно, але визнає, що 

«солдатська школа» дала йому чимало навичок) [288, с.27]. Така кар’єра 

Винського не є винятковою. І. Мартос, син значкового товариша, навчався 

в Київській академії, після студій вступив у 1778 р. в гвардію «нижчим 

чином», але не витримав і, будучи несхильним до військової служби, 

покинув її та став юристом у колишнього гетьмана К. Розумовського [592, 

с.49]. Такі практики свідчили про зміну значення києво-могилянської 

освіти як єдиної в середовищі малоросійського шляхетства. Можна 

спостерігати поліфонію освітніх стратегій, характерну для перехідних 

періодів. 

Значно більше матеріалу дають спогади братів Тимковських, Іллі та 

Єгора, які рано втратили батька, однак скористалися неявною протекцією 

Безбородьків. Грамоти І. Тимковського почали навчати мати й служник А. 

Кулид, потім хлопчика віддали на навчання до черниць Золотоніського 

жіночого монастиря, а відтак дітей Тимковських навчала монашка 

Йорданського монастиря, що оселились у садибі рідні; після таких «азів» 

батько відвів малого Іллю навчатися до дяка, до школи (майбутній 

професор чітко описує своє навчання «Часослова»). За спогадами, 

Тимковський пройшов усі кола освіти, далі для нього і ще кількох 

хлопчиків найняли «бурсака» з Переяславської семінарії (колегіуму), який 

довчав малого грамоти й дав початки латини (між тим була пропозиція 
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віддати хлопця до Сухопутного кадетського корпусу, та рідня вирішила, 

що він ще малий); з часом семінариста змінили на досвідченішого ритора 

П. Шпаковського, який забрав хлопців на навчання до Переяслава, до 

семінарії; потім І. Тимковський ще п’ять років навчався в Київській 

академії, а опісля за підтримки батька-«правника» пішов вивчати право до 

Московського університету [465, с.1381, 1383, 1400, 1419, 1421 – 1422]. 

Молодший брат Є. Тимковський також пройшов дуже подібний шлях: у 

шестирічному віці був відданий до Благовіщенського жіночого монастиря 

(«по примеру других дворян нашего уезду») в Золотоношу, де дівчатка і 

хлопчики разом навчались у черниці Авраамії та її помічниці; далі разом із 

братом поїхав навчатися до Києва (академії), а згодом переїхав до 

Переяславської семінарії й лише 1804 р. за сприяння одного з численних 

братів продовжив свою освіту в Москві [ 478, с.368 – 379]. 

Спогади Тимковських окреслюють важливу для другої половини 

XVIII cт. тенденцію – початок освіти в монастирях та «академіях», що 

певною мірою зберігало статус тих закладів певний час. Навіть 

секуляризаційна реформа 1786 р. не скасувала монастирських освітніх 

перспектив. Досить цікавими тут є спогади – значно пізніші – священика 

Ф. Кістяковського, який, щоправда, походив із відпущених заможних 

селян. Кістяковського разом із двома попівнами та дворянками десь 1810 

р. віддали до колишньої черниці Ірини (зі скасованого Кербитського 

монастиря) у селі Стольне поблизу Чернігова. Далі 1814 р. з дворянами 

Воронкевичами він направився до Чернігова на квартиру до вчителя, 

студента Чернігівської семінарії класу філософії Гордієвського, і так 

навчався в кількох студентів до свого вступу в Чернігівську семінарію  

[317, с.220 – 229]. 

Повертаючись до схеми «домашня освіта – Київська академія – 

Московський університет», слід зважити на спогади М. Антоновського, 

напевно, якогось родича теж емігранта з «Малоросії» В. Рубана. Змалку 

(народився 1759 р.) Антоновського було записано юнкером у регулярне 
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військо й відпущено додому навчатись іноземних мов (типова практика 

для дворянства), а по тому батьки послали хлопця навчатися до Київської 

академії. Ще молодим спудеєєм у 18-тирічному віці він став гувернером у 

сиріт надвірного радника П. Бакуніна і, напевно, завдяки новим 

знайомствам потрапив до Московського університету, де розпочав світську 

кар’єру. М. Антоновський охоче зазначає про вихованців Київської 

академії, яким він посприяв у продовженні навчання і кар’єри в 

Московському університеті (М. Петровський, І. Софонович, П. 

Скальковський, брати Антонські – вочевидь, Микола та Антон Антонські-

Прокоповичі, П. Соханський, Я. Рубан). Пізніше, уже в 1788 р., 

Антоновський відбирав з Київської академії студентів для цивільної 

служби [ 279, с.148 – 150, 156]. 

Падіння значення Київської академії для представників світських 

прошарків можна спостерігати вже в 70-х рр. XVIII cт., та спроби зберегти 

світський елемент усе ж наявні. У своїх наказах 1767 р. Київська єпархія 

просила «про надання вихованцям академії прав на отримання чинів 

цивільних» [383, c. 53] – вочевидь, на той час така проблема вже існувала. 

Два «питомца» академії класу філософії з заможних родин, С. 

Гамалія та Г. Брайко (Брайковський), після пияцького дебошу на 

київському Подолі разом із товаришами та сварки через це з префектом 

академії М. Орловським у 1763 р. виїхали до Петербурга і навесні 1764 р. 

попросились, аби їх прийняли до «академічного» університету [631, c. 226 

– 227], яким усе ще опікувався гетьман і президент академії 

К. Розумовський (Брайко, однак, потім виїхав до Німеччини на навчання). 

Скасування гетьманства зменшило протекцію малоросам, однак обидві 

постаті реалізувалися в інтелектуальному полі імперії як світські особи, і 

шлях для інших студентів академії щодо продовження навчання й 

майбутньої світської реалізації було вказано. 

Та в Російській імперії відбувалося формування бюрократії, і досвід, 

а не освіта набував більшого значення для чиновницьких посад. Тобто, 
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починаючи з нижчих посад, чиновник мав поволі рухатися щаблями 

кар’єри, а не обіймати вищу посаду завдяки освіті. Це простежується, 

наприклад, у діяльності канцелярії Київської духовної консисторії, коли з 

70-х рр. чиновники просувалися за вислугою, а вихованці Київської 

академії ставали писцями та копіїстами й не могли одразу претендувати на 

вищі посади [704, c.156]. Ця «бюрократична революція» змінювала сам 

статус освіти й освітні стратегії. 

Ще один шлях – здобуття хорошої приватної освіти, але водночас 

«столичної»: вивчивши початки письма і читання в приватних пансіонах, 

представники вищих верств продовжували свою освіту в Московському 

благородному пансіоні (шляхетський заклад при Московському 

імператорському університеті). Так, наприклад, історик Я. Маркович 

змалку навчався в Глухові у пансіоні мадам д’Леянс, а потім його відвезли 

до Москви, до благородного пансіону. Власне, з 1791 р. золоті медалі в 

цьому пансіоні отримали вихідці з «Малоросії»: С. і А. Родзянки, Я. 

Лизогуб, Г. Полетика (вочевидь, син відомого Г. А. Полетики), О. Величко 

та О. Войцехович [598, с.353]. Присутність «малоросів» у благородному 

пансіоні мала поширюватися, бо з кінця XVIII ст. керівні посади в цьому 

закладі обіймав уродженець Прилук А. Прокопович-Антоновський. 

Продовження освітніх стратегій – це й певні практики для 

представників «малоросійської» еліти в закордонних німецьких 

університетах, що інтенсифікувалися за Розумовських. Найкращою 

ілюстрацією щодо цих практик є листи О. Шафонського до Я. Сулими 

1794–1797 рр. З них виходить, що дуже важливою супровідною рисою 

таких практик були жваві купецькі відносини колишньої Гетьманщини з 

прусськими землями. Я. Сулима (генеральний суддя) мав намір віддати 

своїх дітей на навчання до Галле, де навчався свого часу сам Шафонський. 

Шафонський у листах чітко описує стратегію – він відправив свого сина 

разом із В. Єнком (купцем, діловим партнером та племінником дружини 

Шафонського) до Вроцлава з висадкою сина в Галле, де влаштував сина в 



128 

 

«королівський педагогіум» (вочевидь, для здобуття першочергових знань). 

Важливо, що діти шуряків Шафонського (Єнки) також навчались у 

галльській «педагогії» [ 339, с. 71 – 83 ]. Загалом у 1765–1799 рр. у 

німецьких училищах та університетах навчалася низка представників 

старшинських родин. Та цей шлях містив і певні небезпеки – не лише 

матеріальних витрат, але й тривалої відсутності та незахищеності дітей 

представників вищих верств. Ця ситуація погіршувалася з інтенсивною 

політикою Російської імперії в Європі під час поділів Речі Посполитої, а 

потому й «наполеонівських війн». 

Закордонні мандрівки й навчання були дуже збитковими для батьків 

ще за часів Розумовських і надалі. Відомий лубенський полковник І. 

Кулябка 1762 р. писав, що через навчання синів у Віттенберзі мусив 

продати свої маєтності в Переяславському полку, розпродав посаг першої 

дружини і продовжував продавати маєтки, надбані батьками, вже після 

повернення дітей з навчання [595, с.7]. Такі практики могли бути лише в 

заможного шляхетства або студентів медицини, яким сприяла держава. 

Тож наявність «малоросів» у німецьких університетах не була однорідною 

– це був вияв різних практик. 

Політика Російської імперії щодо медичної освіти, зокрема 

посилання лікарів та студентів Медичної академії на навчання за кордон, 

була досить важливою. Оскільки лікарський склад імперії та студентства 

медичних закладів формувався часто зі студентів православних колегій з 

України, які добре знали латину, то наявність таких постатей у німецьких 

університетах зрозуміла. Принаймні І. Полетика, С. Амбодик, брати 

Шумлянські, І. Максимович, занесені в матрикули університетів, мали 

українське походження. За підрахунком Г. Лазаревського, успішну 

лікарську практику після такого навчання здійснили 42 лікарі-«малороси» 

(серед них лише 5 шляхетського походження, але 23 до цього навчалися в 

Київській академії) [ 341, с.103]. 
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Також у цей час можна спостерегти, наприклад, у Галле присутність 

дітей купців з українських міст: у 1778 р. – В. Карпова з Києва, П. Чуйкова 

з Полтави, 1789 р. – А. Кондура з Ніжина [ 486, с.364]. Відомим є і приклад 

Романа Цебрикова, «дворянина» з Харкова, який після цивільної 

чиновницької кар’єри завдяки службі перекладача в купців потрапив до 

Ляйпцига 1780 р. і сам оплачував навчання в університеті [476, с.5]. 

Здебільшого освітні подорожі повторювали методи за Розумовських 

(між тим самі діти й онук останнього гетьмана К. Розумовського також 

здобули освіту в німецьких університетах). У супроводі менторів – як 

брати Милорадовичі в супроводі студента-медика І. Данилевського – 

представники заможних старшинських родин посилали дітей на навчання 

за кордон.  Найпопулярнішим виявився університет у Кенігсберзі: 1766 р. 

там навчалися брати А. та М. Дунін-Борковські, І. і Я. Долинські, а вже в 

1773 р. – Іван, Михайло, Федір Туманські, Михайло та Микола Гарновські, 

І. Кулябка, В. Білявський, О. Карасевський. Незрідка паничі мандрували з 

університету до університету, як брати Г. та М. Милорадовичі в 1780–1781 

рр. [486, c. 397, 413, 374 – 375]. 

У середовищі заможного панства зі «зв’язками» з 70-х рр. XVIII cт. 

з’являється звичка наймати іноземців для навчання. Син С. Лашкевича, 

багатого поміщика й земського погарського судді, Іван, до тринадцяти 

років був біля батьків удома, у 10 років його записали до гвардійського 

Ізмайловського полку як капрала (цим полком офіційно опікувався 

колишній гетьман К. Розумовський), тоді ж для хлопчика було найнято 

вчителя з Москви, француза Давена, але вчитель не порозумівся з 

поміщиком, й Івана відправили 1778 р. до Москви на навчання. Уже 

восени того року С. Лашкевич зазначив, що син його навчається в 

університеті. Так само 1773 р. Лашкевич «контрактував» музику Я. 

Гіллера, щоб той навчав його доньок грати на клавікордах, а двох 

хлопчиків (певно, прислугу) – на скрипці [ 367, c. 701, 707, 710]. 
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Тобто, загалом, визнаючи потребу місцевого шляхетства у освіті, 

слід визнавати і ті факти, що заможніші представники вищих прошарків 

могли наймати вчителів чи відправляти своїх дітей за кордон чи до 

російських столиць. Водночас, нижчі категорії шляхетства мусили шукати 

місцеві альтернативи. 

Основу малоросійського «шляхетства» чи претендентів на 

шляхетський статус складали досить незаможні постаті. У своїх спогадах 

М. Лазаревський яскраво описує ситуацію щодо освітніх стратегій 

останніх наприкінці XVIII – на початку ХІХ ст.: у Чернігові існувало 

народне училище, проте туди могли віддавати своїх дітей або заможні 

дворяни, або ті, хто жив поруч. Лазаревські мешкали на віддалі від 

Чернігова, у Конотопі. У Конотопі жив німець Гросс, який свого часу був 

учителем у багатого поміщика А. Кандиби, за певні кошти навчав дітей 

конотопських дворян: Коропчевських, Драгомирових, Лободіних, 

Єзучевських. Проте М. Лазаревський був єдиним сином, і родина не хотіла 

віддавати його в малолітстві навчатися, тому навчав його дворовий Г. 

Черніговець (який умів читати й навіть співав у церкві), за спогадами М. 

Лазаревського, абсолютно по-дяківськи: читання граматки, часословця і 

псалтиря; він навіть драв панича за вуха, як той не вивчав «стиха». За 

пізнішим зізнанням, дворовий Г. Чернігівець сам не знав як слід грамоту й 

просто переніс практику власного навчання на свого учня. Після такої 

«школи» в 1797 р. М. Лазаревського віддали до Конотопського 

підкоморського суду, бо там комірником (засідателем) був його батько.  

Більше того, М. Лазаревський зважає на тогочасний звичай, що заможні 

козаки та інші представники «податного вільного стану»  вважали за 

правило, навчивши сина у сільській дяківській школі читати та писати, 

одразу віддавали того для служби в суд для отримання чину колезького 

регістратора, а іноді і вищих канцелярських посад.  Той же М. 

Лазаревський розповідає, що дворянин, секретар земського суду Тарасевич 

записав на службу до свого суду свою ще не народжену дитину, а коли 
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народилася дівчинка, то відписався, що новопризначений службовець 

помер [342, с.36 – 42]. Тобто продовжував побутувати звичай довчання й 

набуття кар’єри при бюрократичних установах. Вочевидь, через 

розгалуженість та бюрократизацію судової системи в «Малоросії» це була 

досить поширена практика здобуття освіти й чину небагатим шляхетством 

в обхід навчальних закладів. 

Ще одна цікава стратегія – навчання дітей у навчальних закладах 

Речі Посполитої, таке собі продовження студентських подорожей. У 

1782 р. могилівський архієпископ Г. Кониський радив Г. Полетиці 

посилати дітей на навчання до Вільно, де відкрився «університет» і є 

академія з «новим порядком» навчання [330, с.104], що оборонець 

шляхетських вольностей і зробив. Тут слід визнати, що цей момент 

позитивно характеризує самого Г. Полетику та його рішення. Слід 

урахувати, що з 1773 р. почалось інтенсивне реформування навчальної 

системи в Речі Посполитій, під істотні зміни потрапляла й Віленська 

академія – ішлося про появу нових класів, нові віяння в питаннях освіти й 

організації навчального процесу, початки реформ досить позитивно 

впливали на освітні практики. 

Наскільки поширеною була практика віддачі дітей вищими 

прошарками до реформованих шкіл, важко визначити, однак «латинська 

вченість» іще тривалий час залишалася пріоритетною.  

Ті стратегії, що оформилися чи трансформувалися за часів 

гетьманства К. Розумовського і дещо раніше, стали основою 

консервативного бачення освіти елітою. Лише істотні зміни в соціально-

політичному житті та неповерхова освітня реформа могли б змінити 

наявний стан речей. Ці процеси мали йти згори – не обов’язково від осердя 

імперської влади, а й через освічених чиновників, чимало з яких походили 

внаслідок інтеграційних процесів із провінційних околиць. Різнопланові 

стратегії набуття знань тогочасною елітою свідчили не лише про певну 

розмитість звичаю. Вони виводили наперед і проблему власних освітніх 
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установ для початку світської кар’єри, та для цього було потрібне істотне 

втручання держави в усі сфери життя й вагомі інвестиції в освітню сферу 

провінції. До кінця XVIII cт. помітних змін у цьому напрямку не 

відбувається. Слабкість держави в освітній сфері, залежність від 

попередніх освітніх практик за умов секуляризації лише сприяли 

провінціалізації «Малоросії». 

 

 

2.4 Світський освітній експеримент на Слобідській Україні 

Слобідська Україна – це історико-культурна область, виникнення 

якої пов’язане із залюдненням українськими переселенцями малозаселених 

просторів, що тягнулися від розмежувань між Московською державою та 

Річчю Посполитою на певних течіях річок Сейму, Псла, Ворскли і Сули 

(вони були зроблені після Деулінського перемир’я і напередодні 

козацького повстання 1648 р.) та практично почасти до р. Дон [498; 580; 

783]. Однак, основою для визначення Слобідської України став не стільки 

український колонізаційний потік, скільки існування на цих теренах 

протягом другої половини XVII ст. – 1764 р. військово-адміністративних 

одиниць – слобідських козацьких полків [ 530; 636]. 

Історіографія слобідських полків досить багата на праці із соціально-

економічної чи політичної історії, тоді як етнокультурним взаєминам у цій 

області дослідники досі приділяли недостатньо уваги. Оглядаючи історію 

культури чи радше історію освіти на території Слобідської України і, 

визначаючи, загальні та «регіональні» особливості досить важко відійти 

від попередньої «тези» та «антитези», обидвох, між тим, з просвітницьким 

корінням. Основна і досьогодні панівна «теза» про розвиток освіти та 

динамічних освітніх ініціатив. Йдеться про невпинний розвиток культури, 

попри певні завади колонізації «дикого краю»: боротьбу з татарами, 

стихійні лиха, часті міграції. Однак ідилічна картина містить чимало 

суперечностей: передусім дійсно щодо питання цивілізування та рівня 
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освіченості, щодо ролі імперії в історії освіти регіону, велику непевність 

та, вочевидь, перебільшення значення  «громадських ініціатив» [492]. 

Існує і просвітницька антитеза, що насправді до інтенсивних 

уніфікаторських і, визнаймо, просвітницьких імперських реформ 60-х рр. 

XVIII ст. – цей край був «диким», без істотних рис цивілізації і лише 

відкриття університету відкрило шлях до інтелектуального розвою та 

поширення освіти. Просвітницька риторика щодо «невлаштованості» та 

відсталості краю, який лише і починають цивілізувати реформи освіченої 

імператриці можна спостерігати у низці риторичних заяв під час 

проведення інтеграційних імперських реформ [727, с.349 – 350; 466, с. 550; 

565, с. 599 – 601; 787, с.17, 22, 45, 52]. 

Певний синтез обох підходів можна спостерігати у сучасного 

історика В. Кравченка, з тезою, що історія Слобідської України як і її 

культурний стан усе ж відображає змінну історію переходу від переднього 

краю «фронтиру» до усталенного в культурному плані прикордоння з 

множинними ідентичностями, визначеного радше не небезпеками, а 

взаємодіями і відкритого до новацій  [580, с.333 – 334]. Та основні 

суперечності обох підходів, багато у чому є освітніми – це суперечності 

загалом трактування історії, коли просвітницькі ініціативи значно 

змінюють розуміння значення і основної мети освіти, вивільнення її з 

релігійних «пут» та набуття ролі основної комунікативної системи 

суспільства.  

Історія освіти та великих змін другої половини XVIII cт. дуже 

пов’язана зі змінами та експериментами на прикордонні, що виносять 

низку питань, зокрема щодо наявності освітніх практик на Слобожанщині 

у XVIII cт., настільки вони були подібними і чи різнилися від сусідньої 

Гетьманщини, дане питання виносить і зауваження щодо особливостей 

церковного життя, наявності потреби у світської еліти в навчальних 

закладах. 
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На середину XVIII cт. в освітніх практиках Слобідська Україна дуже 

подібна Гетьманщині з приводу наявності «шкіл», соціальної категорії 

«школярів». Великий перепис 1732 р. надає досить істотний статистичний 

матеріал» [498, с.192 – 193]. Біографія мандрівного дяка К. Порадіна 

спійманого 1787 р. як безпашпортного стала хрестоматійною [351]. Тобто, 

велика територія Слобідської України за освітніми стратегіями була 

частиною простору «латинщини» та «школи», подібної тієї, що існувала на 

теренах Речі Посполитої, а потому Гетьманщини.   

 Навіть такі дані дозволяють стверджувати про наявність 

культурного тла пов’язаного знову ж таки не з новими просвітницькими 

віяннями, а радше з часом реформаційних перетворень Церкви. Але 

соціальні та освітні потреби, імперська політика і, власне, невизначеність 

прикордоння напевно мали основні впливи на успішне становлення 

світської освіти на цих теренах. У цьому контексті надзвичайно 

важливими стануть наразі відсутні в історіографії студії про церкву та 

церковне життя на території слобідських полків, причини поступок 

світському елементові та неминуча опозиційність до обмеження церкви і 

схоластичних практик у освіті. 

Після 1917 р., остаточного відокремлення Церкви від держави, 

історія православної церкви на сході України (особливо щодо XVII–XVIII 

cт.) так і не здійснила жодного методологічного прориву й не зазнала 

оновлення навіть «позитивного знання». Ця історіографічна лакуна дуже 

відчутна порівняно із сучасними студіями, присвяченими сусідній 

Київській митрополії [604;705; 790]. І загалом в історії церкви України 

такий пробіл дуже помітний. Через ці проблеми схарактеризувати 

особливості «української церкви» на Слобожанщині в минулому досить 

складно. Вивчення церковного життя та його особливостей допоможе, хай 

і не стовідсотково, дати відповідь на питання, чому саме схід України, 

саме Харків, став із другої половини XVIII ст. основним світським 
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навчальним центром, чому церква та церковна освіта виявилися тут 

здатними до змін. 

Уже колонізаційний рух середини XVII cт. містив істотну культурну 

складову. Разом із іконами та книжками, церковними речами переселенці 

переносили й особливі церковні звичаї та традиційні уявлення [498, с.176 – 

178]. Можна говорити про культурну єдність Гетьманщини та слобідських 

полків, панування православної церкви та особливих церковних звичаїв. 

Однак, як і в політичному контексті, основні відмінності спостерігалися в 

системі підпорядкування. За церковним підпорядкуванням населення 

слобідських полків підлягало з 1667 р. Білгородській єпархії (митрополії). 

Тобто населення слобідських полків, маючи церковні та релігійні традиції 

(це виявилося в наявності братств, своєрідних «шкіл» та шпиталів при 

церквах, особливій святості ікон та відзначенні релігійних свят тощо), було 

незалежним від Київської митрополії. 

Білгородська єпархія була доволі своєрідним утворенням, вона 

поєднувала церкви й монастирі понад Білгородською лінією, заходячи на 

південь і північ (до Курська), тобто відбулося зіткнення церковних практик 

– тих, що склалися в православ’ї в Речі Посполитій часів Контрреформації, 

й тих, які були притаманні прикордонній спільноті Московської 

митрополії. Ця порубіжна «зустріч» характеризувалася низкою казусів та 

непорозумінь [485, с.81 – 82]. Однак намагання зробити з Білгорода 

потужний адміністративний церковний центр прикордоння були не зовсім 

удалими. Незрідка ієрархи мали більший пієтет до південнішого й 

близького географічно українського Харкова. Власне, такий вибір 

місцевого єпископату не є дивним. Зокрема, упродовж 30-х–50-х рр. (і аж 

до 1763 р.) білгородську кафедру очолювали постаті, пов’язані так чи так із 

Київською академією (за винятком А. Чернавського та П. Смілича, 

біографії яких досить суперечливі), «малоросійські» сановники.  

Таку увагу до Харкова як найближчого до Білгорода козацького 

полкового центру вперше проявив білгородський єпископ Є. Тихорський. 
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Єпископ Єпифаній постав ініціатором певних зрушень в єпархії у бік 

дисциплінування, поширення освіти й місіонерської діяльності, 

бюрократизації  Тобто йшлося про наведення ладу в церковних справах і 

початки «синодалізації», запровадження централізаторських практик й 

уніфікації церковного життя. Та найзначнішою справою єпископа стало 

заснування «школи» (колегіуму взорованому на Київську академію) у 

Білгороді, у 1726 р. перенесену до Харкова. Ця нова іпостась Харкова як 

церковного центру, вочевидь, мала певне продовження й надалі: із одного 

боку йдеться про досить важливі ініціативи Церкви, а з другого – про 

певну віддаленість єпископської кафедри. Однак центри єпархій, 

принаймні, у Києві та Чернігові, мали розгалужену систему монастирів та 

власні друкарні. Відсутність друкарні на досить великому просторі 

Білгородської єпархії відігравала свою роль, ставлячи духовенство та 

монастирі у велику залежність від інших єпархій. Найталановитішим 

продовжувачем справи Є. Тихорського на кафедрі виявився П. Смілич 

(1736–1744).  З ініціативи Смілича в колегіумі почали викладати нові мови 

(зокрема, німецьку) [731, №21, с.532] (загалом у планах єпископа було 

відкриття класів німецької та французької мов, математичного, 

геометричного, архітектурного, історичного та географічного; реалізація 

цього проекту була б надзвичайною подією на цьому просторі). Такі 

нововведення відбулися практично одночасно з Київською академією, і до 

Харківського колегіуму були запрошені іноземні викладачі. Ця практика, 

вочевидь, тривала й надалі [700, с.73 – 78]. Тобто тема Харків–Київ у 

питаннях освіти виникла не з відкриттям Харківського імператорського 

університету, а була закладена ще в середині XVIII ст., хоча Київ і мав 

істотні переваги (власне, і за розмірами міста й  за кількістю студентів). 

Водночас, слід також визнати, що Білгородська єпархія, порівняно з 

єпархіями Київської митрополії, поступалася за кількістю монастирів та 

церков лише Київській; Чернігівська й Переяславська єпархії, а відповідно, 

й колегії в центрах цих єпархій були досить-таки невеликими. Саме за 
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часів Смілича спостерігаємо істотну проблему в єпархії – неофіційний 

поділ її на великоросійську та малоросійську частини, причому 

малоросійська частина (вочевидь, слобідські полки) була недостатньо 

обчисленою [371, c. 358]. Поняття «малоросійські», яке стосувалося 

нижчого кліру (дячків та причетників), найнятих громадою і не 

«рукоприложених» єпископом, зберігалося й на початку 60-х рр. XVIII ст.  

Ці факти свідчать про певне виокремлення церковних практик на 

прикордонні, наявність «малоросійських» церковних звичаїв, що 

поєднують терени Київської митрополії з Слобідською Україною.  

 Основним реформатором церковного життя виявився єпископ Й. 

Горленко (1748 – 1754), канонізований Російською православною церквою 

1911 р. Значення цієї постаті в українській церковній історії далеко не 

однозначне.  Біографія Йоасафа дуже добре розроблена, бібліографічні 

джерела щодо його діяльності доволі численні та інформативні [755, c. 293 

– 296], це дає змогу більш менш детально прослідкувати і оцінити 

діяльність єпископа [608, c. 79 – 115; 758, с. 11 – 18; 455; 456 ]. Щойно 

обійнявши посаду, Йоасаф одразу ж упритул зайнявся освітою 

духовенства і його дії мали напевно  наслідок [219, арк.1 – 2].  Із часів 

єпископства Й. Миткевича та ректорства  К. Бродського збереглися (хоч і в 

поганому стані) досить змістовні реєстри студентів 1759 та 1762 рр. [216; 

217] Упадає в око, що вже на той час колегіум переважно мав духовний 

характер: левову частку студентів складають представники духовенства, 

при цьому списки класів ведуться за протопопіями Білгородської єпархії 

(невелика кількість учнів із інших єпархій значиться окремо). Другим, не 

менш важливим моментом є те, що існувала категорія «вільних» слухачів, 

тобто людей недуховного стану та представників інших єпархій 

(переважно із сусідньої для слобідських полків Полтави). Зовсім невелика 

кількість таких «вільних» і «чужих» учнів (10-12 %) дозволяє говорити про 

втрату на той час «усестановості» та перетворення колегіуму практично на 

регіональний і доволі соціально обмежений навчальний заклад. Важко 
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пояснити, що призвело до такої обмеженості, – відповідна політика 

керівництва чи внутрішні соціальні процеси, пошук представниками 

вищих прошарків нових засобів для освіти чи розвиток колегіумів на 

території Київської митрополії. У всякому разі, наявність нового 

світського закладу на базі колегіуму була би виправдана саме в Харкові, 

який був віддалений від єпископської кафедри, а водночас містом з 

авторитетним навчальним закладом, базу якого можна було використати 

для дворянської освіти та освіти нового чиновництва під час важливих 

політичних та соціально-економічних реформ у регіоні.  

Однак у церковному житті, зокрема, у контексті впорядкування й 

уніфікації церковних практик, у слобідській частини Білгородської єпархії 

сталися ще кілька значних подій, пов’язаних із особливостями імперської 

церковної політики, особливо за часів Єлизавети Петрівни з її відомими 

стосунками з «малоросами». Мали місце великі будівельні проекти (не без 

сприяння преосвященного Й. Горленка), наприклад, забудова Успенського 

монастиря біля Сум полковником Я. Шубським. Зробившись після істотної 

столичної кар’єри титарем Сумського Успенського монастиря, де був 

ченцем його батько, Шубський упродовж 1750–1760-х рр. спонсорував 

спорудження (і керував ним) тут кам’яних будівель. Після смерті 

імператриці Єлизавети Я. Шубський покинув Петербург і став слобідським 

поміщиком, а потому й архімандритом у «своєму» монастирі [761, с.112 – 

113]. Забудови Шубського були, напевно, найзначнішим тогочасним 

будівництвом на цих територіях. ов’язані з оточенням імператриці 

Єлизавети й самою імператрицею (що відвідувала Охтирку в 1744 р.) 

спорудження архітектурної новації – великого Покровського храму в місті 

(1754–1768) [376, с. 481 – 482; 931 – 962] – і «запровадження» практики 

шанування ікони Охтирської Божої матері. Численне паломництво 

перетворили Охтирку на найбільш заселене місто Слобідської (а можливо, 

й усієї Лівобережної) України.  
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Такі світські втручання мали неабиякі наслідки й водночас свідчили 

про певний вплив столиці на церковне життя та пов’язані з ним процеси. 

Тобто підстави для майбутніх змін у цьому житті були, а реформування з 

утручанням імперських вельмож було очевидним. 

Власне, підсумовуючи, висловимо гіпотезу, що  уніфікація 

церковного життя на території Білгородської єпархії була до певної міри 

успішною. Такі поступові успіхи  уніфікації і дисциплінування та брак 

світської освіти  потребували істотних змін і у колегіумській  освіті саме 

на теренах, найпридатніших для імперського експерименту, на 

заплутаному в практиках порубіжжі; зародки майбутніх секулярних 

процесів добре проявлені саме на цих суперечливих територіях ще з 20-х 

рр. – поч. 60-х рр. XVIII ст.  

Слобідські полки сформувалися практично водночас із 

лівобережною Гетьманщиною, були дуже подібні до останньої і «до неї 

тягнулися» [668, с.150 – 153]. Низка соціальних процесів, які можливо не 

настільки чітко простежуються у новозаселених слободах, були характерні 

для обох регіонів: виокремлення козацької еліти та похідне від нього 

формування підданого селянства і залежних прошарків населення, 

специфічний розвиток «міст», наголос на своєму значенні і «вольностях», 

пільговий режим. Станом на 40-і рр. XVIII cт. усі вищезазначені процеси в 

межах слобідських полків лише увиразнилися. Унаслідок втрати автономії 

(тобто – основної політичної влади) і зростання потреби місцевої еліти в 

зрівнянні із загальноросійським імперським дворянством (а воно також ще 

формувалося) риторика соціального виокремлення набуває нового 

звучання, а підкреслення свого коріння слугує утилітарним доказом права 

на володіння і використання праці підданого населення.  

У даному випадку важливим фактом є те, що здобуття освіти і 

грамотність були підставою для отримання старшинських посад, а отже –  

й підкреслення свого соціального статусу. Напередодні скасування 

слобідських полків, а саме – у 1759 р., було проведено перепис старшин 
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Харківського та Ізюмського полків із зазначенням, хто з них гідний служби 

і подальшого просування, а хто – ні. 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». Не навчалися лише малолітні та особи з виразними 

ознаками каліцтва [410, с. 48 – 55, 80 – 89, 101 – 105, 110 – 125, 155 – 160, 

297 – 318].  

Важливим моментом у переписах старшин було те, що їхні діти, 

будучи у 1757-1761 рр. зачисленими в службу як підпрапорні (це 

найперший щабель старшинської «кар’єри»), тоді ще навчалися [410, с. 51, 

63, 77, 85, 86].  

Виникає питання про стратегії набуття “грамоти” дітьми старшини зі 

Слобідської України. Їх можна побачити у різних навчальних закладах. 

Але відсоток таких “студентів” був досить незначним. У Київській 

Академії представники слобідських полків зустрічаються лише в кількох 

випадках [788, с.15, 70]. У Харківському колегіумі, за підрахунками Л. 

Посохової, представники світських прошарків (тобто – не діти священиків) 

в 50-ті рр. XVIII cт. були представлені 55-59 особами [697, с.356]. Однак 

вони походили з найрізноманітніших прошарків, а не лише із місцевого 

шляхетства. Ця кількість дуже невелика. Можливо, саме ця особливість 

Харківського колегіуму в подальшому й зумовила зміну навчання в ньому 

та відкриття світського закладу для місцевого шляхетства. Людмила 

Посохова досить докладно розглядає це питання й робить влучний 

висновок, що найбільше світського елементу було в класах риторики й 

поетики і вони практично відсутні у найвищому богословському класі 

[697, c.46 – 47 ] (хоча наявність деяких «світських» учнів спостерігаємо й у 

богословському класі за списком 1759 р. – йдеться про Я. Білчанського 

(Більченка), сина козака з Полтави, та В. Квітку й П. Куколевського, дітей 

слобідських старшин [216]). Світські слухачі лише вивчали «основи наук», 

а коли справа доходила до «спеціалізації» (класів філософії чи богослов’я), 
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спадковості статусу й посади, кількість світських учнів зменшувалася. Але 

слід зауважити родинні зв’язки представників місцевого кліру та 

слобідськоукраїнських козацьких старшин, про що свідчать прізвища 

священицьких дітей, які навчалися в колегіумі: Гнідичі, Двигубські, 

Ковалевські мають, напевно, «старшинське походження» (подібні 

прізвища у представників місцевих шляхетних родин). Уведенням до 

програми колегіуму світських дисциплін («класів») можна було вирішити 

низку проблем: використовуючи потужності «духовної колегії», 

запровадити освіту для дворян, для світського елементу – майбутніх 

чиновників та військових; інша річ, настільки б це викликало опір у 

місцевого кліру і де знайшлися б належні викладачі та, власне, і учні. 

Такі поступові успіхи  уніфікації і дисциплінування та брак світської 

освіти  потребували істотних змін і у колегіумській  освіті саме на теренах, 

найпридатніших для імперського експерименту, на заплутаному в 

практиках порубіжжі; зародки майбутніх секулярних процесів добре 

проявлені саме на цих суперечливих територіях ще з 20-х рр. – поч. 60-х 

рр. XVIII ст. Перспективи майбутніх досліджень із історії церкви з погляду 

прикордонних суперечностей вимальовуються досить чітко. 

Перепис старшинських дітей часів скасування слобідських полків 

дає більш вичерпну інформацію щодо cвітського елементу Харківського 

колегіуму. Однак водночас він визначає й певні загальні особливості 

освіти козацьких старшин. Передусім, за моїми підрахунками, на початок 

1760-х рр. у колегіумі навчалося 19 дітей старшин, а це знову ж – вкрай 

мало. Але варто таки зробити ремарку, що шляхетний елемент усе ж був 

присутній серед студентства Харківського колегіуму. І з огляду на ступінь 

збереженості джерельного матеріалу (зокрема – списків студентів) точніші 

обрахунки і уточнення виглядають лише справою часу. Але не підлягає 

сумніву, що старшина навчала своїх дітей у цьому закладі. Практики 

набуття знань, що поширювалися у сусідній Гетьманщині, зокрема 
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віддалені освітні подорожі не мали ж такого відгомону у сусідній 

козацькій автономії.  

Загальна картина здобуття освіти і набуття освіченості 

представниками місцевого шляхетства мало різнитиметься від сусідньої 

Гетьманщини, із якою слобідські полки перебували в єдиному 

культурному полі. Але водночас унаочнюються й певні особливості: 

незначна частка світського елементу в найближчому Харківському 

колегіумі, кволість освітніх стратегій щодо поїздок за кордон чи 

імперських столиць. Державна потреба в освіченому чиновнику та 

спадковість статусу немов підштовхувала бідне шляхетство до 

усвідомлення потреби в певному навчальному закладі з новими мовами та 

світськими дисциплінами. Досліджуючи соціальну історію освіти (а 

передусім – виклики «києво-могилянського» навчання), М. Яременко 

слушно звертає увагу на спонуки і риторику світської еліти щодо освіти та 

коріння проектів нових світських закладів [788, с. 173 – 220]. Ці процеси та 

потреби були характерні і для слобідської еліти, але в даному разі ми не 

спостерігаємо настільки виразних заяв про світський «шляхетський» 

заклад аж до скасування слобідських автономій. Визнаємо також той факт, 

що під час реформування слобідських полків імперські реформатори, 

наголошуючи на потребі мати освічених службовців, усвідомлювали 

необхідність створення світського закладу для місцевого шляхетства, де б 

вивчалися потрібні дисципліни та іноземні мови. Швидкі інтеграційні 

перетворення та впливи згори прискорили появу перших світських 

навчальних закладів у Харкові. 

Однією з основних рис «революції знання» та початків світської 

освіти буде посилена роль держави в освітніх процесах. Коли сусідня 

Гетьманщина мала потужну політичну автономію і тривалий досвід 

боротьби за права і вольності, політичні змагання слобідсько-української 

еліти були дещо слабшими. Формування на прикордонні під значним 

контролем і впливом московської (петербурзької) влади робило зі 
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слобідських полків вагоме поле для  експериментів. Дані експерименти 

почалися зі створенням слобідських полків і будуванням фортифікаційних 

ліній, власне як продовження прикордонної політики ще Московського 

царства. Відомі вагомі економічні експерименти імперії щодо регіону: 

виробництво селітри, перші в імперії ткацька та тютюнова мануфактури 

[551; 742, с.179]. Соціальні, політичні, військові, економічні  експерименти 

здійснювалися не завжди вдало і радше емпіричним шляхом з великим 

місцевим впливом і визнанням місцевих особливостей, але виявлялося, що 

ця територія експерименту (Слобідські полки) була найпридатнішою для 

ініціатив на даному просторі  вибір і прерогативи імперської влади щодо 

реформування місцевих автономій та спільнот були очевидними. 

Скасування полкового устрою слобідських полків імперською 

владою в 1764–1765 рр. та утворення Слобідсько-Української губернії 

супроводжувалося «революційними» нововведеннями [724; 646; 701]. 

Імперська влада, частково зберігаючи старі звичаї, прагнула уніфікувати 

управління та збільшити підконтрольність великої колишньої автономії. 

Щоправда, через брак належних ресурсів нововведення базувалися на вже 

наявному устрої. Відповідно, старий розкритикований на час скасування 

імперськими вельможами і почасти скасований устрій ставав основою для 

нового, породжуючи велику суперечку традицій і новацій, що до сьогодні 

характерна для регіону. 

Скасування козацьких автономій та нове керівництво певною мірою 

поширювали просвітницькі експерименти на ці території. Прикладами 

цьому можуть бути не лише численні заходи губернаторів Є. Щербініна, 

дуже активного імперського вельможі, що керував Слобідсько-

Українською губернією упродовж 1765 – 1775 рр., чи подальших менш 

активних імперських керівників регіону, але і своєрідні «низові» 

ініціативи, що часто йшли у прив’язці до губернської влади. Однією з 

таких ініціатив була підтримка видань та заповнені анкети першого в 

Російській імперії наукового товариства «Вольного экономического 
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общества» [718; 798] з етнографічними даними та економічними 

пропозиціями. Характерною рисою, що певною мірою визначала і 

майбутнє простору, стала поява нових, не тубільних поміщиків з хорошою 

освітою і залученням до радше імперської, а не місцевої кар’єри: П. 

Щербініна [466, с.550 – 552] , О. Паліцина [483, с.66 – 68], Н. Каразіна 

[744, с.14]. Столичний досвід, кар’єра та дієва вдача місцевих поміщиків 

мали багато в чому визначальний вплив на рішення уряду по освітнім 

ініціативам на провінції. 

Великі зміни в суспільному житті Слобідської України зачепили і 

Харківський колегіум. Від часу кінця 60-х рр. XVIII cт. в колегіумі 

починається виклад нових дисциплін (зокрема історії та географії) [697, 

с.119 – 127]. Приїзд до Харкова нового білгородського єпископа 

С. Миславського, що мав істотні міркування щодо освіти певною мірою 

призвів і до змін в колегіумському середовищі. Миславський, вочевидь, 

посприяв призначенню на ректора колегіума досить освіченого ченця 

Л. Кордета. Новий ректор був поліглотом і мав велику, як на той час 

бібліотеку, співпрацював зі світськими столичними товариствами [697, 

с.258].  Ці симбіози світського і церковного та досить істотні зміни в самій 

інтелектуальній мапі нової губернії: нові поміщики з інакшим досвідом, 

певні зміни в церковному житті, побуті знаті та освіті були супровідними 

інтеграційним реформам.  

Великі потрясіння 60-х –  70-х рр. XVIII ст. – столичні впливи,  

реформування усіх сфер життя і нові поміщики насправді, як видається, 

дійсно змінили регіон, однак лише на верхівках «вченої культури». 

Слобідська Україна, маючи однак досить консервативне шляхетство, усе ж 

дужче піддавалася до змін аніж сусідня Гетьманщина. Зміни зачіпали і 

Харківський колегіум. Прагнення великих реформ і подразнення 

консервативності виводили слобідську провінцію на досить помітне місце 

в імперії та брак ресурсів і підприємливих діячів усе ж надавав імперським 
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крокам місцевого колориту як це видно з першої спроби створення 

навчальних закладів – Харківських додаткових класів. 

Освіта була одним із наріжних каменів місцевої спільноти і підлягала 

негайним змінам передусім у секуляризаційному ключі. Сучасний історик 

освіти Я. Кузбер висловлює думку, що існував проект: Харківський 

колегіум, у якому була сильна єзуїтсько-латинська навчальна традиція, 

слід видозмінити і зробити спеціалізованим закладом для навчання 

військових. Хоробрий солдат, розумний чиновник – ідеальні типи 

Просвітництва і мета реформ [805, с.367]. 

Передусім, поява додаткових класів - ініціатива  згори, що напряму 

залежала від змін світської та церковної влади, власне, черговий 

експеримент. 20 травня 1765 р. сенатори, що робили висновок із ліквідації 

слобідських полків А. Олсуф’єв, Н. Панін та Я.Шаховськой – отримали 

резолюцію імператриці на свою доповідь про утворення Слобідсько-

Української губернії. Серед усього йшлося і про Харківський колегіум.   

Ця комісія робила висновок і про Харківський колегіум,  де пропонували 

відкрити клас інженерства, архітектури, геодезії, малювання та іноземних 

мов.  Імператриця Катерина Друга схвально оцінила таку пропозицію і 

зазначила що треба утворити класи згідно з її міркуваннями про училища 

[403, №12397, с.135]. (У даному разі певно ж йшлося про запропонований 

І. Бецьким документ «Генеральне впровадження про виховання обох 

статей», затверджений імператрицею 12 березня 1764 р. з особливим 

наголосом на вихованні учнів та ретельному підборі кадрів). 

Щодо даного рішення слід зважити на надто важливі риси імперської 

політики як щодо освіти, так і щодо реорганізації окремого регіону. Освіта 

не займала в політиці імперії провідних позицій, імператриця у більшості 

своїх «освітніх нововведень» радше виступала «покровителькою», а не 

активною діячкою виховних і навчальних заходів за панування 

просвітницької риторики про необхідність знань та навчальних закладів, 

освітній проект радше передбачав уніфікацію за освітою соціальних груп 
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[630, с.46 – 48, 231 – 236] . Основну роль у постанні світського 

навчального закладу у Харкові відіграв Є. Щербінін. Висловимо здогад, 

що Сенатська комісія з пропозиціями перетворень висловлювала 

насамперед позиції згаданого Щербініна, який 1762 – 1764 рр. інспектував 

слобідські полки і подав інформацію щодо реформування цих одиниць 

[646]. Сам Щербінін не мав належної освіти, але цікавився усіма сферами 

життя. За спогадами учня Г. Сковороди М. Ковалинського щодо Євдокима 

Щербініна як людини, що не мала освіти, але обдаровану природним 

глуздом та шанувальника наук, талантів та музики, у яких сам досить 

добре розбирався [458, c. 1359]. Саме Щербінін, будучи надзвичайно 

практичною постаттю, був призначений втілювати імперські реформи. 

Успіх тих реформ напряму пов’язується з діяльністю цього чиновника. 

Образом освітніх практик для нового губернатора були столичні заклади 

(Сухопутний шляхетський кадетський корпус та Московський університет) 

та почасти гарнізонні школи. Імперська просвітницька риторика мала в 

Харкові ретельного виконавця.  

Катерина ІІ, Сенатська комісія з ліквідації Слобідських полків, 

Є. Щербінін сприймали слобідські автономії окремо від «Малоросії» їх не 

цікавило поєднання регіонів та спільні особливості, просвітницький проект 

з інтеграції здійснювався самостійно. Це призводило до низки новацій в 

соціальній та культурній сферах щодо Слобожанщини і певному 

виокремленню регіональної ідентичності. 

Уже 6 липня 1765 р. в інструкції губернатору Слобідсько-

Української губернії Є. Щербініну та губернським канцеляріям від 

імперського уряду передбачено двадцятим пунктом «про поширення 

наук», що слід відкрити «класи французької та німецької мов» 

(імператриця власноруч дописала: «математики,  і геометрії, і 

малювання»), «а особливо інженерії, артилерії і геодезії, на що виділялася 

сума у 3000 рублів з місцевих податків [404, № 12430, с. 187]. Тобто на 

майбутній проект виділялися вже значні кошти. 
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Насправді, студіюючи документи, слід визнати, що, як і багато інших 

імперських нововведень, «додаткові класи» виявилися дуже суперечливим 

експериментом і до 80-х років XVIII cт. чіткості в їх комплектуванні не 

існувало.  

Новий губернатор з особливою ретельністю взявся саме за це освітнє 

нововведення.  Але сам губернатор слабко уявляв структуру майбутнього 

закладу.  Є. Щербінін не зміг одразу реалізувати цей проект і, вочевидь, 

розпочав діяльність лише в жовтні 1766 р., надавши Сенату власне бачення 

щодо відкриття класів інженерії, архітектури, геодезії, іноземних мов і 

мистецтва; щодо платні за навчання, субсидії на спорудження будинку для 

вчителів [202, арк.25; 662, с.108]. Напевне, тоді Є. Щербінін почав 

перемовини щодо залучення в класи вчителів французької та німецької 

мов і малювання. Пошуки губернатор здійснював у Москві, шукаючи там 

не лише вчителів у класи, але й майстрів для навчання місцевого населення 

«ремесла». У 1767 р. губернська канцелярія призначила для відбору учнів 

колезького асесора Миколу Виродова [203, арк.1]. 

Процес відкриття «класів» почали з обговорення проекту майбутньої 

установи в Білгороді з єпископом Крайським, куди було послано 

майбутнього директора «класів», колишнього осавула Харківського полку 

М. Горленського [ 202, арк.35;  493, с.405]. Вочевидь, ще до відкриття 

навчального закладу Горленський добре вправлявся із завданнями нової 

губернської влади, що йому було доручено готувати до відкриття 

додаткові класи при Харківському колегіумі [636].  Але у даному разі, 

поруч з російським офіцером Виродовим та місцевим старшиною 

Горленським на особливу увагу заслуговує постать І. Паулі, приїжджого 

німця та протестантського проповідника, одного з найперших вчителів [ 

466, c. 551]. У такому суперечливому прикордонному регіоні сам підбір 

учителів був неодноманітний: із залученням як представників місцевої 

еліти, так і переважно приїжджих вчителів та чиновників [639].  
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«Класи» почали функціонувати лише з 2 лютого 1768 р. Запізніле 

відкриття класів неважко пояснити конфліктом із єпископом Порфирієм 

Крайським, смерть Крайського поклала край тим суперечкам. В 

історіографічному каноні Порфирія Крайського показано «запеклим 

ворогом світської освіти» [708, c.149; 662, c.110] (Підставою для особливої 

критики виявилося велике майно Крайського, залишене ним після смерті), 

хоча «традиціоналістичний опір» відкриттю класів можна пояснити тим, 

що класи мали створюватися на базі колегіуму, який сам потерпав від 

недофінансування і потребував нових приміщень, про що пише Крайський. 

Щойно класи почали запроваджуватися, одразу ж ревізувалися прибутки 

колегіуму. Особистий же конфлікт із губернським правлінням виник у 

Крайського через дерево з розібраних келій, що мало йти на ремонт сіней 

«бурси»: чиновники не віддавали матеріалу найнятим теслям. Сам 

Крайський запевняв, що класам не чинить жодної перешкоди [203, арк. 2 – 

3] (про сам конфлікт [497, c. 407]). У низці проблем, вочевидь, був 

задіяний губернатор Є. Щербінін, що деспотичними методами втручався в 

усі галузі життя губернії і, зокрема, вимагав перевести викладання в 

колегіумі з латини на російську чи повсякчас прагнув контролювати 

колегіумські прибутки з Каплунівської ікони [497, c. 404 – 405]. До всього, 

для отця Порфирія було важливо, що учні колегіуму (близько 100 осіб) 

записалися для відвідування класів, створюючи небезпеку забути про 

службу Церкві та «слов’яно-латинські» науки [497, c. 408]. 

Вочевидь, опір Крайського відкриттю додаткових класів передусім 

пов’язаний не з церковним «мракобіссям», а з відомчими суперечками. 

Крім усього, стосовно додаткових класів запроваджувалася цікава 

педагогічна інструкція (досить світська) щодо певних порядків: вчасного 

початку занять, проведення викладацьких «конференцій» (щомісяця однієї 

про способи викладання, а другої про успішність учнів), наголос на 

шляхетському походженні вихованців. Це не цілком відповідало 

колегіумським настановам. Насправді світська влада в особі Щербініна та 
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його оточення, певно, створювала практично окремий заклад поряд із 

Харківським колегіумом і на його базі. Однак, як це видно з «меморіяла» 

«соучителя» Івана Ніколаєва від 22 березня 1768 р., до класу математики 

ходили й учні колегіуму – аж 23 особи (3  із богослів’я, 7 зі «школи» 

філософії, 8 із риторики, 5 із піїтики) – і лише 16 «дворян» [202, арк. 65 і 

зв.]. 

Але опір і обурення Крайського викликали й інші проблеми, що 

постали щойно почали формувати склад «класів». Одразу ж «ученики 

латинских школ» почали шукати в інспектора Паулі та вчителів класів 

«защищенія» [202, арк.3 і зв.]; розмежувати «семінаристів» і учнів 

додаткових класів ставало нагальним завданням. Інспектору Паулі було 

наказано до учнів колегіуму «не касаться», їхні покарання мали визначити 

лише архімандрит і ректор. Крім усього, проблемою все ж залишалось 

особливе становище кліру, дуже пов’язане з місцевим служилим 

прошарком. М. Виродов, наприклад, забрав із «латинських шкіл» студента 

Семена Богуславського для навчання в додаткові класи – керівництво 

колегіуму звернулося до Крайського наголошуючи, що Богуславський – 

син померлого зміївського протопопа і зобов’язаний мати церковну освіту; 

у той же час Виродов стверджував, що хлопець – син вахмістра [202, 

арк.18]. Ця проблема належності до тієї чи іншої верстви переходила в 

інший контекст про те, що «тутешня слобідська губернія має в тому щодо 

великоросійських губерній інакшу основу» [202, арк.19]: ішлося про часто 

не спадкові способи формування кліру, так само як і практику зайняття 

нащадками священиків світських посад і, навпаки, отримання світськими 

особами священицького сану.  

Уже в ході запровадження «класів» можна спостерігати широкий 

конфлікт, і то не лише між світською і церковною владами, але між 

традиційним устроєм і імперськими нововведеннями. Слід визнати 

головний момент, що його свого часу добре відзначив В. Кук: «Додаткові 

класи були відкриті, але зовсім в іншому плані, ніж на початку 1765 р. 
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Вони не стали додатком до Колегії чи її складовою частиною, а становили 

цілком самостійний і незалежний навчальний заклад» [583, с. 99]. 

 Однак існувала ще й інша проблема – взорування нового закладу на 

інші подібні світські установи. В умовах тогочасних суспільних відносин 

та збільшення ролі дворянства цей заклад питомо мусив мати «становий» 

характер. «Класи» плановано спочатку як заклад для поміщицьких дітей, 

до яких приставлено інспектора. Список учнів додаткових класів можна 

порівняти зі списками старшинських дітей [202, арк.11 – 13 зв.], більшість 

із яких були дітьми місцевих поміщиків; ці списки потребують іще 

просопографічних студій. Кількість «дітей» за першим відомим нам 

списком – 80 осіб.  Але окремі документи зі спробами стягнути кошти на 

навчання в додаткових класах дітей із поміщиків Вільшанського та 

Валківського комісарств Харківської провінції, відомість про гроші за 

навчання, стягнуті з удови Богаєвської за «учение в классах» сина її 

першого чоловіка [203, арк. 24, 30], підтверджують здогад про спробу 

«рекрутувати» дітей старшин для навчання. Подальші відомості про 

стягнення за навчання дітей із «дворян» усіх п’яти провінцій Слобідсько-

Української губернії підтверджують цей здогад [206, арк.20 і зв.]. 

Що і як викладати, крім іноземних мов, не було напевно відомо, і для 

освіти дітей вирішено запровадити і катехізис, який мав викладати 

протеже губернатора Євдокима Щербініна Григорій Сковорода [202, 

арк.1]. Сковорода навіть написав відомий педагогічний трактат 

«Начальная дверь к християнскому добронравию», дата створення якого 

доволі заплутана – чи 1766, чи пізніші роки [458, c. 222]. Однак цілком 

певно, що 1768 р., щойно класи відкрилися, Сковороду взято в «тутешню» 

школу, він був «позаштатним» [204, арк.20 зв.]. Твердження про 

викладання Г. Сковороди саме в колегіумі у 1768–1769 рр. слід вважати 

помилковими. Однак «курс» не був сприйнятий єпископом 

С. Миславським [458, c.1361], тобто традиційно катехізис вважався 

церковною дисципліною.  
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До 1768 р. належить інструкція стосовно додаткових класів  [202, 

арк.6 і зв.]. Важливо, що інструкція передбачала лікарські огляди учнів, 

правила спілкування з директором. А в останніх її пунктах ішлося, що в 

класах навчатимуться «дворянские ученики», які вимагають відповідного з 

ними поводження, та, інколи, різночинці. Однак експеримент зі створення 

виключно шляхетського училища не вдався. У класах здійснювалось 

«обучение наук дворян, разночинцев и семинаристов», як писав математик 

Іван Ніколаєв [206,  арк. 22], тобто осіб різного походження, що й не дивно 

з огляду на досить розмиту соціальну структуру колишніх слобідських 

полків. 

Суперечки духовного відомства з губернською владою щодо 

колегіуму і класів розв’язав наступник Крайського на кафедрі, дійсно 

талановитий адміністратор С. Миславський, який вирішив у додаткових 

класах виховувати і студентів «латинських шкіл», зокрема вчити їх 

іноземних мов [746, с.163 – 169]. Біографія Миславського свідчить про 

його увагу до навчальних потреб, бо ж іще до призначення на єпископську 

кафедру священник посідав посаду ректора Києво-Могилянської академії 

[712]. Тобто новий єпископ лише продовжував розпочату ним ще з 

Київської академії освітню стратегію. Дані взаємодії були короткочасними. 

Миславський безпосередньо керував єпархією лише кілька років (1768–

1771). За всіма ознаками така увага до білгородського єпископа свідчила, 

що додаткові класи мали б сприйматися як світський додаток до колегіуму, 

що було характерно і для єзуїтських колегій. Тобто, такий собі 

експеримент поєднання світського та церковного, до якого тяжів С. 

Миславський під натиском секуляризаційних намірів імперського уряду. 

Історик Ф. Титов дуже влучно зазначив, що потребу у світських 

дисциплінах С. Миславськиий вбачав необхідною для Київської академії в 

інструкції щодо Академії 1763 р.  Дану інструкцію було перенесено на 

Харківський колегіум у поєднанні з додатковими класами у іншій 

інструкції Миславського уже як білгородського єпископа і для Харкова у 
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1769 р. [747, c. 285 – 286]. Тобто новий єпископ лише продовжував 

розпочату ним ще з Київської академії освітню стратегію. Крім усього, 

Миславський виявився «русифікатором» навчальних процесів, діяльним 

прихильником французької мови в духовних школах, а також відомий як 

керівник будівництва нового корпусу Харківського колегіуму [608, c.163 – 

169]. Дані взаємодії були короткочасними. Миславський безпосередньо 

керував єпархією лише кілька років (1768–1771), ще три роки (1771–1774) 

надалі він перебував у Крутицькій єпархії, лише контролюючи харківські 

проблеми.  

Щойно було завербовано вчителів іноземних мов, Євдоким Щербінін 

звернувся до преосвященного Самуїла з листом, у якому просив вибрати з 

колегіумських учнів найталановитіших, звільнити їх від колегіумських 

студій і направити до «класів» [206, арк.18]. Щербінін відверто 

переманював учнів колегіуму до світського закладу. Відомості про 

навчання в додаткових класах 1768–1769 рр. підтверджують ці здогади. 

Цікавим є обрання предметів учнями додаткових класів та колегіуму. 

Найохочіше дворяни та різночинці вивчали німецьку мову (записано 50 

«дворян», 6 «різночинців» і лише двоє «семінаристів»), математику (85 

дворян, 10 різночинців та 24 семінаристи); французьку мову – основну 

мову Просвітництва – вивчали 44 дворян, 7 різночинців і 38 семінаристів; 

перевагу дворян та різночинців спостерігаємо і на малюванні та географії 

французькою мовою [204, арк.8 – 20]. Однак щодо інших дисциплін 

перевага «семінаристів» є доволі істотною, особливо у вчителя Дикастеллі, 

що пізніше втік із Харкова [205, арк.7]: італійська мова, історія та 

географія російською мовою. 

Досить цікавим фактом виявиться відвідини С. Миславським 

додаткових класів щойно він прибув до Харкова у 1768 р. Урочисті 

промови єпископу читали крім учителя І. Паулі винятково дворянські діти, 

учень «італійського класу» Переверзєв (вочевидь відомий у подальшому 

освітній діяч І. Переверзєв) декламував промову італійською, учень 
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«німецького класу» Капустянський відповідно німецькою, вітав 

преосвященного і учень «французького класу» М. Шидловський [607].  За 

всіма ознаками така увага до білгородського єпископа свідчила, що 

додаткові класи мали б сприйматися як світський додаток до колегіуму, що 

було характерно і для єзуїтських колегій. Тобто, на початкових етапах 

існування додаткові класи виглядають як експеримент поєднання 

світського та церковного, до якого тяжів Самуїл Миславський під 

натиском секуляризаційних намірів імперського уряду. 

Слід зазначити і  про вагому роль губернатора Є. Щербініна в справі 

додаткових класів. Щербінін дбав про забезпечення класів книжками та 

приладами [202, арк.49]. Однак найголовніше, що в доборі кадрів для 

викладання Щербінін інтенсивно використав свої московські зв’язки. 

Відоме і звернення Щербініна ще 1767 р. до вельможі Г. Орлова щодо 

вислання до Харкова двох унтер-офіцерів для навчання математики 

[493,с.407]. Пізніша справа 1771 р. свідчить, що стараннями Щербініна до 

Харкова були запрошені для викладання малювання академік І. Саблуков, 

музики – італієць Ф. Мартіні, замість І. Паулі, що звільнився, взято для 

викладання французької «француженина» П. Аттона з Московського 

університету [205, арк. 11 – 15 ]. Сприяння Щербініна учням архітектора 

П. Ярославському та Л. Калиновському для навчання їх у Петербурзі 

згодом привело до утвердження «класу» архітектури [208, арк. 37 – 39]. 

Власне, постання класу малювання та архітектури, чи, як свого часу 

висловився В. Веретенников, «художньої школи» [514, с.227 – 229], чітко 

було пов’язане саме з приїздом до Харкова І. С. Саблукова, вочевидь, 

родом «малороса», який здобув добру освіту і був академіком Академії 

мистецтв у Санкт-Петербурзі. В Україну Саблукова примусило виїхати не 

лише запрошення Щербініна, але і кволе здоров’я (сухоти) від вологого 

столичного клімату. Уже наприкінці 1767 р. академік був у Харкові і 

долучився до створення класу малювання в 1769–1770 рр., який 

відвідували спочатку 35 осіб (28 дворян і 7 різночинців) [514, c. 227 – 229]. 
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Напевно ж, і тут зв’язок із колегіумом був наявний. Один із 

найталановитіших учнів і пізніше викладачів класу малювання С. 

Маяцький був вихідцем зі священицької родини і спочатку навчався в 

колегіумі. «Регули» живопису контрастували з церковним іконописом, що 

вже було істотним кроком до світських засад в освіті. Із Москви було 

виписано 100 різного кшталту малюнків, гіпсові статуї для взірців 

(переважно античних богів і героїв), олівці та папір [185, арк.4 – 14]. 

Однак удосконалення класів принесло нові конфлікти з духовною 

владою. Ішлося про «музичні класи», що почали функціонувати з 1774 р. 

за ініціативою вчителя М. Концевича. Свідченням цього є листування 

щодо басиста Щелкунцова з білгородського архієрейського дому, який 

став учнем класів. Сам Концевич мандрував по «Малоросії» та Слобідській 

Україні, набираючи учнів та співаків у придворну капелу. Губернатор 

Євдоким Щербінін просив повідомити Малоросійську колегію, що до 

музичних класів Концевич набирає людей «разных возрастов, как в 

Харьковском, так и в состоящих в Малой России славенолатинских 

училищах, как священнических, так и разного звания людей». Знову ж 

бачмо поєднання світського закладу і навчання церковного співу. [208, арк. 

15 – 20].  

Остаточне  регламентування і впорядкування «додаткових класів» 

можна спостерігати згідно з інструкцією закладу 1773 р. Дев’ятий пункт 

чітко визначав взаємини «класів» і колегіуму. Учням колегіуму, які обрали 

ще й навчання в класах, дозволялося вчитися в класах не більш ніж чотири 

роки; без відома ректора, директора, префекта й учителів ніхто не мав 

права «отлучиться» по закінченню цього терміну; слід було скласти 

екзамен і отримати атестат про свої успіхи. При цьому «кандидат», який 

показував хороші успіхи, мав бути впевненим, що йому не буде 

відмовлено навчатися лише в класах [207, арк. 35 зв.]. Для вихованців 

колегіуму навчання в додаткових класах було безкоштовним, але щойно 

вони покидали вчитись у колегіумі й переходили виключно в «класи», 
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мусили оплачувати навчання. Прикладом цього може бути учень риторики 

Карпинський, який шість років студіював у колегіумі, а 1771 р. визнав, що 

не здатний вивчити латинську мову і «природа» дала йому змогу трішки 

опанувати німецьку мову і арифметику, – і просив звільнити його від 

латинської мови у колегіумі, а дозволити йому перейти до «класів» і 

видати йому там атестат. Карпинському не дозволили покинути духовний 

стан, але дали дозвіл навчатися своїм коштом чого завгодно під віданням 

ректора колегіуму [ 523, c.113]. 

Важливою рисою  інструкції 1773 р. був і останній пункт щодо 

втікачів від навчання чи тих, хто їздив додому на свята і невчасно 

повертався до студій: за таку непунктуальність, як і в колегіумі, було 

передбачено покарання [207, арк.36].  

Відокремлення додаткових класів від колегіуму відбулось і на рівні 

майновому. 1773 р. у бригадира Гриньова для класів було куплено будинок 

із прибудовами [493, с.409]. 

Для вихованця «додаткових класів» І. Тривогіна (Тривоги) додаткові 

класи до зміни Щербініна на наступного губернатора 1775 р.  – символ 

ідилії, особливо за «рачительного директора» Горленського, коли в них 

навчалося до двох тисяч осіб і сам Тривогін перебував без усякого 

«приключенія» [467, c.252 – 253]. Може, тому пізніше Тривогін, 

розробляючи проект «імперії знань», брав за взірець і своє харківське 

побутування та вважав, що імператор, рада імперії, бібліотеки, 

кунсткамера та інше мають перебувати «в Украине, в Харькове» [586, c. 

325]. 

Упродовж 1768–1775 рр. спостерігаємо співіснування «додаткових 

класів» і колегіуму. Ця ситуація пов’язана з низкою причин: потребою 

використати матеріальну базу колегіуму, політикою єпископа 

Миславського, який прагнув надати учням колегіуму право вивчати 

іноземні мови, «традиційністю» світської влади в особі директора 

М. Горленського і непевністю проекту класів – як училища дворянських 
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дітей чи закладу ширшої станової організації. Найголовніше, що завдяки 

інтенсивному втручанню світської влади «додаткові», чи 

«новоприбавочные», як їх називають в окремих документах, класи були 

зовсім не додатковими, а радше самостійними, з власним керівництвом і 

програмами, що входили навіть у певний конфлікт із колегіумським 

керівництвом та духовною владою. При уважному розгляді, можна 

помітити паралель і своєрідність постання нового світського навчального 

закладу: паралель характерна для всієї Європи – створення шляхетських 

додаткових закладів при колегіях та університетах [806] (чого не знала 

Російська імперія), але розмитість соціальної структури та постійне 

втручання світської влади створювали сумішку з різних практик, що 

можливо і допомогло тривалому існуванню «класів», а потім створеного з 

них училища.  

Важливим нововведенням у «новоприбавочних класах» було також 

те, що за кошт платні всякий викладач мав утримувати на квартирі 

чотирьох учнів, навчаючи їх своїх дисциплін і в позаурочний час. Ця 

практика визначила долю «класів». Учитель Іван Ніколаєв прихистив у 

себе шістьох солдатських дітей, академік Саблуков – двох «учнів», Аттон 

понад контракт навчав ще й вісьмох учнів танцювати
 
 [206, арк.22 – 

24].Cамі ж класи перетворювалися на великий сиротинець. У  даному разі, 

йшлося про дотримання освітньої політики в імперії, окресленої І. Бецьким 

і підтриманої Катериною ІІ. На основі концепту Бецького було створено 

Виховні будинки у столицях для прихистку сиріт, але згадані ініціативи 

уже за десять років зазнали істотного фіаско [516]. Тобто до взірців на 

колегіуми і кадетські корпуси додавався ще один взірець.  

Власне, перетворення класів на інтернат було передбачене 

конфірмацією імператриці про цей заклад 1766 р., про яку відомо з 

пізнішого документа. Ішлося про трьохтисячну суму на «класи», яку 

передбачалося використати і на виховання п’ятдесяти хлопчиків – 

«сирітских дітей» [208, арк. 13].  Збереглася відомість щодо набраних у 
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1773 р. на «виховання» сиріт з усієї  Слобідсько-Української губернії, із 

зазначенням місцевості, звідки їх узято. Дев’ять з одинадцяти походили з 

військових обивателів, один (Ф. Щербина) був старшинським і один (І. 

Сухопара) – гусарським сином [207, арк. 31]. Наприкінці 1773 р. вже 

зазначено, що до класів прийнято 18 осіб. Серед них найцікавіші для 

дослідника прийняті в грудні 1773 р. троє хлопчиків: Іван, Федір та Данило 

Тривогіни. Сиротинець при класах приймав переважно сиріт не 

шляхетних.  

Що ж до знатних осіб, то з початку 1770-х рр. натрапляємо на 

практику, коли вдова-мати чи найближчий родич просить губернатора, 

щоб до класів було взято дітей, які втратили батька/батьків. Казенне 

утримування сиріт було великим викликом і «традиційній» спільноті. 

Опіка сиріт від церковних інституцій переходила до держави. І якщо в 

«домодерних» спільнотах підліток одягався подібно до дорослих, то в 

сиротинці «класів» щодо пошиття одягу для учнів існувала окрема графа, 

де поряд із традиційними чоботами та «тюфяками» дітей одягали в 

«чулки», давали нашийний «платок шовковий», суконний картуз, а на 

черевички – мідні пряжки [208, арк.3]. Утримування сиріт в окремому 

«воспитательному» будинку, з особливими «науками», розкладом (із 

миттям милом і особливою постіллю, оглядом лікаря) та інакшим одягом – 

насправді цікавий взірець просвітницьких ініціатив у Харкові. 

 «Класи» розташовувалися в окремому будинку і, крім загальних 

дисциплін, мали заняття з малювання та співу. І.Тривога згадував, що він « 

навчався російською, французькою, історії, географії, математики, 

малювати, танцювати, грати комедії та трагедії і у тому і мав успіх» [467, с. 

252 – 253]. Дійсно, початок «класів» припав на великі просвітницькі зміни 

в імперії, за короткий час цей заклад став досить вагомим, у ньому 

склалося багато проектів: класи малювання та музики, проекти книгарні та 

друкарні, початки створення світської бібліотеки. 

 Але з середини 1770-х рр. можна спостерігати певну трансформацію 
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цього закладу в бік поширеної в Східній Європі практики напіввійськової 

школи для шляхетних дітей  [806, с.124]. Ці трансформації цікаві ще й 

тому, що в Харкові при гарнізоні в 60–70-ті рр. XVIII ст. вже існувала 

школа для дітей «Слобідського баталіону». Тобто, крім колегіуму, «класи» 

співіснували ще й із солдатською школою. Ці та наступні конкурентні 

заклади дійсно перетворювали Харків на впливовий освітній центр. 

З  жовтня 1775 р. Слобідсько-Українською губернією став керувати 

Д. Норов, а з грудня 1775 р. до «новоприбавочных классов» призначено 

нового директора – секунд-майора І. Колбека [210, арк.13]. Цей фрагмент 

якось абсолютно випав із місцевих студій історії освіти, хоча він, власне, 

дозволяє зрозуміти специфіку розвитку освіти в Харкові протягом кількох 

наступних десятиліть. Часи Колбека виявилися дуже суперечливими в 

історії училища, як і постать самого директора.  

Повна біографія І. Колбека невідома, однак у своїх проханнях він 

зазначає, що родом із Берліна [212, арк.27], тобто столиці Пруссії. 

Нескладно зрозуміти, що виховання Колбека припало на добу Фрідріха 

Великого і «прусська система» далася взнаки. Колбек вирішив 

перетворити класи й сиротинець у напівійськовий заклад. Хоча, ймовірно, 

ще в планах Щербініна за взірець для навчального закладу мав правити 

Сухопутний кадетський корпус чи гімназії при Московському 

університеті, а частина вчителів, зокрема один із перших керівників класів 

М. Виродов, учитель математики І. Ніколаєв, були офіцерами. Тим більше, 

за планами учнів мали навчати військової справи (фортифікації та 

«артилерії»). Така еволюція навчального закладу в Російській імперії 

пояснюється браком повноцінних навчальних закладів і поширенням 

передусім військового навчання. 

Основа уявлення про стиль управління Колбека – розповідь учня 

класів, сироти І. Тривоги. Колбек інтенсивно експлуатував учнів, як пише 

сам Тривога: «уживав його та його товаришів для своїх послуг», змушував 

прислужувати вчителям за столом тощо. Це викликало в Тривоги 
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нарікання, і він передав скаргу губернаторові, від чого сам і постраждав і 

мусив тікати з Харкова [467, с.253 – 255]. Насправді таке ставлення до 

Колбека – розповіді ображеного й покараного ним сироти. Експлуатація 

сиріт була характерною для сиротинців Російської імперії, про що вже 

свідчить приклад взірцевого Московського «воспитательного дома», з 

вагомими внесками та наглядовою радою [588]. У Московському домі 

практикували продаж сиріт майстрам для робіт, часту експлуатацію.  

Водночас не є однозначним, що Колбек запровадив сувору 

дисципліну і нагляд. 1782 р. через Харків мандрував академік Василь Зуєв, 

у своїх подорожніх нотатках він зазначив і про класи, написавши, що 

учням бракує нагляду [306 c.189]. Скарги Тривоги не підтверджуються 

іншим талановитим вихованцем Романом Цебриковим. 

На 1776 р. за видачею жалування можна побачити, що в навчальному 

закладі існувало кілька класів: французької та німецької мов; арифметики, 

геометрії та фортифікації; малювання та правопису, архітектури. Слід 

зважити на штат, схвалений попереднім директором М. Горленським: на 

чолі училища стоїть директор, за ним інтендант; крім учителів (11 осіб), є 

три канцелярські служителі; наявні посади «дядьків» при вихованцях 

класів: француза Кона та німця Шленка; існує посада інспектора, яку 

обіймав майбутній директор і водночас учитель французької мови Ф. 

Кудрицький, який, до всього, навчав вихованців-сиріт писати; наявні 

служники (серед них чех (?) Т. Самодєєв), портомия (прачка) та кухарки 

[210, арк. 5 – 7]. Тобто «класи» постають абсолютно повноцінною й 

окремою від колегіуму структурою. «Співочі» ж класи, напевне, мали 

своїх учителів та кошторис. Класи «малювання» теж, вочевидь, збереглися, 

принаймні там з’явились і далі викладали вчителі С. Маяцький і М. 

Калиновський, а тимчасовий учитель на 1775–1776 рр., місцевий житель В. 

Неминущий, звільнився [514, с.230, 232 – 233].  

І. Колбек, за наявними в нас документами, намагався дещо змінити 

класи, зокрема запровадити постійне спілкування іноземною мовою, для 
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«розмови» мав бути постійно інспектор [212, арк. 27]. Цей момент є дуже 

цікавим з огляду на вивчання іноземних мов і читання книжок іноземними 

мовами. Так само цікаво, наскільки таке навчання було ефективним 

упродовж існування класів, а потім училища. Принаймні відомі вихованці 

«класів» І. Тривога та Р. Цебриков досить непогано опанували іноземні 

мови. 

Училище поволі перетворювалося на «виховний будинок», з 

особливою увагою до дітей військових. Попри наявність документації та 

мемуарної літератури, треба визнати, що функціонування «класів» 

виглядає доволі непевно, наявні інструкції не підтверджують, чи дійсно всі 

заходи реалізувалися. Наявність вагомого навчання іноземних мов, класів 

для малювання та співу, жвавий зв’язок із Харківським колегіумом та 

губернським управлінням, напевно ж, не сприяли перетворенню «класів» у 

військовий заклад. Проте, на думку В. Кравченка, ідея такого закладу 

існувала і «підготувала місцеве дворянство до проекту військового 

училища» 1801 р., напередодні відкриття Харківського університету [577, 

с.97]. Військові ж вправи тривали  в казенному училищі, в курсах наук і у 

80–90-х рр. як це видно зі спогадів В. Ярославського [480, с.116]. Це 

вирізняло цей заклад серед подібних установ у сусідніх губерніях. 

Водночас слід погодитися з автором редакційної замітки для спогадів того 

ж В. Ярославського стосовно училища, що воно являло собою «дивну 

амальгаму різних пізнань» [480, с.109]. 

Аналіз учительського та учнівського складу підтверджує оту 

«амальгаму знань» і різноманітність навчальних практик. На 1782 р., час 

заміни керівництва класів, там викладали Закон Божий, французьку мову 

(троє вчителів для різних рівнів), німецьку мову (троє вчителів), російську 

граматику, фортифікацію та артилерію, геометрію, арифметику, геодезію 

(землемірство, необхідне для численних межувань), танці, малювання, 

історію та географію, вокальну музику [716, с.36]. Кількість казенних 

учнів, що мешкали у сиротинці, коливалася від 54 до 65 осіб [205, арк. 12 
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зв., 14], тобто заклад був невеликим. Крім усього, 1779 р. була спроба 

відкрити поряд із «класами» приватний навчальний заклад француза 

Вілак’є [493, 424 – 426]. Це, а також спроба за два роки до того відкрити 

жіночий пансіон, свідчить про потребу освіти в Харкові: «класи» не 

охоплювали охочих навчатись, «інтернат» мав бути не лише для дітей 

військових та сиріт. Вочевидь, цей приватний заклад лишився наміром, 

детальних даних про його функціонування немає. 

Великі зміни в казенному училищі знову ж таки пов’язані зі змінами 

в керівництві як губернією, так і закладом. Утворення Харківського 

намісництва й повернення Є. Щербініна до керування не могло не 

відобразитися на долі «училища». І. Колбека, мабуть, наприкінці 1781 р. 

було вирішено усунути з посади, а на його місце виконувачем обов’язків 

призначили губернського землеміра Г. фон Буксгевдіна [186, арк. 2 – 5]. 

Директорство Буксгевдіна виявилося тривалішим за попередні, він 

отримав посаду 1782 р., а залишив унаслідок землемірського скандалу аж 

1797 р., знову через зміну світської влади [480, с.117 – 118]. 

Унаслідок секуляризаційних реформ класи-училище віддалялися від 

колегіуму, який із часом перетворювався радше на обмежену соціально 

семінарію. Однак між студентами і викладачами, вочевидь, зберігалися 

жваві зв’язки. Ця «синтетичність» освіти є важливою регіональною рисою, 

що виокремлює «училище» на тлі інших імперських освітніх ініціатив. До 

кінця 80-х рр. XVIII ст. належить і спроба дещо змінити навчання в 

Харківському колегіумі (семінарії), запровадити світські дисципліни, 

необхідні для майбутньої пастирської служби. Але зв’язок між училищем і 

колегіумом був досить тісним [495, с. 41]. Понад те, досвід заснування 

«додаткових класів» було перейнято в сусідній із Харковом Полтаві: 1780 

р. тут було відкрито «Слов’янську семінарію» і тоді ж вирішено 

запровадити за поданням слов’янського архієпископа Никифора 

«прибавочные классы» з вивчення греки та французької і німецької мов, а 

також класи арифметики й малювання [527, с.120]. Маємо підтвердження 
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досить тісних контактів між колегіумськими студентами та учнями класів і 

на персональному рівні [491, с.19 – 20]. Найголовніше, що «класи» так і не 

стали основним навчальним закладом, випускники колегіуму передусім 

поповнювали і світські установи, можливо, маючи певні навички навчання 

і в «класах» [700, с.147 – 154]. 

Прихід на директорську посаду Г. фон Буксгевдіна спричинив певні 

зміни. Найголовніше, що в ході передачі училища новому директорові слід 

було зберегти всі бюрократичні моменти, тобто зробити ретельну ревізію 

учнів та майна і те завірити підписами старого директора і нового. Ця 

процедура відбулась у січні-лютому 1782 р. [186]. Опис 1782 р. дає нам 

широку картину наявності книжок у «класах», а також низки скульптур, 

вочевидь, взірців для малювання. У документі йдеться про 24 вихованців 

сиротинця з офіцерських дітей і 18 півчих (вихованців, які мають лише 

вокальні дані). Тут же йде мова і про наявність кухарок, «портомий» для 

«мытья воспитанникам платья», кількох сторожів. 

 Складається враження, що при «училищі» існувала школа, а зі 

«школи», навчивши читати й писати, переводили до училища [186, арк.2 – 

4]. За наявною документацією можемо стверджувати, що політика 

приймання учнів і характер казенного училища визначали його як 

сиротинець із певною соціальною специфікою. Саме за директорства 

Буксгевдіна натрапляємо вже на «плинність кадрів» із казенних вихованців 

(відрахування та перехід на казенну службу) [187, арк.12 – 14].  

Кадрова політика і добір учнів Буксгедіном мали свої наслідки. На 

1785 р. в «училищі» навчалося 237 учнів [493, с.418] (напевне, ця кількість 

із деякими коливаннями була характерна для училища й надалі). Цікавим 

моментом керування училищем Г. фон Буксгевдіна у 80–90-х роках XVIII 

cт. стало те, що він суміщав посади місцевого землеміра і директора 

училища, що не сприяло якісній роботі училища і призвело до розміщення 

в училищі ще й креслярні, де, вочевидь, вправлялись і молодші учні. Але 

Буксгевдін, схоже, не був прихильним до воєнізації училища: зберігши 
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військові вправи та фортифікаційні заняття, він водночас відновив «класи» 

з архітектури.  

Уже 1787 р. губернатор і досвідчений управлінець Василій Чертков 

відвідав «училище» і був дуже задоволений, дозволивши вчителям носити 

мундири та шпаги [ 493, c.404]. Успіх цього закладу на тлі кількох 

намісництв, керованих Чертковим (Воронезького та Саратовського), був, 

вочевидь, помітним.  

Основна проблема і успіх в історії класів – це велика суміш впливів, 

що легко заплутують історика культури: колегіум (додатковий світський 

заклад при ньому), гімназії при Московському університеті, Виховний дім 

у Москві, кадетські корпуси і солдатські школи і, більше губернська 

канцелярія і креслярня часів початку Генерального межування; різні за 

походженням і віросповіданням учителі, додаток до всього –  предмети 

співу та малювання придатних для світської та церковної сфер. Цей заклад 

– типовий вияв нестабільності прикордоння, відкритого до експерименту 

та зі слабким консервативним опором. 

Освіта на українських землях XVIII ст. базувалася на тих постулатах 

і практиках, що були закладені під час початків «конфесіоналізації» церков 

у Речі Посполитій і реформ проведених київським митрополитом Петром 

Могилою. Уніфікація церковного життя та формування Російської 

синодальної православної церкви потребували істотних змін у навчальних 

закладах на українських землях у складі Російської імперії – Лівобережної 

та Слобідської України (Київської академії, Чернігівського, 

Переяславського, Харківського колегіумів). Формування нової світської 

еліти – козацької старшини, «нової шляхти» ставило нагальним завдання 

отримання повноцінної освіти, якої потребувала світська держава. Але ще 

тривалий час попередні освітні практики виявлялися панівними. 

Час Розумовських з середини 40-х рр. XVIII ст. до часу скасування 

гетьманства і надалі підсилили рух дітей світської еліти до навчання за 

кордоном як в польських та німецьких університетах та колегіях, так і в 
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російському столичному Сухопутному кадетському корпусі, гімназії при 

Академії у Петербурзі, нововідкритому Московському університеті. Та 

перші освічені емігранти у російських столицях, попри успіхи, не створили 

потужних земляцтв, позбавилися столичної служби і на середину 70-х рр. 

XVIII ст. переважно повернулися на батьківщину. 

Водночас вирішення освітніх потреб і початки секуляризаційних 

практик в Гетьманщині не були такими успішними. Проект Батуринського 

університету, освітні декларації старшин 1763 р. та  спроби навчання 

козацьких дітей не були повноцінно зреалізованими. Нові освітні проекти 

виразно потребували взаємодії з церковними установами та виразного 

втручання вищих державних структур. 

Скасування гетьманства та час Малоросійської колегії до початку 80-

х рр. ХVIII ст., здається, багато в чому законсервували старий лад та 

неможливість реалізації освітніх проектів та ініціатив як з середовища 

«нової шляхти», так і від імперського сановника П. Рум’янцева. Проте, 

можна спостерігати і певні успіхи: передусім відновлення «малоросійської 

діаспори» в столиці, що з могилянською вченістю посіла значні 

бюрократичні посади і в майбутньому могла впливати на освітні рішення, 

зосередження імперського уряду на адміністративних проблемах і 

політичних рішеннях, що з ліквідацією козацької автономії та змінах у 

церковних справах поволі повертало політику просвітницького 

абсолютизму в бік здійснення освітніх реформ. 

Основними шляхами для здобуття знань для світської еліти ставали  

або навчання поза межами «Малоросії», або тривалий шлях через 

«латинську освіту» колегіумів та Київської академії до тих же столичних 

закладів чи солдатських шкіл. Та на низовому рівні зберігалися методи 

досягнення чинів через освіту при канцеляріях. Загалом неуспіхи освітніх 

ініціатив у «Малоросії» мали істотно показувати провінціалізацію старої 

Гетьманщини порівняно з імперськими центрами.Новосформована еліта, 

колишня козацька старшина потребувала підтвердження свого статусу у 
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тому числі у наголошенні на збереженні наявних практик (прав і 

вольностей) і виправданні своєї поведінки – певного «культурного 

консерватизму» (світогляду збереження і глорифікації спадщини, і 

пристосування до сучасного життя норми минулого). Незважаючи на 

пропозиції і проекти, жодної потужної і реалізованої інституційної 

ініціативи на приватному рівні до початку XIX cт. не видно. Основу «нової 

шляхти» влаштовував  стан речей, що склався ще на середину XVIII ст., з 

наявними практиками здобуття освіти.  Певною мірою цей «культурний 

консерватизм» і виступав гальмом для просвітницьких реформ, однак 

містив потужний потенціал для постання та ідеології національного руху.  

Водночас освітні церковні та біляцерковні практики були досить 

таки трансформованими і обмеженими у соціальному доступі унаслідок 

створення синодальної церкви та соціальним виокремленням кліру. 

Трансформації духовних навчальних установ (Київської академії, 

Переяславського та Ченігівського колегіумів) виявилися нереалізованими, 

а дяківська школа не сприймалася за просвітницькими нововведеннями.  

Освітня криза напередодні її досить радикального вирішення 

характерна до 70-х рр. XVIII ст. для Європи загалом. Та на території 

Лівобережної України поява освітніх закладів уже напряму залежала від 

імперської політики, для якої ж напевно патріархальна та з 

автономістичними нахилами «Малоросія» зовсім не була пріоритетом для 

змін, навіть порівняно з протестантською Прибалтикою (де з початку 

XVIII cт. існували заклади для шляхетських дітей і була досить 

поширеною освіта при протестантських церквах) [691]. Імперські освітні 

ініціативи дали досить поміркований успіх, у іншій колишній козацькій 

автономії – слобідських полків (Слобідсько-Українська губернія, 

Харківське намісництво), успіх, що пізніше буде використаним для 

відкриття першого на Надддніпрянській Україні нового університету. 

Загальну тенденцію щодо освітніх ініціатив та постання світських 

навчальних закладів однак досить складно назвати позитивною. 
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Збереження консервативних засад, трансформація навчальних закладів у 

бік несекулярної станової обмеженості, невизначеність першого світського 

навчального закладу у Харкові свідчили також про дуже важливі кризові 

явища як у існуванні «старої», так і появі нової школи. 
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РОЗДІЛ 3. «ОСВІТНЯ РЕВОЛЮЦІЯ» ТА УЧИЛИЩНА РЕФОРМА 

НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ 80-ті рр. XVIII – поч. ХІХ ст. 

 

«Освітня революція»  –  процес, що характерний для Європи другої 

половини XVIII cт., поступово призводить до творення освітніх структур, 

що контролюються державою, з’являються чіткі вікові поділи та рівні 

освіти, єдиний перелік предметів, програми та розклади, уніфіковані 

підручники, випущені масовим друкарським способом [796]. Ці тривалі 

процеси супровідні широкому реформуванню освітньої сфери, 

характерному для європейських країн середини XVIII – першої третини 

XIX cт. 

Істотні зміни в освітньому просторі стали помітними вже в 60-х рр. 

XVIII cт. з утвердженням і розквітом просвітницького абсолютизму в 

країнах Європи. Влада вирішила «просвітити» підданих, виховати 

доброчесного «громадянина» й дати основи знань усім верствам 

населення. Узірцевою в цьому контексті вважається реформа Марії Терезії 

в Австрійській імперії, розпочата 1770 р., що заклала підвалини великих 

змін у початковій освіті. Однак ця реформа спиралася на церкву та на 

місцеві установи [801, c.89 – 100] (що пояснюється 

«багатонаціональністю» та поділом імперії на адміністративні одиниці), 

хоча, звичайно, впровадження нового навчального процесу тривало з 

превалюванням німецької мови та німецьких шкіл, із централізаторськими 

заходами. Спроби повторити таку шкільну реформу в німецьких 

князівствах чи в Речі Посполитій, а особливо в Російській імперії (котрі 

нерідко нехтували підтримкою місцевих інституцій та церкви), призводили 

до менш успішних і більш проблематичних наслідків.  

Початки великої «катерининської» училищної реформи сягають 

1782 р. Уважається, що нагальна потреба створення закладів для світської 

освіти почала реалізовуватися після зустрічі імператриці Катерини ІІ з 

австрійським імператором Йозефом, і за основу для Російської імперії було 
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взято австрійську модель. Але брак освітянських кадрів та проблеми 

місцевого рівня відклали втілення училищної реформи на кілька років, на 

українських землях під владою імперії реформу почали здійснювати лише 

1788–1789 рр. [749; 710] Визначимо коротко основні засади цієї реформи. 

У губернському центрі створювали Головне народне училище 

(чотирикласне) на чолі з директором, часто цей директор був керівником 

усіх новопосталих училищ у губернії. Водночас у повітових містах 

відкривали малі народні училища (двокласні й початкові), головував над 

ними «смотритель», якого призначали із середовища місцевого 

чиновництва чи громади. Курс наук у Головному училищі передбачав уже 

наявні в підлітків основи знань іноземних мов, граматики, математичних 

наук, історії та географії. Початкові повітові чи малі училища навчали  

писати й читати, деякі установи закладали ґрунт і інших знань. Навчання 

було за своїм характером переважно світським. 

Це була важлива спроба створити контрольовану державою систему 

освіти з головною установою – Головним правлінням училищ (у столиці), 

із безпосереднім фінансуванням (з Приказів громадської опіки) та головне 

з кадровою градацією, поділом на класи, із забезпеченням підручників та 

визначеними предметами для викладання. Держава прагнула взяти під 

контроль освіту. 

В українському випадку слід зауважити: усе ж основними закладами 

освіти залишалися прицерковні осередки (дяківські школи), Київська 

академія й колегіуми; вони ще тривалий час кількісно та якісно 

переважали перші світські державні школи, що лише починали свою 

діяльність. 

Характеризували цю першу світську освітню реформу по-різному – 

однак переважно позитивно [548, с.45 – 47]. Однак тут слід ураховувати 

сам концепт Просвітництва та освіти, котра постає як засіб контролю й 

дисциплінування, подолання схоластичних практик та великий прорив у 
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раціоналізації суспільних взаємин. Реалізація цих настанов мала як місцеві 

особливості, так і неоднозначні наслідки. 

Проведення реформи на всьому терені імперії ускладнювалося через 

величезну територію та істотні регіональні відмінності, наявність 

різномовного населення, яке в багатьох випадках доводилося толерувати. 

Для підготовки учительського складу в Петербурзі було відкрито 

вчительську семінарію, куди почали рекрутувати учнів із численних 

духовних навчальних закладів. Перші училища вже з 1786 р. відкривали в 

Петербурзі й губернії та центральних російських намісництвах [370, с.26]. 

Але тільки 3 листопада 1788 р. вийшов «височайший указ» про дозвіл 

відкривати училища в інших частинах імперії (можна сказати – почасти в 

намісництвах із перевагою нетитульного імперського населення і 

запізнілою порівняно секуляризацією лише 1786 р.). Ці рішення також 

були пов’язані з кадрами, із 1786 р. удалося вивчити студентів, 

рекрутованих із семінарій та академій, на «народних учителів». 

Реформа мала ще одну проблему – наявність в окремих центрах 

світських навчальних закладів, заснованих ще в середині XVIII cт. 

Зокрема, в Казані з 1758 р. існувала світська гімназія за підтримки 

Московського імператорського університету [489; 516]. У Харкові, як уже 

було зазначено, із 1768 р. діяли «прибавочные классы», перетворені 

протягом 70-х рр. на «казенне училище». Ці заклади мали власне 

фінансування й досить непоганий учительський склад. Постала потреба 

вирішити долю цих установ. Якщо стосовно Казанської гімназії можна 

спостерігати спершу окремі заходи, а згодом і практичну ліквідацію в 

1788 р. то «Харківське казенне училище», вочевидь, вирішили не 

закривати, проводячи реформу та створюючи поряд нові навчальні 

заклади. Збереження цієї установи можна пояснити низкою причин: 

наявністю сиротинця, потребою в кадрах для численних канцелярій, 

існуванням «вокального класу», що постачав півчих до імператорського 

двору. Іще однією дуже важливою рисою було викладання фортифікації та 
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військової справи (училище навіть порівнювали з «кадетським корпусом» 

[480, с.113]), що давало кадровий потенціал – майбутніх військових. 

 

 

3.1 Училищна реформа в «малоросійських» намісництвах 

Панування «культурного консерватизму» у середовищі світської 

еліти  Гетьманщини досить істотно відобразилося і на проведені нових 

імперських реформ, зокрема на скасуванні козацького устрою та новому 

адміністративному поділі, що з початком 80-х рр. XVIII ст. 

запроваджувався й серед українських частин імперії. Втрата політичної 

прерогативи посилила тягу до підкреслення своєї винятковості та 

колишніх заслуг, потребу у збереженні певних традицій і «вольностей», 

серед таких традицій напевно була і «освітня», тобто нововведення у 

освітній сфері і створення світських закладів від початку не мало великого 

рівня підтримки. У даному разі постають питання про виникнення 

світських навчальних закладів в намісництвах створених на територіях 

колишніх полків Гетьманщини, а поруч з тим не менш важливі проблеми 

секуляризації та існування старої «дяківської школи», чи вдавалося 

співіснувати «традиції» та «новаціям» та які наслідки містило відкриття 

світських навчальних закладів. 

Чернігівське та Новгород-Сіверське, Київське намісництва були 

основними територіями колишньої Гетьманщини (Малоросії) з багатьма 

особливостями внутрішнього життя та з виявами автономізму, 

консервативним опором окремим імперським новаціям. Якщо відкриття 

училищ відбувалося на цих землях дещо запізніло, з 1788–1789 рр., то 

після смерті імператриці Катерини ІІ у 1796 р. та адміністративних змін 

(об’єднання Київського, Чернігівського, Новгород-Сіверського намісництв 

в одну Малоросійську губернію) училищна система на цьому просторі 

дещо змінюється у зв’язку з новою владою, відповідно до зміни 

керівництва училищ. 
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Землі Чернігівського та Новгород-Сіверського намісництв на 80-ті 

рр. XVIII ст. мали вже певні освітні заклади. У Чернігові існував відомий 

Чернігівський колегіум, перетворений 1786 р. на семінарію [697;751]. У 

Новгороді-Сіверському у зв’язку з відкриттям Новгород-Сіверської єпархії 

в 1785 р. було відкрито й семінарію, взоровану на православні колегіуми, а 

оскільки єпископом призначено колишнього переяславського єпископа 

Іларіона, то й кадри єпархії та викладачів залучено з Переяслава та з-поміж 

вихованців Київської академії; очолив семінарію Варлам Шишацький [708, 

с.45 – 53]. Наявність цих закладів відігравала подвійну роль. Передусім це 

був засіб для обміну кадрами та студентами. Але насправді і Чернігівський 

колегіум, і Новгород-Сіверська семінарія за кількістю учнів та вчителів 

значно переважали нововідкриті училища і, звичайно, вели перед в освіті. 

Тобто в досліджуваний час попередні освітні практики переважали, хоча і 

натрапили на секуляризаційні реформи. 

Опис Чернігівського намісництва О. Шафонського 1786 р. дає 

широку картину церковно-парафіяльного шкільництва. За приблизними 

підрахунками, крім Чернігівського «училища», в намісництві при церквах 

існувала 51 школа та ще німецька пасторська школа в Біловізькій колонії. 

В основному ці школи розташовувалися в повітових центрах, лише в 

Чорнухах, заштатному містечку Лохвицького повіту, було 3 школи 

(найбільше – 10 шкіл – було в найбільшому місті Ніжині) [477, с. 280 – 

284, 288, 338, 339, 373, 374, 419 – 420, 453, 464, 515, 543, 567, 585, 595 – 

597, 626, 664]. З огляду на те, що місцеве населення дуже неохоче ділилося 

з Шафонським інформацією [693, с.159 – 160], а парафіяльні школи не 

мали офіційного характеру, можна з обережністю сказати, що шкіл було 

більше і що подібну ситуацію можна спостерігати в сусідньому Новгород-

Сіверському намісництві. Так само припускаємо, що це певна традиція 

опіки і шкільництва, бо зберіглися дані за Рум’янцевським описом про 6 

«шкіл» у Прилуках ще з 1765 р. [322, с.57 – 60]. Секуляризація 

передбачала позбавлення церкви її володінь і заміну прибутків з маєтків 
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казенною оплатою за церковну службу та відправи, відповідно світська 

школа мала замінити церковну. 

Узагалі, проведення секуляризаційної реформи 1786 р. в Чернігові 

передбачало амбітні освітні проекти: великий Троїцький Іллінський 

монастир переносився в Успенський Єлецький, а будівлі монастиря 

передбачалося віддати для новоствореного університету [477, с.271]. Та 

цей проект виявився невдалим. У той же час П’ятницький жіночий 

монастир ще 1786 р. планувалося віддати під народне училище [649, с.81 – 

85]. 

Одним із гальм створення й функціонування навчальних закладів у 

Чернігівському та Новгород-Сіверському намісництвах була бідність 

місцевого населення і небажання шляхетства до істотних офір на навчання. 

Ще напередодні відкриття училищ великий критик «малоросійських 

порядків», згадуваний О. Шафонський, в «Описі Чернігівського 

намісництва» 1786 р. зазначав: « Мала Росія узагалі грошима бідна, а ця їх 

спільна бідність і до того колишній всіх тих жителів необмежений стан та 

нестача у науках і освіті, а від того виходячи, й погане виховання молоді, є 

причиною того, що Мала Росія і зовнішнім своїм виглядом і в містах і в 

селах з іншими губерніями не може зрівнятися» [477, с.22]. Майже через 

двадцять років, уже у 1815 р., Харківський училищний комітет визнавав, 

що училища в Чернігівській губернії відкриваються в «в містах переважно 

бідних» [238, арк.18] і заслуги дирекції училищ незаперечні. Але частково 

з фінансових проблем у Новгород-Сіверському намісництві вдалося 

виходити завдяки тому, що в Стародубі на користь народних училищ було 

куплено у дворянина Г. Селютіна винокурню, до Приказу громадської 

опіки, що керував училищами, постійно надсилали документацію з цієї 

винокурні [132, арк.29], так само в Глухові є згадки про утримання 

винокурні на користь «народних училищ» хорунжим Р. Филоновичем, 

пізніше з виявленими зловживаннями [134, арк.10]. Тобто бодай частково 
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проблема з фінансуванням у Новгород-Сіверському намісництві 

вирішувалася. 

Перед відкриттям училищ іще в 1786 р. в обох намісництвах було 

зібрано гроші. Дворяни Новгород-Сіверського намісництва внесли лише 

260 рублів, цікаво, що їх офірували лише з двох повітів: Мглинського – 70 

рублів та Новомістського – 190 рублів 40 копійок; поміщиця М. Кочубей 

подарувала малюнки та креслення до класу малювання. Значно успішніше 

збір пожертв минув у Чернігівському намісництві, напевно, не без 

сприяння світської влади, бо внесено рівні суми від основних діячів 

губернії: губернатор А. Милорадович вніс 200 рублів, по 200 рублів внесли 

єпископ Йорофей та губернський дворянський маршалок С. Максюков – це 

й склало основу коштів, дворянство повітів (Глинського, Городницького, 

Роменського, Зіньківського та Чернігівського) внесло ще 450 рублів 50 

копійок. Усього Чернігівське дворянство офірувало 1450 рублів 50 копійок 

[449, с. 360 – 361] (найбільше серед українських намісництв Російської 

імперії). Але й такі кошти були незначними. Основний тягар фінансування 

лягав на Прикази громадської опіки. Ще до відкриття училищ місцева 

влада, особливо в Новгород-Сіверському намісництві, почала гарячкові 

пошуки фінансування та будівель для училищ [157, арк.5 – 8]. 

Тут слід зважити на ще один очевидний факт: попри те, що і 

Чернігів, і Новгород-Сіверський свого часу стали «губернськими» й 

виконували роль адміністративних центрів, за рівнем зростання та 

кількістю населення це були невеликі міста. Новгород-Сіверський навіть 

на початку ХІХ ст. значно поступався за населенням Глухову, Кролевцю, 

Стародубу, Конотопу. Чернігів був значно меншим за Прилуки та Ніжин 

[290, с. 88]. Саме в Ніжині мешкало найбільше в «Малоросії» населення, 

там була значна грецька колонія і великі об’єми торгівлі, що пізніше 

реалізувалось у вагомих і добре фінансованих освітніх проектах 

(ніжинського грецького Олександрівського училища та Гімназії вищих 

наук князя Безбородька). Незважаючи на хороші освітні традиції, 
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незаможність мешканців тих міст відігравала свою роль для гальмування 

розвитку освітніх ініціатив. 

Відкриття училищ відбулося за значного сприяння місцевої влади, в 

Новгород-Сіверському намісництві – намісника І. Бібікова [182, арк.2 – 3] 

(училище відкрито 11 лютого 1789 р.), а в Чернігівському – А. 

Милорадовича. Милорадович загалом дуже подбав про училища, 

реалізувавши надання для Головного училища будинку чернігівського 

П’ятницького монастиря; також на його вимогу десятьох старших учнів із 

Чернігівської семінарії було направлено на навчання до нового училища, 

аби ті з часом посіли місце «нижчих учителів» [487, с.11 – 12]. Кроки 

Милорадовича були виразно секуляризаційними. Чернігівське училище 

відкрили 21 квітня 1789 р. помпезно і за участі самого намісника. 

Важливою проблемою виявилося кадрове питання, передусім щодо 

керівництва новими закладами. Ця тема насичена певними 

суперечностями, і на ній слід дещо зупинитися. Першим директором 

Чернігівського головного народного училища став Г. Я. Почека, який 

протримався, вочевидь, на посаді недовго [487, с.15], до 1793 р.  Вибір 

директора училищ, певно ж, належав А. Милорадовичу, чернігівському 

наміснику.  Це ще потребує певних студій. Так само, незважаючи на 

чималу кількість справ, керівництво Почеки відзначилося певними 

результатами, можливо, знов-таки завдяки сприянню намісницького 

правління. Чернігівське головне народне училище мало на початку 167 

учнів, у 1789 р. відкрито третій клас, а впродовж року малі училища 

відкрито в більших містах намісництва – Прилуках (87 учнів) та Ніжині 

(90 учнів), у 1790 р. – відкрито ще й четвертий клас в Чернігівському 

Головному народному училищі (додалося викладання іноземної), а в 1792 

р. відбувся перший випуск Головного училища – 12 учнів [370, с.199 – 

200]. Можна стверджувати, що це був увесь успіх реформи в 

Чернігівському намісництві, досить скромний. 
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Наступний директор слабко відомий, і через своєрідний додаток до 

прізвища його особа взагалі спричиняє різночитання і плутанину. Це 

засідатель кримінальної палати С. Ожегович-Дивинарець (д’Винарец) [487, 

с.15]. Хоча можна розширити дані про цю вагому на місцевому рівні 

постать. Це, напевне, серб, підполковник на російській імперській службі 

С. Ожегович [601, с.37] із міста Винарець (зараз у Хорватії), його писали 

на французький кшталт д’Винарець, а інколи за німецькою традицією фон 

Винарець [769, с. 172, 233]. Про діяльність С. Ожеговича як директора 

училищ майже не маємо інформації, лише окремі деталі: Ожегович-

Дивинарець уславивися тим, що влаштовував свята й іспити, публічні 

заходи [487, с. 26], проте відкриття нових училищ чи зміни в навчальному 

процесі не просунулися. Загалом же щодо Чернігівського намісництва 

складається враження про брак належного керівництва освітою на 

початках училищної реформи. 

Однак і початкова діяльність директора училищ Новгород-

Сіверського намісництва І. Халанського не надто продуктивна. У будь-

якому разі на той час Халанський є справді провідним діячем 

Просвітництва. На жаль, після О. Оглоблина [667, с. 262 – 269] ніхто не 

взявся ретельніше реконструювати біографію цієї непересічної постаті. 

Дані Оглоблина досить непевні: Халанський народився, можливо, в родині 

священика в селі Халані Новооскольського повіту Білгородської губернії 

(принаймні там у нього були землі і 9 душ селян) «між 1745 і 1749» рр., 

дані про освіту невідомі. Цілком можлива «освітня мандрівка» І. 

Халанського за кордони імперії чи здобуття освіти в одному із столичних 

освітніх закладів. І. Халанський службу почав зі студентів у «Комерц-

колегії» в Петербурзі, з 1775 р. – колезький реєстратор, з 1780 р. служить 

на Слобідській Україні як полковий квартирмейстер, а з 1782 р. – капітан в 

Українському гусарському полку (це підтверджується й іншими даними 

[650, с.363]). З 1784 р. Халанського призначено в ранзі колезького асесора 

прокурором Новгород-Сіверської верхньої розправи, а з 1790 р. – 
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прокурором Верхнього земського суду. За всіма ознаками Халанський був 

дещо чужий серед місцевої спільноти, однак він поріднився з місцевою 

елітою, одружившись із донькою глухівського отамана І. Яновича, 

Варварою. У листі намісника І. Бібікова до директора Комісії училищ П. 

Завадовського в грудні 1788 р. подибуємо цікаві факти щодо призначення 

І. Халанського: зазначено, що той  був тривалий час у різних училищах, де 

набув достатнє знання в латині та французькій мовах та у «різних науках», 

що певною мірою підтверджує здогад про колегіумську освіту 

Халанського. Пізніша документація підтверджує і непогане знання 

французької мови Халанським, принаймні існує написаний ним 

власноручно лист французькою мовою 1806 р. [94, арк.20]. Однак далі 

цікавіше, що підтверджено й іншою документацією [262, арк.2]: 

Халанський виявиться одним із упорядників Топографічного опису 

Новгород-Сіверського намісництва, напередодні проїзду через губернію 

імператриці Катерини Другої 1787 р. [157, арк.12]. Цей момент, не 

зазначений у важливих археографічних публікаціях описів Новгород-

Сіверського намісництва останнього часу [534]:  певно, Халанський був 

одним із авторів описів. Найцікавіше, що на директорів училищ 

призначали авторів описів: у Харківському намісництві – І. Переверзєва, у 

Київському – П. Симоновського, але в Чернігівському чомусь обійшли 

увагою О. Шафонського. Це досить цікаве питання для досліджень.  

Саме на прикладі діяльності І. Халанського можна простежити хід 

училищної реформи в Новгород-Сіверському намісництві. Після відкриття 

Головного училища було відкрито ще два в найбільших містах – Стародубі 

(12 травня 1790 р.) і Глухові (18 травня 1790 р.). Однак уже готування до 

відкриття училищ показало низку проблем, наприклад, щодо будівлі під 

училище в Глухові [157, арк. 6 – 7]. Досить цікавим був проект відкрити 

училище в Конотопі від «цісарця» й учителя латинської мови Г. Гроса 

[132, арк.18, 38] – вочевидь, невдалий, але важливий як спроба розширити 

мережу училищ у намісництві. 
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Від початку діяльності І. Халанського спостерігаємо дуже важливу 

рису – увагу до книжки. Якщо в 1800 р. М. Марков, приймаючи 

директорство Чернігівським головним училищем, знайшов там заледве 

десять книжок [487, с.12], то, напевне, бібліотека Новгород-Сіверського 

училища була непоганою. Уся діяльність Халанського спрямована на 

придбання книжок. Уже в 1790 р. планувалося відкрити при училищі 

книгарню [132, арк.12]. У 1790 р. Халанський наполіг на придбанні для 

училища 179 історичних книжок у авдитора В. Рикова за 269 рублів [132, 

арк.18]. У листопаді того самого року в столиці директор купив книжок і 

приладів на 1400 рублів [132, арк.105]. У 1792 р. Халанський звітував, що 

закуплено значну кількість книжок переважно світського змісту, 

перекладів іноземних письменників переважно з моралізаторських та 

художніх творів, дозвіл користуватися книжками надавався підліткам із 

Новгорода-Сіверського за помірну платню [133, арк.18]. Під час запиту 

про бібліотеку Новгород-Сіверського училища в 1805 р. до всього 

виявилося, що в тій міститься ще 22 латиномовні книжки (твори 

Аристотеля, Плутарха, Цицерона, Вергілія, Овідія, Еразма 

Роттердамського) – за поясненням, це був подарунок 1793 р. від доньок 

колишнього генерального бунчужного Ханенка [240, арк.2 і зв.] (вочевидь, 

ідеться про незаміжніх Єфросинію та Євдокію, доньок генерального 

хорунжого). Є звістки про дарування латиномовних книжок Новгород-

Сіверському училищу від одного з Туманських [107, арк.1]. Цікаво, що 

інформацію про згадані книжки нотували, коли їх хотіли забрати чи 

директор училищ М. Марков, чи ректор Харківського університету А. 

Стойкович. Питання книжок і бібліотеки – одне з чільних у документації 

училища. Власне, наслідки діяльності Халанського в цьому ключі – 

початки публічного доступу до книжок. 

Дуже важливою рисою училищної реформи в усіх українських 

намісництвах буде те, що вчительський склад нових училищ формувався з 

«малоросів», місцевого елементу, лише в 1790 р. вчителями стали два 
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іноземці (К. Геккель та Шальє), усі інші учителі походили з 

Чернігівського, Новгород-Сіверського або Київського намісництв. Під час 

навчання в Київській академії чи колегіях окремих студентів було 

направлено до вчительської семінарії в Петербурзі. Учителі лише три роки 

були на віддалі від батьківщини. Можна стверджувати, що поверненню на 

Україну й кадровому добору сприяв голова Комісії народних училищ П. 

Завадовський. Завадовський досить інтенсивно листувався з чернігівським 

губернатором А. Милорадовичем, бо в намісництві був його маєток, а в 

Петербурзі голова Комісії училищ іще й наглядав за сином губернатора. 

Коли училищна реформа дещо загальмувала, Завадовський пише дуже 

характеристичного листа Милорадовичу, що в учительській семінарії в 

Петербурзі є випускники, готові їхати на роботу: «Як в губернії Вашою 

світлістю керованій є ще міста, які училищ народних не мають і може 

тільки тому, що Ви людей гідних у вчителі не знаходите…». П. 

Завадовський повідомляв, що в разі потреби зможе «доставити» вчителів, і 

додавав: «Люди ці переважно малоросійські і тому особливо б раді були 

бути потрібними в місцях своєї вітчизни» [358, с.40]. Тобто Завадовський 

напряму пропонує «малоросійських» уродженців як учителів. 

Чи слід вбачати великий позитив у кадровому складі з досвідом 

«латинської» освіти? Насправді це було великим гальмом для поширення 

ідей Просвітництва. Освітні реформи добре йшли там, де їх проводили 

чужинці, що часто відкривали для себе інакшість звичаїв та населення, 

намагалися реалізувати нові віяння. Місцевий елемент не надто прагнув 

утілювати зміни, над учителями тяжіло їхнє попереднє схоластичне 

навчання та досвід колегій; корупція, рукоприкладство, незрідка 

алкоголізм були супровідниками вчительської праці [487, с.23, 28, 29; 738, 

с.17 – 21; 752, с. 11]. 

Важливим питанням у проведенні училищної реформи в дуже 

традиційному регіоні було питання секуляризації. Чи дійсно училища 

склали конкуренцію дяківській школі та місцевим семінаріям, почали 



179 

 

істотні соціальні зміни в освітній сфері? Тут слід визнати слабкість цих 

освітніх установ і відсутність істотного прогресу після заснування низки 

училищ. Кількість навчальних закладів не збільшилася після початку 

реформи, у порівнянні значно потужніше виглядало сусіднє Харківське 

намісництво, де протягом реформи було відкрито сім навчальних закладів. 

Випуски з училищ теж не були великими, кількість усіх учнів у 

Чернігівському училищі з 1793 р. до 1805 р. сягала лишень 483 особи, з 

яких лише 170 закінчили повний курс [752, с.18]. Дяківська школа в 

Ніжині взагалі спочатку повністю домінувала над училищем [738, с.10]. 

Спроби обмежити вплив дяків (парафіяльних шкіл) здійснив, за 

неперевіреними даними О. Оглоблина, І. Халанський уже 1790 р., 

намагаючись завести іспит для дяків-учителів [667, с.265], але, вочевидь, 

невдало. Сам Халанський писав з того приводу, що причиною зменшення 

учнів в училищах є «забобона», що можна обійтися без знань, новий метод 

навчання (ще не звикли) і головний суперник училища – вкорінений 

звичай, бо багатьом здавалося, що зі старого букваря й часословця 

«навчати дітей легше ніж з підручників виданих для народних училищ» 

[738, с.9 – 10]. Відтік учнів із Чернігівського училища був помітний після 

перших випускних іспитів 1793 р., батьки забирали дітей з училища й 

віддавали до «церковників», кількість учнів із 85-ти зменшилася до 40-ка, 

було вирішено внести до навчання у світських училищах читання 

Псалтиря щоб учні могли читати те в церкві на радість батькам [487, с.20 – 

21]. 

Незважаючи на слабкість освітніх світських установ, усе ж слід 

визнати, що світська освіта поволі набувала ширшого значення і мала все 

ж певну підтримку. О. Шафонський у листах до Я. Сулими підтримував 

ідею казенної освіти й віддав свого сина до училищ [339, с.75]. Число учнів 

після занепаду 1793 р. збільшувалося, з’являлися нові вчителі – вже 

випускники головних училищ [487, с.15-21]. Публічний доступ до книжок, 

початок жіночої освіти (в училищах дозволялося навчатись і дівчатам), 
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спроби допуску до навчання дітей кріпаків, нові методики викладання 

містять важливі риси змін, що були реалізовані пізніше. 

Світська освіта тут не склала конкуренції схоластичній семінарській, 

вона не стала домінувати і в низових структурах над дяківською та 

церковною школами. Ідеалізований О. Оглоблиним образ новгород-

сіверського автономістичного гуртка і Новгорода-Сіверського як центру 

науки й освіти розбивається об просвітницькі реалії, зокрема рідкість 

пожертв від освіченого шляхетства для підтримання освіти й приватних 

освітніх ініціатив, які були мізерними. Перші вагомі пожертви на освіту 

спостерігаємо лише з початком освітньої реформи в ХІХ ст. Щодо 

Чернігівського намісництва, то в галузі виховання надибуємо цікавий, 

однак не простудійований факт: у 1796 р. поручик Тишкевич для 

виховання приносних дітей побудував дім у містечку Носівці Ніжинського 

повіту [765,  с.20]. Але такі поодинокі випадки жодним чином не 

дозволяють стверджувати про вдале поширення просвітницьких ідей у 

згаданий час. 

У Чернігові й Новгороді-Сіверському на кінець XVIII cт. світська 

освіта не здобула вагомих переваг, не стала частиною побуту, кількість 

світських школярів була невеликою. З відкриттям університету в Харкові у 

1805 р. «Малоросія» опинилась у ролі патріархальної провінції для освіти, 

певно, аж до вагомої ініціативи Ніжинської гімназії вищих наук князя 

Безбородька 1820 р., і її образ «милої серцю» землі з мандрованими дяками 

та парафіяльними школами пізніше привернув увагу красного письменства 

та українського національного історіописання. Однак, певною мірою, 

винятком на цьому тлі виглядає Київське намісництво. 

При уважному розгляді училищної реформи в малоросійських 

намісництвах (Новгород-Сіверському, Чернігівському, Київському, 

почасти Катеринославському) можна помітити, що про заходи з організації 

навчальних закладів у Київському намісництві, на відміну від решти, 

немає належної інформації. Це зумовлено низкою причин, передусім 
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різкою зміною статусу Києва після адміністративних реформ 1796-97 рр.: 

із центру «лівобережного» намісництва місто було перетворено на центр 

«правобережної» губернії, створеної із частини Речі Посполитої, зі своєю 

шляхтою, з певними особливостями. Подальші реформи стосувалися 

правобережних територій. Документація щодо освіти в намісництві 

видається досить сплутаною, якщо розглядати її ретроспективно, 

користуючись пізнішим діловодством. Однак іще до того (після 

приєднання до «Малоросії» Києва в 1775 р.) місто поступово стало 

центром для «малоросійського шляхетства», котре там з’явилося у 

«великій кількості»; цей процес пожвавився після відкриття в 1782 р. 

Київського намісництва, яке включило в себе досить важливу частину 

колишньої Гетьманщини [276, с.192 – 194]. 

Слід зауважити також, що історіографія про училищну реформу в 

Київському намісництві представлена однією роботою В. Доманицького 

[549] з переповіданням наявних джерел та винятком кількома 

надрукованими джерелами [715]. Самого архівного матеріалу обмаль.  

Київське намісництво мало низку істотних особливостей, передусім 

те, що його центром було велике місто (власне, на той час найбільше на 

даному просторі) з авторитетними духовними установами й усе ще дуже 

потужною Києво-Могилянською академією. Окрім того, до складу 

намісництва увійшов і Переяслав – центр єпархії з невеликим колегіумом; 

навчальні ініціативи світського спрямування були приречені на 

другорядну роль у намісництві. Немає інформації про відкриття училищ 

поза Києвом (у тому ж Переяславі). Отже, внаслідок училищної реформи в 

Київському намісництві, вочевидь, було відкрите лише Київське Головне 

народне училище, й жодного малого народного училища не з’явилось у 

повітових центрах. Це дуже важлива заувага. Однак, зрозуміло, що в разі 

потреби у викладачах на казенну платню в Києві не бракувало б їх за 

рахунок вихованців та студентів академії. 
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Іще однією рисою було своєрідне розуміння Головною комісією 

училищ і, відповідно, царським урядом, прикордонного становища 

намісництва. Наприклад, у навчальних проектах 27 вересня 1782 р. щодо 

вивчення іноземних мов в училищах передбачалося не виключати 

латинську мову; водночас у «губерніях» Київській, Азовській та 

Новоросійській слід би було ввести ще й грецьку мову [370, с.7], на 

відміну від інших «малоросійських намісництв». Тобто на училища 

покладали певні надії щодо навчання чиновників для новоприєднаних 

причорноморських територій і здійснення «грецького проекту». Так само 

впадає в око і своєрідність пожертви громади на Головне народне училище 

на початку 80-х рр. XVIII cт. Для училища батьки молоді, що мала б 

навчатися, 1788 р. купили будинок на Подолі, що є досить винятковим 

явищем, бо в інших намісництвах зазвичай офірували гроші та речі [449, 

с.361].  

Іще одним важливим фактом стало призначення (за рекомендацією 

генерал-губернатора П. Румянцева) на посаду директора училищ у січні 

1789 р. колезького радника П. Симоновського, людини літньої, однак дуже 

відомої. П. Симоновський вирізнявся своїм знанням німецької мови ще в 

Київській Академії наприкінці 30-х рр. XVIII ст. [313, с.49], поглибив 

знання, супроводжуючи молодих старшин-магнатів Гудовичів [486, с. 165, 

361, 363, 373] у подорожах європейськими університетами з 1747 р. Ці 

вміння на початку 60-х рр. Симоновський використовував і на службі в 

гетьманській канцелярії (з 1753 р.), бо був посередником у придбанні 

книжок німецькими лікарями й офіцерами в Гетьманщині [654, с.236 – 

237]. Далі П. Симоновський з 1757 р. – сотник у містечку Кобижчі 

Київського полку, земський суддя в Острі, після скасування гетьманства 

1764 р. Та найвідомішим у діяльності Симоновського був його твір 

«Краткое описание о малороссийском народе» – важлива пам’ятка 

«малоросійської» історіографії другої половини 60-х рр. XVIII cт. [457].  

Це дуже помітна постать української історії [667, с.219 – 226]. Важливо 
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зазначити, що на час відкриття училищ П. Симоновський уже мав 

поважний вік (народився бл. 1717 р.). Ще одне зауваження Симоновський з 

1783 р. став головою Першого Департаменту Верхнього Земського суду 

[658, с.651] і напевно cполучав службу у судовій інстанції з директорством 

у Київському училищі. Цікаво й те, що директорство Симоновського 

невідоме його попереднім біографам. Тут слід висловити припущення, що 

саме знання німецької мови, подорож замолоду до Німеччини та постійні 

зв’язки з німецькими службовцями справили на Симоновського певний 

«протестантський вплив», що визначило подальші кроки діяча (політика 

щодо розподілу й дарування книжок, широке допускання дівчат до освіти). 

Отже, основний напрям функціонування училища визначав директор – П. 

Симоновський аж до своєї відставки в 1797 р. [159, арк. 21 зв.]; це й 

зумовило низку особливостей Київського Головного народного училища. 

Помітним кроком, як і в інших намісництвах, була спроба 

монополізації світського навчання. 24 жовтня 1790 р. Симоновський 

зазначав у зверненні до Приказу громадської опіки (установи, якій мали 

підпорядковуватися освітні та медичні заклади), щоб усі домашні вчителі 

підтвердили своє учительство в Головному народному училищі, так само й 

іноземці, котрі утримують у Києві та губернії пансіони (домашні училища) 

повинні були надати до Приказу громадської опіки плани викладання й 

отримати дозволи. Більше того, якщо домашні вчителі не мали свідоцтв 

щодо своєї компетенції, вони мали з’явитися до Головного народного 

училища «для изученія способу для обученія». У разі незгоди виконати ці 

вказівки навчати дітей відмовникам заборонялося [148, спр.4177]. Власне, 

Симоновський лише виконував передбачені Статутом про училища 

вказівки, але робив на них акцент. Бо 11 грудня 1790 р. від Київського 

намісницького правління надійшла вказівка вчителям з’явитися до 

Приказу громадської опіки для підтвердження, й цього разу за неявку [148, 

спр.4169] погрожували заборонити навчання. 
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Одразу впадає в око добір перших учителів, – за виразом із 

документа, це були «все обучавшіеся в Киевской академии»: учитель 

математичних наук та мов І. Карбановський, історичних наук та географії 

М. Берлинський, учитель 2-го класу М. Громницький, учитель 1-го класу 

та малювання С. Стефанович [159, арк.2]. До того ж, Карбановський і 

Громницький були уродженцями Київського намісництва, Стефанович – 

сусіднього, Чернігівського, а Берлинський, хоча й народився поблизу 

Путивля (Курське намісництво), однак, за пізнішими відомостями, уже 

тривалий час мешкав у Києві. Власне, майбутній учитель приїхав до Києва 

в десятирічному віці для навчання в академії разом із братами, де, як він 

писав згодом, навчався не лише латини, але й «еврейскому язику»; з 

Академії його відряджено до Санкт-Петербурзької вчительської семінарії, 

а після неї призначено вчителем до училища [181, арк.14, 14 а]. Біографія 

безсумнівно найвидатнішої постаті серед київських учителів – М. 

Берлинського – тісно пов’язана з академією; уже в 1819 р. вказувалося, що 

одночасно з училищем (а потому й гімназією), Берлинський більше десяти 

років викладав в Інститутському класі Київської академії (історію, 

російську історію та статистику) [264, арк.25]. Аналізуючи вчительський 

склад, бачимо, що й подальші призначення, крім учителя німецької мови 

К. Ремера, пов’язані з Київською академією. Через брак кадрів у січні 

1790 р. до викладання в першому класі залучили навіть студента філософії 

Києво-Могилянської Академії П. Лелянського, якому митрополит Самуїл 

дав відпускного листа [148, спр.4169]. Але, як швидко виявилося, 

Лелянський не дуже бажав навчати дітей письма, й уже в березні 1791 р. 

його усунули від викладання, а на це місце взяли «вільну людину 

польської області уроженця» С. Кохановського [148, спр.4187]. У вересні 

1791 р. М. Громницький подав прохання про своє звільнення з 

учительської посади через хворобу. Замість нього до другого класу 

переведено вже згаданого С. Кохановського, а для першого класу, на 

пропозицію директора П. Симоновського, взяли студента Київської 
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академії Козачинського, що продовжував навчатися [148, спр.4196]. 

Природно, що зв’язок із академією був дуже помітним в організації роботи 

училища та в забезпеченні кадрами. Це видно із подальших змін у 

вчительському складі, хоча Й. Сігуревич чи А. Завиновський, що стали 

учителями в другому десятилітті ХІХ ст., після Київської академії 

навчалися у Санкт-Петербурзькому вчительському інституті [264, арк.10, 

20 – 21]. Слід визнати, що училище, вочевидь, готувало й власні кадри: М. 

Шульговський вступив до «Київської гімназії» з Київської академії у 

вересні 1794 р., а із січня 1797 р. був залишений учителем для викладання 

математики [264, арк.166]. Так само до викладів точних наук до училища 

був залучений і брат М. Берлинського Василь (теж, напевно, вихованець 

Київської академії), що замінив І. Карбановського в 1801 р. [159, арк.27]. 

Училище було відкрито за істотного сприяння київського намісника 

генерал-поручика С. Ширкова. Перший лист восени 1788 р. із зазначенням 

про відряджання учителів, статутом, описом книжок і посібників для 

відкриття училища від голови Комісії училищ П. Завадовського 

адресований саме київському «губернатору» [370, с.182]. Основна 

документація та прохання Симоновського звернені також до Ширкова. 

Ширков бере безпосередню участь у формуванні училища. Втручання 

світської влади та її контроль дуже помітні. Слід зауважити, власне, як і в 

інших намісництвах, роль Приказу громадської опіки, у Києві роль велику 

завдяки дворянському засідателю П. Назаревському й пізнішому 

засідателю Приказу М. Григоренку; окрім того, в документації знаходимо, 

мабуть, не без вболівання Ширкова, певні субсидії на училище від 

Київської міської думи. Наприклад, маємо повідомлення про публічні 

іспити в училищі, надруковане в лютому 1790 р. у «відомостях» Академії 

наук, за що слід було заплатити два рублі десять копійок; такі дрібні 

виплати були покладені через Ширкова на Київську міську думу [148, спр. 

4173]. Так само С. Ширков вів листування з Дирекцією народних училищ і 

її керівником П. Завадовським про надання Дирекцією книжок для 
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училища [715, с.137 – 138]. Цікаво, що підручники в серпні 1790 р. були 

отримані в Приказі громадської опіки П. Назаревським і передані до 

училища, але під час огляду виявилась нестача – 25 книжок «геометрій» 

[148, спр. 4176]. 

Спочатку училище розташовувалося в будівлі банківської контори 

(на Подолі), проте вже 4 жовтня 1789 р. заклад переведено у згаданий 

куплений місцевим дворянством кам’яний будинок у тому ж районі [159, 

арк.3 – 4]. Інформацію про перенесення училища до кам’яниці при 

Софійському соборі [370, с.183] не можна підтвердити. Розташування 

училища поруч із Київською Академією знову ж пов’язувало ці заклади. 

Cаме відкриття 1 травня 1789 р. було дуже помпезним (і 

присвячувалося 27-річчю правління імператриці Катерини Другої), з 

музикою, літургією, хресним ходом і з промовою митрополита Самуїла 

(Миславського). Дійства продовжилися доповіддю вчителя І. 

Карбановського про користь наук, виступом учня С. Калиновського й 

обідом для вчителів та духовенства [159, арк.2 зв. – 3]. 

На навчання записалося 58 хлопчиків та 18 дівчаток. Слід указати ще 

одну особливість Київського головного училища: високий відсоток дівчат, 

порівняно з іншими училищами в центрах намісництв. Уже наприкінці 

1789 р. в училищі налічувалось 89 учнів та 30 учениць, у 1790 р. – 150 

учнів і 68 учениць, у 1791 р. – 159 учнів і 60 учениць, 1792 р. – 135 

хлопчиків і 43 дівчинки [159, арк.8,  9, 14]. Під кінець розглядуваного нами 

періоду відсоток дівчат значно падає (як і кількість учнів), у 1797 р. в 

училищі лише 13 дівчат (що навчаються в нижчих класах) та 81 хлопець 

[159, арк.21]. Однак це найвищі показники щодо жіночої освіти на той час. 

Відсутність списків, де б зазначалось соціальне походження учнів, не 

дозволяє зробити певних висновків. Нам відомі імена лише кількох 

найбідніших дівчат, яким дарували книжки на початку 90-х рр. XVIII ст. 

(Мавра та Марфа Забудські, А. Федорова, В. Якушева, М. Левицька) [148, 

спр.4171]. Наявність цих дівчаток частково можна пояснити наявністю у 
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списках найбідніших учнів їхніх братів (Ф. Забудського, К. та О. 

Федорових, Є. Левицького). Тобто дітей віддавали до «училищ» родинами, 

маємо приклади цього й у інших училищах. Але висловимо припущення, 

що певну роль відіграв міщансько-купецький елемент, як, скажімо, пізніше 

в Ніжині, – особи, що охоче віддавали дітей у нижчі класи, потім забирали 

їх для домашньої роботи. Київське училище в цьому контексті відігравало 

дуже важливу роль, у пізнішій документації бачимо й певний успіх дівочої 

освіти загалом: наприкінці 20-х рр. ХІХ ст. Київ за кількістю приватних 

жіночих навчальних закладів та наявністю двох жіночих училищ, напевно 

ж, був у авангарді серед підімперських українських міст; учителька Києво-

Подольського дівочого училища Є. Журбаєвська зазначала в 1830 р., що 

вона навчалася в Київському Головному народному училищі, що дало їй 

основи знань [272, арк.11]. 

Спочатку було відкрито два «класи» (узагалі училища мали бути 

трикласними, але всюди третій клас відкривали після кількох років 

існування училища), а третій «клас» в училищі з’являється вже наступного 

1790 р. Перші іспити в Головному училищі відбулися 18-19 грудня 1789 р. 

й теж пройшли помпезно, з багатьма промовами, бібліотеці було 

подаровано книжки (серед них – атласи, креслення, дуже цікаві рукописи 

літописів, опис подорожі до Туреччини 1766 р., оди та панегірики й 

друкований 1744 р. статут «польский»). Треба визнати, що описані 

святкування відкриттів та іспитів у інших училищах значно поступаються 

київським заходам. До того ж, мали місце часті дарунки книжок для 

бібліотеки Київського училища (приміром, 25 історичних книжок офірував 

для бібліотеки й учитель М. Берлинський) [159, арк.5]. Було утворено 

училищну бібліотеку, опікуватися якою мав учитель І. Карбановський. 

Помітний і розподіл літератури: одні книжки відходять бібліотеці; інші 

(підручники) передаються Карбановському «для классов» [148, спр.4779]. 

Слід зауважити ще одну засадничу рису Київського училища саме 

щодо поширення книг. Тут частково знову простежується зв’язок із 
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київським духовенством, бо літературу для училищної бібліотеки дарували 

й київські ієрархи (архімандрит Євстафій). До училищної бібліотеки 

надсилав книжки й основний розробник училищної реформи Ф. Янкович 

де Мірієво (зокрема, передав свій порівняльний словник «всех языков и 

наречий») [148, спр. 4206]. 

Узагалі дарування літератури для училища не є чимось унікальним: 

подібні щедрі офіри спостерігаємо, наприклад, у Новгород-Сіверському 

училищі, де було створено чималу бібліотеку. Але в Києві книжки 

передавали не лише училищу, найкращих учнів заклад нагороджував 

підручниками, а найбіднішим училище також дарувало книжки. 

Такі підтримка й заохочення були передбачені Статутом училищ 

1786 р., на чому наголошував директор П. Симоновський [148, спр.4171]. 

Але у випадку з «київським народним училищем» можна говорити про 

істотні обсяги, маємо листування, що підтверджує ці дії. Вочевидь, ідеться 

про ініціативу директора училищ. Кращим учням дарували книжки, а тим, 

хто мав малярський хист, «книжици» для малювання. 

Якщо говорити про роздавання книжок бідним учням, то збереглися 

списки таких учнів і назви книжок (майже все це підручники) за 1790-1791 

рр. У поясненнях директор покликався на вимоги Статуту училищ. Упадає 

в око певний відбір підручників (переважно скорочені катехизиси та 

прописи, «священні історії»), проте його, вочевидь, можна пояснити 

елементарною наявністю саме такої літератури. Слід зазначити також, що 

книжки, вручені кращим учням, мали, напевно, нести й естетичну 

функцію, Симоновський дбав, щоби примірники заново переплели, на це 

виділяли деякі кошти [148, спр. 4149]. 

Говорячи про побутовий бік життя училища та його вчителів, 

зауважуємо клопотання П. Симоновського про збільшення платні 

останнім. Зокрема, іноземцю К. Ремеру, що викладав німецьку й 

французьку: учителя брали в трикласне училище на 200 рублів, але з 

1791 р. з відкриттям четвертого класу його навантаження збільшилося, і 
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Симоновський просив у рапорті до С. Ширкова про збільшення жалування 

вчителю на сто рублів [148, спр.4190]. Загалом відзначаємо опіку 

директора над Ремером, бо і в січні 1792 р. Симоновський так само 

просить про премію у 250 рублів для вчителя іноземних мов [148, спр. 

4203]. З огляду на «німецьку молодість» директора ці факти не є дивними. 

У документації також помічаємо ще одну проблему училища – 

забезпечення дровами та свічками, – що певною мірою пов’язувалася з 

умовами місцевого господарювання. Для училища в серпні закуповували 

колоди певно на дрова, транспортовані плотами по Дніпру, кількість колод 

вираховувалася плотами (на одному плоту було десять колод) [146, 

спр.4192]. Так само, вочевидь, мала місце й проблема зі свічками. У 1789 р. 

на них не виділили коштів, однак учителям відшкодували витрати [148, 

спр.4181]. Уже в січні 1791 р. Симоновський просить про збільшення 

видатків на свічки, приміром, знаходимо кілька подань до С. Ширкова, 

адже в училищі з’явився ще один учитель (для навчань «першого класу»), 

котрий також потребував свічок. Ці побутові проблеми виглядають 

значними, але не йдеться, наприклад про численні скарги щодо 

помешкання для вчителів та інші справи, окрім навчання; відповідно, 

спостерігаємо відмінність від проблематики інших училищ, хоча, 

можливо, такий висновок спричинений браком документації. 

Загальне враження від організації в Києві училища досить позитивне. 

Головне народне училище давало набір світських знань. Як писав учитель 

М. Шульговський, котрий перевівся із Київської академії до «гімназії» 

1794 р., в училищі він навчався «чистої математики, механіки, архітектури, 

малювання та французької мови»: за успіхи в математиці його залишили 

вчителем [264, арк.30]. Нагородження учнів книжками, формування 

училищної бібліотеки, широке допускання дівчат до навчання заклали 

серйозні підвалини для розвитку освітніх ініціатив у Києві та зумовило їхні 

особливості.  
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Виходячи з документації, висновуємо, що «Київська академія» 

тяжіла над навчальним закладом, незважаючи на доволі істотні кроки 

останнього в бік світської освіти. Поки що нами не виявлено документів 

щодо корпоративних сварок, конфліктів між бурсаками академії та учнями 

училищ. Здається, що й надалі, до початку 30-х рр. і нових реформ 

імперського уряду вплив Академії на освіту в Києві не вдавалося подолати. 

Не спостерігаємо й конфліктів церковної та світської влад. Загалом, це, 

вочевидь, наклало відбиток на формування модерного українського руху, 

певною мірою відсунувши від нього схоластичну традицію. Новий 

навчальний заклад у Києві мав чимало відмінних від решти установ рис і 

закладав вагомі підвалини для організації майбутніх навчальних закладів 

та поширення жіночої освіти.   

 

 

3.2 Створення соціальної альтернативи щодо відкриття 

навчальних закладів в Малоросійській губернії (1797 – 1802 рр.) 

Смерть Катерини ІІ і початок правління Павла І (кінець 1796 – 1797 

рр.) ознаменувалися низкою важливих реформ та перетворень, зокрема в 

галузі освіти. Училищна реформа наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. 

XVIII ст. на території трьох намісництв (Новгород-Сіверського, 

Чернігівського та Київського), що склали основу для нового великого 

адміністративного утворення – Малоросійської губернії, не була надто 

успішною. Однією з невдач цієї реформи була мала кількість училищ 

(відкритих за прямими розпорядженнями згори), але і такі навчальні 

заклади було відкрито лише в найбільших містах, вони мали слабке 

матеріальне забезпечення і не давали перспектив подальшого кар’єрного 

зростання для учнів. Реформи імператора Павла І передбачали й оцінку 

попередніх освітніх ініціатив, і розширення кола навчальних закладів. 

Однак для колишньої Гетьманщини недовгий час правління Павла І 

позначено низкою досить вагомих кроків не лише щодо адміністративних 
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змін, але й у справі повернення деяких «прав та вольностей», залишків 

колишнього управління й судочинства, почасти скасованих губернськими 

реформами Катерини ІІ [728]. 

Так само по всій імперії за царювання Павла йшлося про зміну 

системи освіти – починаючи з того, що назва «народні училища» всюди з 

1800 р. мала змінитися на «школи». Однак основні органи управління 

училищ на чолі з П. Завадовським продовжили існувати і певною мірою 

впливали на відкриття чи закриття навчальних закладів. Це видно на 

прикладі Новгород-Сіверського головного народного училища, яке у 1797 

р., після ліквідації губернського (намісницького) центру в Новгороді-

Сіверському, мало було б перетворитися на просте повітове училище, 

однак завдяки петербурзькій протекції зберегло статус і фінансування [652, 

с.34 – 36]. У 1799 р. було відкрито мале училище в Полтаві [510, с.188], 

місті, приєднаному від Катеринославського намісництва. Треба відзначити 

дуже впливове «малоросійське лобі» в столиці, верхівку чиновників, що 

були за походженням вихідцями з козацьких старшин і мали маєтності в 

Малоросійській губернії. Жваві зв’язки між цими постатями і місцевими 

сановниками визначали й освітні ініціативи. Загалом нетривалий час 

існування Малоросійської губернії був дуже позитивним для постання 

нових шкіл, бо відкриття нових училищ відбувалося за досить незвичними 

правилами. Слід визнати, що провідну роль у відкритті навчальних 

закладів відіграв малоросійський цивільний губернатор (1797–1800 рр.) 

М. Миклашевський [357]. Важливі й багато в чому оригінальні освітні 

кроки часу царювання Павла І обійдені історіографією, хоча незрідка саме 

ці кроки й виявляли суперечності новопосталих училищ. У даному разі 

постає кілька важливих питань, основним із яких буде питання соціальне -  

наявності соціальної альтернативи і відкритті навчальних закладів. 

Училищна реформа 80-х рр. XVIII cт. передбачала широкий доступ до 

освіти практично усіх прошарків (з обмеженням щодо кріпосних селян), 

але основна роль щодо освіти стосувалася дворян, того стану, що 
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формувався і чиї виняткові прерогативи були закріплені Жалуваною 

грамотою дворянству 1785 р. Однак, незважаючи на кількість та 

представництво цього прошарку, потреба в освіті стосувалася й мешканців 

міст, купецтва та міщанства щодо проведення торгових операцій, початків 

бухгалтерії, листування тощо. Залучити ці прошарки для відкриття та 

підтримки освітніх проектів було важливим завданням для місцевих 

імперських адміністрацій. Чи існували міські ініціативи щодо відкриття 

навчальних закладів і настільки вони були функціональними та 

успішними.  

Найвідомішими заходами в освітній сфері є відкриття двох нових 

училищ у Ромні (Ромнах) та Погарі, значних торговельних центрах. Щодо 

першого, Роменського училища, збереглася непогана документація в архіві 

Роменської міської думи, однак, як і щодо Погара, контекст цих 

інформаційних джерел потребує уточнень. Ромен на кінець XVIII cт. був 

одним із найважливіших торговельних центрів, мав розвинуту систему 

самоуправління й активне місцеве купецтво, саме завдяки цьому вдалося 

заснувати потужний Іллінський ярмарок, перенесений адміністративними 

методами в середині ХІХ ст. до Полтави [321]. Ще до відкриття училища 

О. Шафонський в описі Чернігівського намісництва зазначав, що в Ромні 

вирощують тютюн та існують два великі ярмарки – Вознесенський та 

Іллінський, причому Іллінський – найпотужніший у «Малоросії» [ 477, 

с.574 – 575]. Розквіт Ромна припадає саме на цей період, а перенесення 

ярмарку в 1806 р. на вигін за місто взагалі змінило міське планування 

[585]. Опису Ромна початку ХІХ ст. стосується досить важливе 

зауваження, що в місті відсутні школи при церквах [387, с.9], тобто 

світські ініціативи мали ґрунт для початку й розвитку. 

Історія постання училища досить стереотипна. Проїжджаючи для 

огляду «Малоросії» повз Ромен, цивільний губернатор М. Миклашевський 

під час зустрічі з міським головою та громадськістю довідався, що громада 

Ромен хоче мати мале народне училище, але губернатор зауважив 17 
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грудня 1798 р., що тієї суми, яка вже відраховується з Ромна в Приказ 

громадської опіки, недостатньо. Було запитано, чи не бажає сама громада 

купити чи побудувати будинок і загалом підтримати училище. Пропозиції 

губернатора містили й кошторис із оплатою вчителів та сумою на дрова, 

свічки, навчальні книжки й інші потреби (усього 800 рублів на рік). 

Швидко знайшовся і дерев’яний будинок із двором та садом поблизу 

Вознесенської церкви, що його продавав місцевий поміщик С. Воротиляк. 

Збори Роменської думи та купців підтвердили намір підтримати відкриття 

училища. За школу підписалися 33 купці та 24 міщан; було вирішено 

виділяти з міської суми по 1000 рублів щороку. Але поміщик Воротиляк 

зажадав 4000 р. за будинок і дворове місце. Завдяки втручанню М. 

Миклашевського вдалося залагодити ситуацію з торгами, міська дума мала 

сплатити половину суми – 2000 рублів, а другу половину – через рік. М. 

Миклашевський визначив і вчителів через «директора шкіл» В. 

Велинського: у третій клас і для малювання – Р. Козловського, у другий – 

М. Денбровського, у перший – А. Мілчевського. З жовтня 1799 р. «школа» 

офіційно почала функціонувати. Але матеріальні потреби не полишали 

заклад. Треба було забезпечити приміщення меблями (лавами, столами і 

стільцями для вчителів, трьома шафами на три класи, дошкою для 

писання). Певні потреби училища реалізувалися через місцевих 

мешканців, які з суми, офірованої на училище, мали торговельний зиск або 

отримували роботу. Зокрема, «гласний» В. Троянський продав школі 

скриню для книжок, роменські мешканці продавали то дерево, то меблі, 

фарбували за училищні кошти, постачали глину, а «засульські мешканці» 

(з передмістя Ромна) возили воду і глину; дрова куповано на базарі. Цей 

обіг коштів свідчив, що «училище» ставало частиною економічних 

взаємин у торговому центрі. І хоча такі взаємини не могли тривати довго, 

дума ще певний час зберігала контроль над «школою». У серпні 1800 р. 

учитель Р. Козловський писав новому директорові училищ Малоросійської 

губернії М. Маркову, що в будівлі школи слід вибити бічні двері в сіни, та 
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це неможливо зробити без узгодження з думою. З думою Козловський 

(який, певно, і керував училищем) узгоджував обмазування призьби 

глиною та заміну вікон, реєстр виплат ковалеві та сторожу, суму на дрова. 

Ситуація змінилася з переведенням училища до відомства нової 

Полтавської губернії. 16 березня 1802 р. від полтавського цивільного 

губернатора І. Фрезендорфа надійшло розпорядження переказувати всі 

гроші до Полтавського приказу громадської опіки. Однак крапку у 

вирішальному впливі Роменської міської думи поставили скарги нового 

(призначеного за освітньою реформою) роменського штатного смотрителя 

Л. Лук’яновича, що в училище заходять сторонні люди, які роблять  

непокоять учителів  та створюють «спокуси» для учнів, нищать дерева в 

училищному садку. Смотритель просив 20 серпня 1803 р., щоб міська дума 

віддала шкільний будинок і двір у повне його розпорядження [32, арк. 2 – 

7, 10 – 11, 13, 19, 26 і зв., 35, 37, 49, 51, 56 – 58, 71 – 72, 101, 108, 112, 122, 

126, 130, 136]. Вочевидь, так і сталося, бо документація з приводу думи й 

училища уривається з невеликою репрезентацією 1811–1834 рр. з 

посиланням на історію відкриття училища. 

Досвід з училищем виявився, вочевидь, не надто позитивним для 

багатих купців Роменської думи, однак відкриття училища на місці 

розв’язувало чимало освітніх проблем надалі. У 1807 р. малоросійський 

генерал-губернатор князь О. Куракін вирішив розвинути свою ініціативу з 

Чернігівським ремісничим училищем і звернувся до Роменської думи, щоб 

надсилали хлопчиків для навчання ремесел «по сродности». Дума 

відповіла відмовою, бо Чернігів – далеко, підлітки могли навчатися при 

хазяях і в Ромні; не допомогла навіть обіцянка казенного утримання. 

Наступна спроба знайти хлопчиків для навчання ремесла в Чернігові у 

1813 р. теж не мала успіху. Усього чотири спроби такого набору 

наштовхувалися на відверту чи мовчазну протидію Роменської думи, з 

«непереможним скептицизмом» щодо ремісничого училища [366, с.5 – 6]. 
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Відкрите в цей самий час Погарське училище теж є особливим. 

Документацію щодо відкриття цього училища ми виявили також 

випадково в справі про пансіон удові вчителя С. Хиткова 1822 р. Погар був 

заштатним містечком Стародубського повіту, не адміністративним 

центром, проте мав навчальний заклад, що було винятковим для цих 

територій. 

Перша сторінка справи про Роменське народне училище – це запит із 

Погарської думи в Роменську 23 січня 1799 р. про відкриття училища зі 

згадкою про губернатора М. Миклашевського [32, арк.1]. Тобто Погарське 

училище відкривалося практично одночасно з Роменським, що ще раз 

свідчить про спланованість дій губернської влади. Погар був досить 

значним населеним пунктом, до 1797 р. – центром повіту, де збереглись 

адміністративні будівлі. 1808 р. Погар – друге після Стародуба (щоправда, 

вдвічі більшого) місто повіту, у понеділки та п’ятниці тут базар, крім цих 

базарних днів, є й красні дні, під час посту перед великими святами 

бувають три ярмарки, погарські купці їздять до Риги, а хто не може – до 

Києва й Кременчука, їхній «торг» (оборот), за приблизними обрахунками 

автора опису, перевищує 225 700 рублів [252, арк. 14 і зв.]. Отже, це був 

значний торговельний осередок. 

17 грудня 1798 р. М. Миклашевський надав пропозиції Погарській 

міській думі, з яких довідуємося: ця дума подала на ім’я губернатора 

рапорт про те, що громада Погара бажає запровадити народне училище. З 

одного боку, пише губернатор, губернська влада для поширення серед 

люду освіти мала б цей рапорт підтримати, а з другого – суми, що 

відраховується містом у Приказ громадської опіки, недостатньо (тут 

цілковито повторюється роменська ситуація). Треба було б, зазначає 

Миклашевський, зібратися громаді та купити чи побудувати для училища 

будинок, бажано ще й будинок для вчителів, і узгодити кошторис 

майбутніх витрат на училище. Громада погодилася надати певну суму, 

серед основних підписів – погарський міський голова Ф. Манжин, 
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бургомістр А. Россин, гласний С.Водень (вочевидь, і його брат чи родич 

купець З. Водень), купці П. Противень та В. Лялич. Але прохання про 

училище з Погару дещо різниться від роменського. Насамперед, у 

погарському проханні описується «програма» училища, тобто які предмети 

слід викладати протягом трьох класів (1-й клас: священна історія (Старий 

Заповіт), скорочений катехізис, чистописання, читати й писати російською, 

малювання; 2-й клас: священна історія (Новий Заповіт), катехізис, 

арифметика, правопис, про обов’язки громадянина; 3-й клас: Євангеліє, 

всесвітня історія (стародавня), географія та «математики»). Тобто певну 

частину, подібно до училищ, надано православній освіті. Дума мала й 

чітку пропозицію щодо будинку училища. У центрі Погару був порожній 

дерев’яний «корпус» («о двох избах и пяти покоях»), де перед тим засідали 

верхній і нижній земські суди (доки Погар був повітовим центром). На 

дрова, свічки та сторожів дума обіцяла виділити кошти й офірувала 800 

рублів. Та з будівлею виникли певні проблеми: виявилося, що корпус уже 

продано возному Рухлядці за 173 р., і його треба викупити. Попри це, М. 

Миклашевський 25 січня 1800 р. рекомендував учителів: до 3-го класу – 

відставного прапорщика О. Яснопольського, до 2-го – С. Пишковського, у 

1-й і малювальний – Т. Романовського-Божка. Тоді ж Погарська дума 

витратила 100 рублів на ремонт  та наймання сторожа. За відомостями 

директора «народних шкіл» Малоросійської губернії, 22 квітня 1800 р. у 

Погарі відкрито «училищну школу» [126, арк.43 – 45]. Незважаючи на всі 

перипетії «заштатного міста», школа в Погарі продовжила існувати й 

надалі, а погарські мешканці вже за директора училищ Чернігівської 

губернії М. Маркова у 1803 р. виступили з важливою пропозицією 

викладати в училищі німецьку мову, оскільки треба часто їздити для 

торгівлі до Прибалтики, де та мова поширена [238, арк.11 – 13]. На вчителя 

німецької призначено І. Брезинського, якому виділялося 400 рублів [126, 

арк.42]. 
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Наявний момент, на який варто зважити: авторитетними поміщиками 

Роменського повіту була родина Полетик, зокрема, на той час досить 

відомий В. Г. Полетика. Але в справі про училище ми не бачимо жодного 

впливу цієї визначної постаті. Так само родина Полетик мала землі й у 

заштатному місті Погарі [658, с.120], але й там немає відомостей про будь-

який вплив на постання училища. Незважаючи на спогади про простоту й 

поміркованість постаті В. Полетики, а також його знакові промови й твори 

[343], усе ж здається, що просвітницький потенціал цієї постаті, дещо, 

м’яко кажучи, перебільшено. Полетика перебував у своїх «класових» 

рамках, з потребами в освіті передусім для свого соціального прошарку, з 

належною щодо цього риторикою та збором коштів, виголошував потужні 

промови та проводив значні заходи щодо «дворянської маси»; але створені 

на міські купецькі гроші училища в Ромні та Погарі виходили поза його 

інтереси і його освітню риторику. 

Училища в Ромні та Погарі стали найпомітнішими заходами М. 

Миклашевського в царині освіти. Однак, можливо, губернатор мав плани 

відкриття дворянського шляхетного училища, принаймні він надсилав 

запит до Слобідсько-Українського губернатора у 1799 р. про те, на яких 

умовах функціонує Харківське казенне училище (на той час Харківське 

головне казенне народне училище) для дворян [213, арк. 3 – 4]. Але бракує 

інформації про Роменське та Погарське училища, прямо пов’язані з 

теренами діяльності найзначнішої за своїми поглядами родини «старої 

Малоросії». Фінансовані міщанами й купецтвом заклади, напевно ж, не 

відповідали ідеалам шляхетської риторики Полетик. Однак ця риторика, 

хоч і зовсім невдало, мала свій вихід саме з початком перших 

адміністративних змін після скинення Павла І – це висвітлює у відомій 

розвідці Л. Миловидов, але, звичайно, таке питання потребує студій. Після 

підтвердження прав на дворянство 2 квітня 1801 р. «малоросійське» (у 

Миловидова –  «чернігівське» дворянство) відрядило делегацію для подяки 

про це імператору з проханням від дворян різних повітів. Дворянство 
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Роменського повіту (напевно, не без впливу В.Полетики) просило відкрити 

в «Малоросії» університет, а шляхетство Золотоніського повіту – взагалі 

«Головне училище Малоросії» у Лубнах як центрі всієї «Малоросії». У 

Чернігові на зборах дворянства 1801 р. проголошувалося бажання мати 

університет і взяти витрати на цей заклад, згідно з попередніми проектами 

[649, с.85 – 86]. Але на 1801 р. ці проекти не мали сенсу, дворянство не 

доклало зусиль навіть щодо училищ у Ромнах і Погарі, а М. 

Миклашевського ще в травні 1800 р. внаслідок скарги було усунуто від 

керівництва Малоросійською губернією [667, с.157]. Навіть пізніше, коли 

він обіймав високі посади, не видно, щоб його цікавила доля заснованих 

багато в чому з його ініціативи училищ. Після скасування Малоросійської 

губернії 1802 р. та змін в адміністративному поділі щодо відкриття 

навчальних закладів використовувалася дещо інакша аргументація, 

базована на рішеннях реформаторського оточення Олександра І і радше 

скерована на місцеве шляхетство. 

Досвід Ромна та Погару дуже нагадує майбутню (1802–1804 рр.) 

практику з Харківським університетом (куди, щоправда, залучалися 

передусім кошти дворянства, та новий заклад підтримали і місцеве 

купецтво, й органи міського урядування), він свідчить про спробу 

заснувати школу за рахунок місцевої громади під настійливою увагою 

вищого начальства. Приклади Ромен і Погару дуже важливі й багато в 

чому виняткові. Відсутність списку учнів із зазначенням походження і 

швидке перепідпорядкування цих училищ не дає нам змоги зробити ширші 

висновки. Роменське і Погарське училища долали соціальну 

упередженість. Вони виявилися передчасними, їх швидко забрано в міської 

громади, але мали певні відголоски надалі (перебудова будинку училища в 

Ромні, існування повноцінного двокласного училища Погарі, хоч він і не 

був адміністративним центром). Ці приклади свідчать про неоднорідність 

освітніх реформ на українських землях під владою Російської імперії. 
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Незважаючи на великі зрушення: відкриття нових навчальних 

закладів, доступ до них, поява бібліотек та залучення ширшого кола 

населення до освітніх ініціатив говорити про «революційні зміни» на 

Лівобережній Україні не випадає. Абсолютно помітне превалювання старої 

освіти та уже означений певний культурний консерватизм місцевої еліти, 

кадровий склад училищ з академії та колегій, брак потужних організаторів, 

ініціативність згори дещо затуляє навіть невеликі зміни. Але світська 

освіта на цьому просторі лише переживала етап становлення і очікувати 

від цього процесу істотних змін не слід. Важливою деталлю буде те, що усі 

означені навчальні заклади були збереженими і надалі і перші світські 

начальні практики ставали усе ж грунтом для продовження новацій та 

прикладами для розширення кола шкіл та підвищення рівня навчання. 

 

 

3.3. Освітні зміни на Слобожанщині та вивищення Харкова як 

основного освітнього центру (80-ті – 90-ті рр. XVIII cт.) 

Питання виникнення та функціонування закладів світської освіти 

залишається одним із найістотніших щодо початків сучасного типу життя. 

Для української історії культури дуже важливу роль відіграють початки 

Харківського університету [577]. Наскільки підготованим (чи зовсім 

непідготованим) був ґрунт, на якому виникла ініціатива світського 

навчального закладу, котрим став Харківський університет? Наскільки 

попередній освітній досвід є важливим для характеристики постання 

першої вищої світської школи, а отже, виникнення націоналізму, наукових 

товариств, світської періодики і, зрештою, формування громадянського 

суспільства? Ще до університету Харків посів провідне місце за 

навчальними ініціативами. Власне у зв’язку із цим виникає проблематика, 

що потребує розгляду: реалізація училищної реформи у Харківському 

намісництві і, зокрема, у Харкові, де вже існував світський навчальний 

заклад (класи – казенне училище), тобто виникає питання адаптації цього 
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навчального закладу до державних освітніх реформ та створення нових 

навчальних закладів. Так само важливим буде розгляд провінційних 

ініціатив, відкриття навчальних закладів у великих містах Слобідської 

України. 

Харківські «класи» (училище) були доволі успішним освітнім 

проектом на час проведення реформи. Можна з певністю стверджувати, що 

«класи» та вчителі цих класів доволі слабко долучилися до училищної 

реформи. Можливо причиною цього стали непорозуміння між директором 

«класів» Г. фон Буксгевдіном і новим директором училищ І. Переверзєвим. 

4 березня 1789 р. досить уже трансформовані «класи» були визнані як 

«казенне училище». Власне, за всіма ознаками «класи» зберегли свій 

устрій та старе керівництво. Вочевидь, зберігались і «заняття»: 

фортифікації, архітектура, «вокальний клас»; продовжував існувати 

сиротинець при «класах» [480, с.16; 756, с.94]. Якщо училища підлягали 

Приказу громадської опіки (і втрата документації цієї установи збіднює 

наші уявлення про історію освіти), то «казенне училище» поряд із 

Приказом традиційно мало керівництво з намісницького правління, зі 

значно більшим фінансуванням. Збереженість архіву цих установ дає 

змогу без особливих проблем відтворити історію цього навчального 

закладу. Крім усього, устрій і час навчання в Харківському казенному 

училищі певною мірою відрізнялися від курсів Головних народних 

училищ. Кількість курсів та вчителів була більшою, як і термін навчання. 

Важливим моментом щодо казенного училища стало те, що його дозволяли 

від початку відвідувати студентам колегіуму (семінарії), і це давало змогу 

семінаристам удосконалюватися в іноземних мовах та низці «наук». 

Казенне училище доволі чітко поєднувало світські ініціативи і церковні 

інститути. Звідки часто виникає плутанина щодо колегіуму (семінарії) і 

«класів». 

Однак значення казенного училища було ширшим, ніж просто 

залученість до освітніх реформ, особливо наприкінці 80-х – на початку 90-
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х рр. XVIII ст. Можна спостерігати кілька імперських ініціатив у стосунку 

до студентів училища. Насамперед, це створення навігаційної школи в 

Херсоні 1789 р. та направлення туди вихованців училища [190, арк. 1 – 11 ] 

(разом з вихованцями гарнізонних шкіл із центральної Росії) [191, арк.1 – 

3]. Так само училище почасти забезпечувало намісництво лікарськими 

кадрами. «Лікарських учнів» до всіх округ намісництва набирали теж із 

вихованців училища [201, арк.1 – 13]. Додамо сюди залучення Г. фон 

Буксгевдіном, який водночас обіймав посаду губернського землеміра, 

вихованців училища до місцевих креслярських межових установ [200, арк. 

16 – 18 зв.] чи до бюрократичної служби в установах намісництва [190, 

арк.28]. Наявність військових предметів була підґрунтям для подальшої 

військової служби [198, арк.9], вивчення архітектури й малювання та 

практика в кресленні також могли визначати кар’єру [480, с.118], урешті, 

при «класах» ще з 1773 р. був добре оснащений вокальний, музичний клас 

із певною кількістю оплачених учителів та співаків [716, с. 38]. Усе це дає 

підстави зробити висновок про те, що вихованці училища охоплювали 

основні сфери тогочасного управління та контролю, однак учительські 

посади протягом певного часу в основному обіймали вихованці 

Харківського колегіуму та інших церковних закладів. 

Можна окреслити коло персоналу, учителів, учнів, виявити перелік 

занять. Щодо 1790 р. зберігся детальний реєстр. Усього було 12 учителів 

та два наглядачі. Учителі: Ф. Кудрицький (Закон Божий), І. Малиновський 

(граматика та арифметика), І. Якубовський (учитель «грамоти, читати і 

писати»), Ф. Ольденборгер (німецька мова, географія), І. Розе (початкова 

німецька мова), Г. Дмитрієв (початкова французька мова), І. Ніколаєв 

(артилерія та фортифікація), І. Тертичников (арифметика та геодезія), 

Г. Корнєєв (геометрія та фізика), С. Маяцький (малювання), 

М. Калиновський (архітектура), М. Концевич (музика та співи) [194, арк. 6 

– 7]. Однак це найбільша кількість вчителів, у подальших звітах і 

документах ідеться про 10 учителів. 1795 р. Ф. Кудрицький зазначений як 
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директорський помічник, збереглися «старі кадри»: І. Ніколаєв, 

Г. Дмитрієв, Ф. Ольденборгер, С. Маяцький, І. Якубовський (що цього 

року вчив танцювати, а не граматики), з’явились і нові вчителі: 

І. Золотарьов (російська граматика), А. Крезов (риторика та Закон Божий), 

Є. Мертенс (початковий німецький клас), І. Гриньов (геометрія, геодезія та 

архітектура). Досить цікавими є перипетії щодо вчителів музики та співів. 

Так, у 1797 р. на вчителя музики, напевно, не без сприяння А. Леванідова 

було призначено капельмейстера А. Веделя, який провчителював недовго, 

а з 1798 р. основним учителем зазначений колишній підручний Веделя М. 

Снісаревський (його помічник). Так само вчителя малювання С. Маяцького 

змінив звільнений із ліквідованого малого Валківського училища Ф. 

Андрієвський (який теж працював помічником) [81, арк.1 зв.]. 

Училище мало свою «контору» – 4 осіб (включно з директором); був 

цілий штат (10 осіб) кухарів, пральників та сторожів; при училищі був 

закріплений і лікар І. Кеппен. Зберігалося досить істотне фінансування з 

місцевих податків, що перевищувало 3000 рублів. Слід відзначити 

серйозну бюрократичну звітність про витрати фінансів, що почасти 

збереглася [81; 84; 87]. 

Училище займало, вочевидь, непогану садибу, що дало змогу у 

1794 р. Г. фон Буксгевдіну навіть здавати окремий училищний двір 

харківським мешканцям С. Слизькому та П. Жужману [78, арк.1]; ще в 

1789 р. для Харківського головного народного училища було віддано 

флігель. 

Можливо, в училищі збереглася бібліотека (470 книжок німецькою 

та французькою мовами), описана 1782 р., та прилади й скульптури для 

малювання [185, арк. 7 – 11 зв.]. 

Усього учнів 1790 р. було 275 (із них 57 на казенному утриманні, 

«пансіоні»), 145 учнів походили з дворян, інші були «різночинцями»; до 

класів приходив навчатись і 31 семінарист [194, арк.3] (тобто зберігався 
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зв’язок із Харківським колегіумом), серед студентів було також 10 

музикантів та півчих. 

Набір у «студенти», особливо казенні, відбувався так само, як і в 

попередні 70–80-ті рр., хоча географія набору виходила поза межі 

слобідських полків. Рішення намісницької, а потому й губернської влади 

[198, арк.6, 8, 10, 12, 13]  щодо прохань прийому до училища були 

позитивними, на рівень освіченості чи схильність до навчання під час 

прийняття зважали доволі слабко [195, арк.28]. 

Слід відзначити соціальну категорію учнів казенного училища, що її 

яскраво видно як у численних проханнях про прийняття, так і під час 

опису училища 1792 р., – це офіцерські й солдатські діти, залишені 

батьками, або сироти [198, арк27 і зв.]. Тобто училище зберігало роль 

казенного сиротинця, місця перебування підлітка до певного віку. У 1794 

р. були кілька спроб відправляти солдатських дітей до Білгородської 

гарнізонної школи [198, арк.21, 54]. Нам відома і кількість випуску 1792 р. 

– 21 особа «по просшествію курса» вибула з «училищ» [195, арк.31]. Це 

доволі невелике число з огляду на кількість учнів і тривалість навчання. 

Можна висловити здогад, що значна частина «учнів» (майже половина) не 

закінчувала курсу в «казенних училищах». 

У казенному училищі навчали: російської мови (читати й писати, 

граматики і «штилю»), німецької та французької мов (читати, писати, 

синтаксису та перекладу), Закону Божого, арифметики, геометрії, 

«артилерії та фортифікації», історії та географії, фізики, механіки, геодезії, 

малювання, архітектури, вокальної та інструментальної музики, танців  

[194, арк.3 зв.]. 

Це училище дуже виділялося на загальному освітньому тлі. 

Навчання містило низку предметів, не властивих училищному курсу, 

передусім фортифікацію, архітектуру, співи. У 80-ті рр., за листом Г. 

Буксгевдіна, губернатор В. Чертков при училищі запровадив обов’язковий 

курс фізики й механіки, що його викладав учитель Г. Корнеєв, який, однак, 
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звільнився 1791 р., і на його місце Буксгевдін просив узяти 1794 р. 

харківського майстра І.Шмідта, котрий погодився викладати механіку 

[198, арк.28]. Дуже цікавим є факт спроби навчати учнів училища в 1788 р. 

токарної справи, за що хотів узятися іноземець із Риги Ф. Щербицький. 

Упродовж 1788–1797 рр. училище зберігало свій викладацький 

склад, програму викладання і потребувало ресурсів. Однак натрапляємо на 

масу прохань прийняти дітей чи сиріт на казенне навчання саме до цього 

закладу [197, арк.1, 8]. Незважаючи на певний успіх, казенне училище за 

кількістю «студентів» не було найбільшою освітньою установою в Харкові 

й істотно поступалося Харківському колегіуму (дані на 1790 р.), у 

колегіумі навчалося 488 студентів, удвічі більше ніж у училищі [192, 

арк.111]. Слід визнати й постійні жваві зв’язки з колегіумом, залучення до 

освіти «семінаристів», а до викладання – викладачів «Харківської 

семінарії» [80, арк.1 – 2]. Однак саме казенне училище заклало основні 

підвалини для світських освітніх проектів у Харкові, визначило Харків як 

істотний навчальний центр.  

Освітня реформа в Російській імперії натрапила на істотну проблему 

(саме тому й реалізовуватися почала вже після офіційного проголошення) 

– брак педагогічних кадрів. Цікавий документ зберігся щодо запиту Комісії 

училищ до новгородського митрополита Гавриїла 1783 р. Комісія 

потребувала студентів духовних закладів для вчительської семінарії: не 

молодших за 18 років, із доброю поведінкою та ретельністю, з «даром 

сообщения» (умінням комунікувати), знаннями з арифметики, історії, 

географії, катехізису, російської граматики, а за можливістю з геометрії та 

фізики. Як виявилося, остання вимога була нездійсненною через брак 

арифметики та математичних наук у семінаріях [370, c. 157 – 158]. 

Майбутніх педагогів треба було набрати, вивчити кілька років у 

створеному в столиці «училищі». Основним контингентом для 

вчительського складу були учні духовних закладів, семінарій, однак 

духовні заклади не давали належної підготовки для викладу, особливо 
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велика проблема стосувалася математики [370, с.157 – 158]. Набраних 

семінаристів слід було перевчити, а потім розподілити по імперії. 

Офіційно такий розподіл почався лише 1786 р. За ідеї Харків мав 

потенціал для вчительських кадрів: великий колегіум та «класи», визнані 

під час навчальної реформи казенним училищем.  

Основним діячем освітніх реформ у Харкові виявиться І. Переверзєв 

– непересічна і напевно основна постать місцевого Просвітництва. 

Біографія Переверзєва – свідчення перехідного етапу між колегіумською 

та училищною освітою, доказ залучення колегіумських кадрів до 

освітнього процесу. Походячи з села Волотова поблизу Нового Осколу 

(«російської частини» Білгородської єпархії), з юних літ (народився 

1750 р.) Переверзєв навчався у Харківському колегіумі  з 1759 р. і пізніше 

напевно відвідував «додаткові класи». Викладаючи певний час 1769 – 1775 

рр. у «риторичному класі» колегіуму  він запровадив окреме вивчення 

історії та географії (можливо вперше на цьому просторі), у 1775 – 1778 рр. 

також викладав у риторичному класі Воронезької семінарії. Потім 

повернувся до Харкова вочевидь на чиновницьку роботу.  У 1782 р. у 

Москві вийшла мовознавча праця І. Переверзєва «Краткія Правила 

Россійскаго Правописанія для употребленія Малороссіанъ по свойству 

Украинскаго діалекта». Цей учитель вважається автором надрукованого 

1788 р. у Москві «Топографічного опису Харківського намісництва» з 

історичною передмовою. З 1786 р. його хотіли призначити «інспектором» 

над Харківським казенним училищем, але напевно цей хід не був вдалим і 

дещо пізніше І. Переверзєв призначений директором училищ [633]. 

І. Переверзєв не скористався кадровим складом Харківського 

«казенного училища», принаймні перші «нові вчителі» не були пов’язані з 

цією установою, за винятком О. Ходовського. Вочевидь, це була загальна 

практика реформи – набирати учителів лише після вчительської семінарії. 

Треба відзначити фінансовий бік училищної реформи: основний 

тягар фінансового забезпечення брала на себе держава через Прикази 
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громадської опіки («Приказы общественного призрения»), що 

акумулювали свої кошти з місцевих податків. Однак допускалася 

громадська ініціатива пожертв від «обществ» та приватних осіб. Основну 

суму на відкриття училища вніс Приказ громадської опіки, невеликі гроші 

(471 рубль) надійшли від дворян і «гражданскаго общества» [1, арк.7], 

перед відкриттям додалися ще невеликі пожертви від різних осіб – 25 

рублів. Губернський архітектор П. Ярославський подарував до кабінету 

училища власний проект доричного ордену для побудови церкви. 

Слід визнати, що сума для майбутнього училища була дуже 

незначною. Із чотирьох українських намісництв меншу суму внесли лише 

дворяни Новгород-Сіверського намісництва (260 рублів 40 копійок), однак 

Новгород-Сіверське намісництво було доволі злиденним в економічному 

плані. У Київському намісництві купили для училища дім на Подолі, а в 

Чернігівському внесли суму 1050 рублів 50 копійок [449, с.360 – 361]. Тож 

уже внесенням такої невеликої суми спростовується легенда про 

схильність слобідсько-українського дворянства до освітніх ініціатив. 

Додамо, що навіть на відкриття аптек і фінансування лікаря місцеве 

дворянство виділяло кошти неохоче [184, арк.24]. 

Пізніші так і не виплачені зобов’язання слобідського дворянства на 

Харківський університет [43, арк.4 – 147; 61, арк.6 – 12] дійсно містять 

елемент авантюрності. Основний фінансовий тягар щодо відкриття 

училищ ніс Приказ громадської опіки. На Головне народне училище 

передбачалося на 1789 рік 2090 рублів та 7,5 копійок, основне 

надходження мало йти з міських магістратів із податків на продаж горілки, 

але виплати не були стабільними, і магістрати з усіх повітів дуже 

несправно виплачували гроші [1, арк.23 – 24]. Приказ та училища 

потребували коштів. 

Головне народне училище в Харкові було урочисто відкрите 4 

березня 1789 р. за участі білгородського єпископа Феоктиста 
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(Мочульського) та губернатора І. Пашкова. Розмістився заклад у флігелі 

казенного училища [370, с.196]. 

До вчителювання в Головному народному училищі Переверзєв 

залучив нових людей (можливо, це були вказівки з центральних органів 

керівництва училищами), не пов’язаних із «казенними класами»: 

«математичних наук» мав навчати С. Туранський, історичних наук – 

І.Єфебовський; учителем першого класу та малювання став І. 

Вакуловський, другого класу – Г. Ординцов, учителем німецької мови – О. 

Ходовський. Училище, як і зазначено в статуті, мало бути чотирикласним. 

В училищі було створено бібліотеку та дібрано низку навчальних засобів 

[192, арк.13 і зв.]. 

Тут слід зупинитися на персоналіях учителів у Головному народному 

училищі. С. Туранський походив із родини місцевих священиків (вочевидь, 

із села Деркачів біля Харкова) [758, с.174], навчався в Харківському 

колегіумі, а 1786 р. був відправлений до вчительської семінарії в Санкт-

Петербург. І. Єфебовський був зовсім не місцевим представником, 

походив із священицької родини з центральної Росії й навчався у 

Владимирі в семінарії; так само в 1786–1788 рр. навчався у вчительській 

семінарії в столиці. І. Вакуловський навчався перед Санкт-Петербургом у 

Київській академії; у Переяславській колегії, а потім у Києві навчався Г. 

Ординський (Орда, Ординцов) [200, арк.2 зв. – 8]. Досвід місцевої світської 

установи мав лише О. Ходовський, який після Переяславської семінарії 

навчався в «Харьковских новоприбавочных классах» [200, арк.2 зв.]. Усі 

вчителі після освітніх практик пройшли дворічний курс навчання у 

вчительській семінарії в Петербурзі. Можливо, ця освіта й була основою 

для призначення в училище. 

Досить цікавий, навіть анекдотичний сюжет щодо соціалізації нових 

учителів переказував І. Єфебовський: буцімто імператриця Катерина ІІ, 

проїжджаючи повз Харків (1787 р.), наказала священикові Василю (Д. 

Багалій вважав: В. Фотієву) оженити молодих учителів майбутнього 
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училища, і це завдання було виконано [491, с.23]. Туранський, і 

Єфебовський були за списком 1790 р. одружені з сестрами, доньками 

протоієрея Йоана Гілевського [200, арк.2 зв. – 3]. Тобто цілком можливо, 

що легенда мала під собою певний ґрунт. 

Документація Головного народного училища збереглася досить 

добре. За всіма параметрами, попри сприяння, це училище значно 

поступалося казенному (зазначимо, що в Харкові ці училища та колегіум 

були географічно розташовані майже поряд). Якщо на початку 

функціонування, можливо не без впливу І. Переверзєва, вдалося залучити 

аж 172 учнів, то влітку 1795 р. в училищі викладали вже згадані п’ятеро 

вчителів і було 67 учнів, найбільше – 30 – у першому класі  (щоправда, на 

час об’єднання з казенним училищем у Головному був 81 учень [79, арк.1 

– 5]). Як і належало за імперськими правилами, Головне училище було 

чотирикласним, з п’ятьма роками навчання (у четвертому класі навчалися 

два роки). За училищним статутом вивчали російську, латинську та 

німецьку мови, малювання, арифметику, політичну історію, географію, 

природознавство («естественную историю»), геометрію, архітектуру, 

механіку та фізику, було додано ще священну історію та Закон Божий. 

Навчання було доволі регламентованим та церемоніальним, з іспитами-

переведеннями з класу в клас. Наскільки дотримувалися цих настанов, 

невідомо. Вочевидь, завдяки старанням І. Переверзєва (принаймні про це 

пізніше пише вчитель І. Вакуловський) в училищі була певна бібліотека – 

переважно підручники. До всього, за умовами училищної реформи учителі 

зобов’язувалися ті книжки продавати учням. В І.Вакуловського на початку 

1798 р. накопичилося 259 книжок на продаж [79, арк.5 зв.]. 

Найцікавішою функцією Головного народного училища в Харкові 

стало готування вчителів для «малих училищ» намісництва [370, с.196]. 

Власне, практично всі вчителі провінційних училищ навчалися 

«вчительського методу» в Головному народному училищі, яке дійсно 

ставало першим педагогічним світським закладом у Харкові. 
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Однак Головне народне училище надавало не початкову освіту: для 

навчання читати й писати створювалися «малі училища», а «головне» 

передбачало продовження освіти. Можна сміливо припустити, що поряд із 

Головним училищем у Харкові 1790 р. відкрито й «мале училище» – 

Різдвяне  (вочевидь, при церкві Різдва в Харкові [370, с.194 – 196]). Із 

семінарії (колегіуму) було запрошено двох семінаристів, оскільки Головне 

училище ще не мало власних випускників для вчителювання в «малому 

училищі» (вочевидь, для другого класу – І. Ситницький, а для першого й 

малювання – В. Курдюмов. У 1793 р. під час відкриття малих училищ по 

намісництву в Харкові було відкрито ще одне мале училище – 

Архангельське [1, арк.7] (певно, при Михайлівській церкві). Тут 

очевидним є опертя на церковні та духовні інституції задля початків 

світської освіти. 

Головне народне училище у своєму стані не проіснувало й десяти 

років, але це вагома сторінка історії освіти в Харкові, спроба запровадити 

навчальний заклад поряд з уже наявними. Вочевидь, це училище було 

значно ближчим до імперських регламентних норм, поверховішим і менш 

чисельним, ніж казенне училище («класи»). Однак ця освітня практика все 

одно свідчила про прогрес у справі освіти в Харкові. Наявність кількох 

закладів, а отже, й певної конкуренції, розширення освіти – це доволі 

позитивний приклад. 

За намірами щодо училищної реформи в губернському та повітових 

центрах мали створюватися «малі народні училища», які б давали 

початкову освіту: вчили читати й писати, малювати, давали підстави для 

продовження освіти в Головному народному училищі. Для таких установ 

передбачалося два класи, замість директора – смотритель (представник 

місцевої громади). 

Слід визнати успіхи Івана Переверзєва щодо відкриття училищ в 

основних містах, колишніх полкових центрах: Сумах, Охтирці, Ізюмі, – що 

стали центрами провінцій, а потому повітів [1, арк.23 зв.; 723, с. 23 – 24]. 
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Попри масу невдач і неузгодженостей, такі училища вдалося відкрити 

протягом 1790 р., як і планувалось. При цьому окремі повітові центри були 

вельми вагомими за населенням, Харків, наприклад, за кількістю 

населення поступався Сумам та Валкам [280, с. 92, 97, 98, 100, 101, 104, 

108]. 

Запровадження училищ натрапило на низку проблем. Яскраво описує 

ці проблеми О. Твердохлібов щодо Охтирського училища. Відкриття 

училища планувалося на 11 лютого 1790 р., було визначено «смотрителя», 

поручика М. Криницького, та двох учителів, які прибули з Харкова, 

відшукано приміщення (будинок колишньої «приказної ізби» 1768 р.). Але, 

як писав директор училищ І. Переверзєв, «випадкова погода не дала змоги 

відкрити училище». Напевно, це була не лише погода, бо училище 

відкрили аж 16 червня [741, с.271 – 268]. «Погода» так само завадила 

відкрити вчасно й Ізюмське училище, але вже у травні того ж таки 1790 р. 

Ізюмське училище функціонувало [127, арк.1 – 2]. 

Але якщо у випадку Охтирки, найбільшого за населенням міста 

намісництва, було обрано смотрителя з дворян, то інші міста в намісництві 

отримали смотрителів із купецького або міщанського станів. У Сумах 

смотрителем став «сумський громадянин» П. Лихогрів, а в Ізюмі – купець 

із «гільдії» М. Судейкін [192, арк.1; 127, арк.23]. Важливо й те, що серед 

перших сорока учнів Ізюмського училища – троє Судейкіних, отже, 

смотритель залучив до навчання рідню. Перших смотрителів обирали з 

місцевого середовища, однак це не означало, що й наступні мали на місцях 

коріння та розгалужені зв’язки. Та й місцеве середовище не завжди 

означало позитив. Смотритель не бачив свого зиску в догляді за училищем. 

Згаданий смотритель Ізюмського училища М. Судейкін більше часу 

перебував поза Ізюмом, бо займався купецьким промислом. Це викликало 

в громади, особливо в місцевого дворянського предводителя Г. 

Капустянського, нарікання щодо стану училища та відсутності догляду за 

дітьми. У червні 1794 р. смотрителем в Ізюмі було призначено поміщика 
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П. Т. Горленського (який сам оголосив про своє бажання бути 

смотрителем) [127, арк. 23], молодшого брата першого директора 

«харківських класів» (казенного училища) М. Горленського [637]. Ще 

важлива заувага,  полягає в тому, що часто смотрителі були надто далекі 

від освіти й науки, як-от призначений 1798 р. смотрителем Охтирського 

училища городничий М. Мандрикин [741, с.269], що зробив кар’єру у 

військовій службі з козака до капітана і був 1790 р. призначений 

городничим в Охтирку. 

Так само кількість учнів в училищах була доволі невеликою. За 

відомістю 1790 р., в Охтирському училищі мало навчатися 50 осіб у двох 

класах [192, арк.17], однак за відомістю 1794 р. кількість учнів зменшилася 

до сорока [199, арк.14]. В Сумському училищі в 1790 р. набрали лише 25 

осіб [192, арк.17]. Найпозитивніше враження 1790 р. (за збереженості 

списку) справляє Ізюмське училище, де набрано 43 учнів, серед них трьох 

дівчаток [192, арк. 22 – 23]. Загальне враження від ізюмського списку – 

превалювання «міських», купецьких представників. 

Можна за документами відтворити й учительський склад перших 

училищ. У Сумському училищі – учитель першого класу та малювання О. 

Майстренков, другого класу М. Святський [192, арк.21]. До Охтирського 

училища прибули І. Тарановський (для 1 класу) та Л. Бондарев (для 2 

класу) [741, с. 267]. В Ізюмському училищі вчителем першого класу став 

С. Гілевський (можливо, родич відомого харківського протоієрея Йоанна 

Гілевського [508, с.159 – 163]), а другого – Г. Сухарев [192, арк.18] 

(вочевидь, його родич, можливо, син, навчався у 1790 р. в другому класі 

цього ж училища [192, арк.22]). 

Колишні полкові міста були стійкими адміністративними 

осередками, їхнє розташування на віддалі від Харкова та подібних центрів 

було дуже зручним, саме тому ці училища, незважаючи на певну плинність 

учительського складу [127, арк.28, 30, 76, 109], побутові негаразди з 

приміщеннями [45, арк.5, 9 – 10], конкуренцію дяківської школи [741, 
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с.268 – 269], збереглися до великих освітніх реформ початку XIX cт. Вони 

водночас зберігали значну залежність від Харкова й істотно відрізнялися 

від губернського центру. В інших повітових центрах відкриття та 

функціонування училищ відбувалися не так успішно. 

Відкриття «малих» училищ в Харківському намісництві 

продовжилося під керівництвом Переверзєва в 1793 р. Цього року були 

відкриті училища в Богодухові, Вовчанську, Валках та Лебедині [370, 

с.195]. Ці великі слобідські міста з околицями (за винятком Вовчанська) 

мали приблизно таке ж населення, як і Харків, були центрами великих 

повітів. Але про ці провінційні ініціативи обмаль інформації. Можна 

припустити, що їх відкриття через три-чотири роки після Головного 

училища пов’язане також із готуванням педагогічних кадрів саме в 

Харкові. 

За опосередкованою інформацією відомо, що 13 листопада 1793 р. 

училище було відкрите в Богодухові (поблизу соборної Успенської церкви 

[90, арк.1]), повітовому центрі, який розвивався завдяки поширенню 

промислів [ 280, с.98] У нас є інформація, що на 1794 р. училище існувало, 

смотрителем було призначено богодухівського міського голову В. 

Дем’янова, у першому класі було 29 осіб, а в другому – 33 [199, арк.10]. До 

училища пізніше, аж 1797 р., направили П. Фесенкова (вихованця 

казенного училища, який опанував «учительський метод» і вже 

вчителював в Ізюмі та Харкові) і колезького регістратора І. Туранського 

[46, арк.2 – 3] (він пішов учителювати після праці в намісницькій 

канцелярії [92, арк. 12], однак, як видно з пізнішого документа, також 

навчався учительству і був у Богодухові від початку училища [90, арк.15]). 

Дещо пізніше бачимо і нового смотрителя – богодухівського городничого 

Т. Ека [90, арк.12 – 17 зв.]. Богодухівське училище – єдине з училищ, 

відкритих 1793 р., що збереглося надалі. 

Але варто визнати й низку невдач із відкриттям училищ в інших 

великих повітових центрах: Вовчанську, Валках та Лебедині. Певно відомо 
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про план відкрити училище у Вовчанську. Так, місцевому городничому 

Протопопову з харківського Приказу громадської опіки «представлено» 

1793 р., щоб протягом року відкрити в місті училище; призначено і 

смотрителя, повітового лікаря Я. Гусенського [196, арк. 2, 5]. Вовчанське 

мале народне училище, вочевидь, існувало до 1799 р., тоді його закрили, а 

речі передали в Приказу громадської опіки [214, арк.1 – 2]. 

Подібна доля чекала на малі училища у Валках та Лебедині. 

Інформації про ці навчальні заклади обмаль. Щодо Валок є список учнів 

1795 р., який надіслав учитель першого класу Л. Дерев’ягін до смотрителя 

М. Романовського. За цим списком можна визначити, що училище також 

існувало з 1793 р., бо зазначений рік вступу учнів. Склад учнів цікавий у 

соціальному вимірі: з 21 учня – 5 солдатських та офіцерських дітей, 

мабуть, не місцевих, і троє «поміщицьких чоловіків», тобто, напевне, 

кріпосних [189, арк.4 – 6]. Імовірно, другим учителем для другого класу 

був Ф. Андрієвський, якого після скасування Валківського училища в 1798 

р. взяли в об’єднане Харківське головне народне казенне училище 

вчителем малювання за вказівкою губернатора О. Теплова [92, арк.9 зв. – 

10]. 

Крім пізнішої інформації, цікаві дані про училище в Лебедині подає 

В. Ярославський. Згадуючи свого брата, він зазначає: у 1793 р. старший 

Ярославський вийшов з училища, щоб стати вчителем у Лебедині, і там він 

узагалі занедбав французьку мову і забув її [480, с.115]. Документи 

підтверджують цю інформацію. У Лебедині дійсно був учителем першого 

й малювального класів І. Ярославський, направлений туди 15 травня 1795 

р., але після скасування училища він залишився без праці і 1801 р. став 

учителем у малому училищі в Ізюмі [92, арк.15]. Нам відоме ім’я і другого 

вчителя – це губернський секретар Я. Джунковський, учитель для другого 

класу, який після скасування училища залишився «без місця» і в 1804 р. 

вважався кандидатом на вчительські посади [92, арк.16 зв. – 17]. 



214 

 

Отже, училища у Валках і Лебедині існували ще 1797 р. [215, арк.1 – 

3], проте згодом були закриті, як можна здогадатися з пізнішого документа 

1802 р. [37, арк. 1 – 2] Крім браку фінансів, можна назвати ще одну вагому 

причину для скасування училищ. Висловлю думку, що це адміністративна 

реформа і позбавлення статусу міст невеликих центрів, зокрема Валок та 

Лебедина. Позбавлення міського статусу, можливо, автоматично 

заперечувало і наявність училища. 

Великі зміни в імперії дуже чітко пов’язувалися зі зміною 

царствених осіб [370, с.196]. Нові реформи і зміни у верхівці 

чиновницького апарату мали наслідки суперечливого змісту. 1796 рік 

знаковий для майбутніх змін у Харкові. Крім смерті Катерини ІІ, важить 

також, що влітку 1796 р. помер директор училищ І. Переверзєв. Зі смертю 

цього талановитого діяча Просвітництва в Харкові виник кадровий голод. 

Це можна помітити з листування з Ізюмським малим народним училищем. 

На місце Переверзєва 1 вересня 1796 р. призначено капітана К. Захарова, 

однак уже в жовтні 1796 р. губернатор А. Леванідов на директора училищ 

призначив, вочевидь, свого родича О. Леванідова [90,арк.4 зв.]. Згодом 

стало відомо, що О. Леванідов через хворобу відставлений від посади. 11 

лютого 1797 р. до смотрителя над Ізюмським училищем П. Горленського 

пише лист Ф. Рикман, що він тепер директор училищ [127, арк. 44, 45, 49, 

50]. Рикман підписує документи і в лютому 1798 р. [79, арк.1 зв.]. 

На генерал-губернаторство А. Леванідова припадають і зміни щодо 

Харківського казенного училища, знову ж на особистісному рівні. Про це 

яскраво пише в спогадах В. Ярославський. Прибувши до міста, Леванідов 

вирішив замостити вулиці фашинником, але з’ясувалося, що на те немає 

грошей. Тоді губернатор вирішив обкласти населення податком згідно з 

розміром подвір’їв. Г. фон Буксгевдін, директор училища і губернський 

землемір, мав велике подвір’я і відмовився платити, покликаючись на те, 

що обкладення податками є прерогативою не губернської, а центральної 

влади. Леванідов усунув Буксгевдіна з посади губернського землеміра, а на 
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додачу «стал взыскивать по училищу», і той згодом захворів та помер [480, 

с.117]. Ще з 1792 р. помічником директора казенного училища був 

викладач Ф. Кудрицький, який 1797 р. і перейняв директорську посаду. 

Тут слід визнати певну «демонізацію» Ярославським губернатора А. 

Леванідова. За наявною документацією, Леванідов, навпаки, прагнув 

запровадити низку позитивних змін, зокрема, залучивши до викладання 

Закону Божого шанованого харківського священика В. Фотієва [90, арк.3 

зв. – 4], а до музичного класу – відомого згодом композитора А. Веделя, 

який, щоправда, не затримався на викладах [81, арк.1 зв.]. 

Однак на початку 1797 р. Леванідов був змінений О. Тепловим 

(сином відомого діяча Г. Теплова). Теплов та чиновники з його канцелярії 

звернули увагу на брак фінансування училищ. Першим кроком стало 

скасування малого Архангельського училища в Харкові й переведення 

учнів у Різдвяне мале училище 16 березня 1797 р. [1, арк.7] Далі розпочато 

процес об’єднання казенного і Головного народного училищ, що затягся на 

певний час, можливо, через неузгодженість із центральними органами 

влади. З пізнішого подання учителів Головного народного училища 

відомий і механізм об’єднання. 23 червня 1797 р. О. Теплов подав рапорт 

до Сенату з проханням об’єднати училища та обрати вчителів для 

об’єднаного нового закладу. Дізнавшись про це, вчителі Головного 

народного училища С. Туранський, І.Єфебовський, Г. Орда та І. 

Вакуловський звернулися до Комісії запровадження училищ, якій 

безпосередньо підлягали, з проханням про захист, бо, можливо, їх не 

оберуть на посади [1, арк.8]. Після листування училища все ж було 

об’єднано офіційно 1 березня 1798 р., але, звичайно, процес затягся, 

почасти через побудову нового приміщення для училища (для цього в 

повітовому Ізюмі розібрали палац, побудований до приїзду імператриці 

Катерини ІІ в 1787 р., – із привезеного дерева зробили нову будівлю [85, 

арк.1 – 30], куди переїхало училище 1 листопада [370, с.196]). Вчителі 

Головного училища зберегли посади [82, арк.1 – 2] і стали вчителювати 
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поруч з учителями казенного училища, а називатися заклад став 

Харківським казенним головним народним училищем. Директором 

закладу і загалом училищ по губернії став директор казенного училища Ф. 

Кудрицький [90, арк.2 і зв.]. 26 червня 1798 р. відбулися перші великі 

публічні іспити в об’єднаному училищі з описаними процедурами [83, 

арк.1 – 4]. Постать Ф. Кудрицького – директора об’єднаного училища є 

також визначальною для характеристики освітніх реформ. З 1760 р. – 

Кудрицький (нар. 1753 р.) учень Харківського колегіуму, а вже з 1771 р. – 

викладач французької та російської мов, катехізису у «додаткових класах», 

а потім і в казенному училищі до 1792 р., надалі – спробував здійснити 

чиновницьку кар’єру при Харківському магістраті, але з 1796 р. став 

директором казенного училища. Знову ж колегіумська освіта стала 

основою для майбутньої світської навчальної та адміністративної 

діяльності. Певною мірою наявність колегіуму сприяла забезпеченню 

кадрами майбутніх освітніх установ. 

Під час училищної реформи 1782–1789 рр. Харківське казенне 

училище збереглося й після відкриття Головного народного училища в 

Харкові. 8 квітня 1798 р. училища злилися в одне, отримавши назву 

Харківського народного казенного училища [370, с.44]. Привабливими для 

історика моментами тут є збереження архіву Харківського казенного 

училища за час від 1789 р. і аж до відкриття Харківського імператорського 

університету в січні 1805 р. та новації для училищ у зв’язку з 

запровадженням Харківського навчального округу. Ця документація 

слабко дозволяє відтворити рівень навчання і «програми курсів», однак 

добре відображує побутовий бік і засоби дисциплінування (розклад, 

вимоги до одягу, контракти з учителями, списки успішності). Серед 

найцікавіших для дослідника документів – кошторис витрат на казенне 

утримання учнів в 1798 та 1799 рр. Училище охоче робило закупи в 

місцевого населення й вирішувало масу справ із ним. Місцеві жителі та 

приїжджі «маркітанти» прямо були зацікавленими в існуванні такого 



217 

 

закладу. Економічна складова багато в чому визначила існування цих 

навчальних закладів та широкий спектр взаємодій із місцевим населенням. 

Факти підтримки харківським населенням відкриття університету, 

можливо, були мотивовані й економічно. 

Ще одним наслідком реформи, як стає зрозумілим із документації, 

було скасування кількох малих училищ (Лебедин, Валки, Вовчанськ). 

Значно важливіша проблема полягала у фінансуванні та увазі до закладів. 

У 90-ті рр. кожне мале училище отримувало по 500 рублів. На 1800 р., у 

зв’язку з приєднанням до Слобідсько-Української губернії частини 

колишніх земель Острогозького полку (з великими повітовими центрами в 

Острогозьку та Старобільську), малих училищ поза Харковом було шість 

(Острогозьке, Старобільське, Ізюмське, Богодухівське, Охтирське та 

Сумське), на кожне з училищ виділялось так само по 500 рублів: на 

зарплату вчителям основна сума – 330 рублів; на утримання будинку, 

дрова, сторожа та інші потреби – 170 рублів. Тож у сумі на малі народні 

училища виділялося 3000 рублів. Тим часом на Харківське народне 

казенне училище, за найскромнішими підрахунками, сума становила 

близько 4 500 рублів. Одне вище училище забезпечувалося фінансово в 

значно більшому обсязі, ніж усі малі, і цей фінансовий дисбаланс теж 

свідчив про розрив між нижчою і вищою освітою та між провінційними 

містами і Харковом. 

Зміни 1797–1798 рр. не є однозначними. З одного боку, кількість 

училищ, а отже, учнів та вчителів була зменшена, це болісно відчули у 

Валках і Лебедині, як видно з подальшої документації і відновлення там 

училищ уже через кілька років [37, арк. 1, 6, 11, 14]. Харківська ініціатива 

виявилася вдалою у фінансовому й адміністративному планах, об’єднане 

училище отримало кращу базу та хороший викладацький склад. Багато в 

чому подальший успіх училища пов’язувався з постаттю директора Ф. 

Кудрицького. Хронологічно «реформа» 1797–1798 рр. немов закінчує 

першу широку спробу широких освітніх змін в окремому намісництві 
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загалом. Слід визнати, що ця реформа порівняно з іншими українськими 

намісництвами (Київським, Новгород-Сіверським, Чернігівським, 

Катеринославським) була вдалою. Створити протягом 1789–1795 рр. аж 9 

нових навчальних закладів не вдалося в жодному зі згаданих намісництв. 

Звичайно, особлива заслуга належала видатному діячеві Просвітництва на 

цих теренах І. Переверзєву. Також успіхом реформа завдячувала наявності 

інших навчальних закладів, звідки можна було брати кадри та 

переманювати учнів.  

Можна сміливо висловити здогад, що такий успіх мав вагомий 

наслідок – був однією з причин відкриття в Харкові університету в 1804–

1805 рр. і становлення Харкова як вагомого навчального центру, виходу 

Харкова в число провідних міст для освіти на сході Європи. Значно 

пізніше, 1819 р., Є. Філомафітський в абсолютно просвітницькому дусі 

намагався дати характеристику місту. Харків на той час не міг пишатися 

військовим минулим чи мальовничим розташуванням, однак, на думку 

Філомафітського, не поступався, а то й переважав Берлін за кількістю 

студентів серед населення [472, с.81 – 82]. У підрахунку населення 

Харкова на 1790 рік натрапляємо на цікаві дані. Усього чоловіче населення 

налічувало 6067 осіб, з яких 862 (14,2 %) були студентами училищ та 

колегіуму [192, арк.111 зв.]. Це досить великий відсоток – Харків іще до 

університету перетворився на вагомий навчальний центр, де студент 

ставав невід’ємною рисою міського побуту. 

Інакша ситуація стосувалася слобідської провінції, де освітня 

реформа просувалася повільніше, місцева спільнота залишалася ще 

тривалий час досить «застиглою», поступившись центру губернії. Хоча 

місцеві освітні ініціативи ще потребують істотних студій.  

Отже, училищна реформа у Харківському намісництві була доволі 

успішною.  По всьому намісництву було відкрито більше навчальних 

закладів, аніж по усій сусідній «Малоросії». Успіх цієї реформи, попри усі 

її вади, мав під собою низку причин: наявність попередніх навчальних 
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закладів, успішна діяльність директора училищ І. Переверзєва, однак не 

останню роль у даному процесі відіграло саме місто: зростання Харкова і 

окремі торговельні операції напряму пов’язувалися з навчальним 

процесом, місцевий мешканець був задіяний у співпрацю з «студентами». 

Новації у галузі освіти продовжилися і дане місто, як і Казань, в імперії 

було прикладом успіху освітніх ініціатив. Вочевидь, це була одна із 

основних причин вибору імперських урядовців Харкова як майбутнього 

університетського центру. 

 

 

3.4. Початки світської жіночої освіти на Лівобережній та 

Слобідській Україні (друга половина XVIІI – початок ХІХ ст.) 

Вивчення історії жіноцтва останніми часами становить один з 

основних напрямів історичних досліджень. Наявність кількох методологій, 

нерозробленість тем, широкі порівняльні перспективи роблять жіночі 

студії дуже актуальними. Одна з важливих проблем – це початки жіночої 

світської освіти  [813, с.5 – 9], що часто пов’язані з просвітницькими 

ініціативами XVIII ст. Саме рівність прав в освіті та здобутті знань стала 

однією з перших вимог жіночого руху, що яскраво виявилось у творах К. 

Маколей та М. Воллстонкрафт [507, с.26 – 34]. Але початки однієї з 

основних рис «освітньої революції» - допуск до освіти жіноцтва на 

територіях Лівобережної та Слобідської України майже не висвітлюється. 

Виявилося, що тему постання світських закладів для освіти дівчат на цих 

теренах практично не досліджено, незважаючи на низку праць [619; 736; 

737; 702; 531; 547] із історії жіночої освіти. Особливо це є помітним щодо 

періоду появи перших світських навчальних закладів у Російській імперії 

(від 50-х – 60-х рр. XVIII ст. до відкриття Інституту шляхетних панн у 

Харкові 1812 р.). Досі не з’ясовано ані кількості приватних і державних 

закладів для навчання дівчат, ані особливостей цієї освіти. Проблематика 

початку жіночої світської освіти має бути обумовленою 
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«патріархальністю» суспільства, приватністю дій жіноцтва, тобто часто 

таке приватне виховання і освіта не фіксуються джерелами і способи 

отримання дівчатами знань є досить таки гіпотетичними. Так само досить 

важко буде виявити коріння перших жіночих закладів на території 

України, опріч тих, про які збереглася документація імперських установ. 

Можна також порушити недосліджену проблему жіночих монастирів і 

навчання там, бо керівництво тих монастирів та черниці мали б бути 

освіченими, внутрішньородинні стратегії досягнення знань і нарешті 

зародки змішаної освіти, допуск дівчаток до шкіл при церквах разом із 

хлопчиками. Просвітницькі реформи передбачали як особливості навчання 

дівчаток окремо, так і допуск до спільної з хлопцями освіти. Це значні 

теми подальших студій. 

На другу половину XVIII ст. в досліджуваному просторі жінки в 

переважній більшості, навіть із вищих прошарків суспільства, були 

неписьменними, а основною освітньою практикою було навчання 

«хазяйства». Ідеалізація освіченості жінок козацької старшини, завдяки 

збереженому приватному листуванню, має бути дещо переглянута. 

Насамперед, доказів, що жінки самі писали ці листи, а не за них писали 

придворні писарі, немає, та й сам характер листування, у якому не йдеться 

про публічне, громадське життя, а лише про господарські клопоти, 

свідчить не на користь жіночої грамотності. Влучну характеристику такій 

жіночій освіченості дав О. Лазаревський (подаємо в перекладі 

українською): «На жаль, листи дружин малоросійської старшини до 

середини XVIII ст. писані не ними самими, а домашніми писарями, тому 

що самі матрони, за рідкісними винятками, ще як-небудь інколи й уміли 

читати, а писати зовсім не вміли. З достатньої кількості переглянутих нами 

приватних листів минулого століття, в листах жінок власноручні їхні 

підписи починають траплятися лише з другої половини XVIII ст., а 

власноруч написані листи жінок бачимо лише наприкінці того століття, та 

й то рідко. Проте листи жінок, хоч і писані не ними особисто, мають 
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чималий для нас інтерес, змальовуючи те становище, яке вони посідали як 

у суспільстві, так і в сім’ї» [340, с. 177 – 178]. Навпаки, щодо освіченості 

жіноцтва другої половини XVIII ст., навіть із вищих прошарків, маємо 

негативні відгуки. 

Майбутній новгород-сіверський губернський дворянський 

предводитель Г. П. Іскрицький у 70-х рр. XVIII ст., ще перебуваючи на 

військовій службі, одружився, як зазначив його онук, «за палкої 

пристрасті» з Прасковією Павлівною Миклашевською, обманувшись щодо 

посагу. Заможні батьки майже нічого не дали за донькою. Тому, 

вирушивши в похід, Іскрицький залишив жінку вдома для «навчання» 

господарюванню. Учениця виявилася нездібною, «власно як ярмо на шеи», 

писав синові батько (свекор); її приїзд ще й спричинив тісноту в домі 

Іскрицьких [308, с.172]. Цей родинний сюжет цікавий дальшими 

роздумами онука. Прасковія Павлівна, навіть будучи донькою відомих у 

краї осіб, не вміла ні читати, ні писати – «тоді це вважали для дівчат 

зайвиною», – проте вже своїх доньок вони з чоловіком виховували інакше: 

ті навчалися не «хазяйства», а грамоти й музики. 

Приклад Миклашевської не поодинокий. С. Капніст-Скалон описує 

свою бабусю як жінку «простої освіти», яка, однак, давала раду з 

величезним господарством і доклала зусиль, щоб її діти здобули хорошу 

освіту в російській столиці [310, с.285]. Бути господинею, навіть не вміючи 

читати й писати, – основне завдання і чеснота для дівчини й жінки. 

Численне приватне листування XVIII ст. підтверджує це. 

Друга половина XVIII cт. стала великим зламом у долі шляхетських 

дівчат, переплетенням старих і нових моделей виховання. Звичайно, ці 

зміни пов’язувалися з великим просвітницьким експериментом, що 

розгорнувся в добу царювання Катерини ІІ. Тут варто відзначити кілька 

дуже істотних моментів. У Російській імперії жінка з найвищих прошарків 

могла досягти певного визнання, попри патріархальність спільноти. 

Упродовж XVIII ст. жінки чотири рази посідали престол, і в сумі роки 
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їхнього правління переважають «чоловічі». Однак в емансипації чи освіті 

жіноцтва було зроблено мізерні кроки. Ці кроки здійснювано в руслі 

просвітницьких реформ разом зі скасуванням особливостей автономій 

окраїн імперії. Найвагомішим із них було заснування в російській столиці 

першого великого закладу для шляхетних панн – Смольного інституту 

(1764 р.). Ініціатором таких нововведень був наближений до імператриці 

просвітитель І. Бецькой [403, №12103, с.669 – 670]. Але ініціативи щодо 

жіночого виховання й освіти переважно зосереджувалися в столицях 

імперії і тривалий час зовсім не доходили до провінції, хоча відомості про 

відкриття «училища» для дівчат «дворянського походження» одразу було 

надіслано до гетьманської канцелярії 25 травня 1764 р. разом зі статутом 

нововідкритого закладу [177, арк.1 – 2]. 

Поділ історії жіночої освіти Російської імперії на кілька періодів, 

який ґрунтується, зокрема, на тому, що на початку ХІХ ст. проекти 

Катерини ІІ та І. Бецького змінюються підходами вдови-імператриці Марії 

Федорівни, не відповідає дійсності, як, власне, будь-яка класифікація. На 

околицях навіть на початку XIX ст. ставлення до дівочої освіти було 

досить своєрідним, проте вже в 60-х рр. XVIII ст. бачимо спроби 

налагодити справу з освітою дівчат із вищих прошарків населення. 

Тут слід визнати наявність дівочої освіти ще до реформ другої 

половини XVIII ст. Існувало кілька напрямів здобуття знань для дівчини з 

заможної родини. Найперше – домашня освіта. Щодо періоду до середини 

XVIII cт. дані про це практично не збереглися, однак з огляду на широкий 

епістолярій і письменність окремих жінок можна висловити такий здогад. 

Другий метод – поширена на українських землях за стародавніми звичаями 

церковна освіта в дяка чи паламаря, поруч із хлопцями, за букварями. 

Напевне, дівчат могли навчати за гроші і жінки, які промишляли наданням 

знань [738, с.10]. Така практика зберігалася тривалий час, навіть і на 

початку XIX ст. [741, с.263 – 264] Ще досить важливий момент – наявність 

духовної освіти: дівчат віддавали на певний час до жіночих монастирів. Ці 
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освітні способи зберігались і надалі, однак передусім ідеться про 

інституціоналізацію освіти і створення контрольованих державою освітніх 

закладів, світське наповнення навчання. 

Початки дівочої світської освіти на українських землях у складі 

Російської імперії слід, певно, пов’язати зі змінами на півдні України, 

спробами створити в прикордонних місцевостях школи, де мали б 

навчатися як хлопчики, так і дівчатка. На жаль, у нас бракує даних про 

реалізацію цих ініціатив. Треба зазначити й те, що такі ініціативи 

цілковито вписувались у початки секуляризованої освіти на українських 

землях, коли першими світськими закладами ставали гарнізонні 

«солдатські школи». Перші школи для офіцерських і солдатських дітей 

(обох статей), напевне, пов’язані з ініціативами першого новоросійського 

губернатора О. Мельгунова 1763–1764 рр., схваленими братами М. та П. 

Паніними. Мельгунов передбачав заснувати виховний будинок для жіночої 

статі, аби пом’якшити «суворі та жорстокі звичаї» завдяки 

добревихованому жіноцтву, а особливо слід було вкорінити звичай аби 

жінки навчалися з малих років і звикали до ведення домашнього 

господарства і «всякої пристойної праці» [403, № 12099, с.666]. Слід узяти 

до уваги, що в склад Новоросійської губернії мали ввійти і землі півдня 

Гетьманщини – Полтавський та частина Миргородського полку. Також 

опосередковано відомо, що Мельгунов у фортеці Св. Єлизавети відкрив 

школу для офіцерських дітей обох статей [683, с.17], однак ці дані не 

мають достатніх підтверджень. Списки учнів тієї школи 1766 р. і 

подальших років засвідчують, що абетки і Псалтиря там навчалися лише 

хлопчики [152 – 154]. На жаль, деталі функціонування тієї школи ще 

потребують студій. 

Слід визнати, що потреба в жіночій освіті все ж спостерігалася на 

реформованих територіях Слобідської України та Гетьманщини. Увагу на 

дівочу освіту звертають у своїх наказах уже представники батуринського 

та ніжинського шляхетства 1767 р. У своєму проханні відкрити навчальний 
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заклад для шляхетства в «Малой Росіи» (дворянський корпус, університет 

чи «академію», «особливый дом воспитания») представники шляхетства 

мимохідь згадують, що «жіноча стать залишена також без належного 

догляду та навчання» [296, с. 137]. Пізніше вже й чернігівці повторюють 

зауваження своїх колег, а батуринське з ніжинським шляхетство 

зазначають, що «жіноча стать має необхідну потребу в гарному вихованні, 

то й для них, де виявиться за доброчесне, завести особливий дім для 

виховання, у котрому надавати навчання всього їм потрібного та 

корисного» [296, с.237]. 

Бажання малоросійського шляхетства відкривають важливу сторінку 

ще одного методу виховання сиріт із заможних родин, поширеного і в 

Західній Європі, – практики виховання в монастирях; власне, і перший 

російський заклад із виховання дівчат відкрився у секуляризованому 

Воскресенському Смольному монастирі. Вочевидь, те слугувало 

прикладом для місцевого дворянства. Того ж року в Наказах від 

Малоросійської колегії колезькому радникові Д. Натальїну чітко 

зазначено: « для виховання і навчання обох статей благородних і для того 

ж для обох статей сиріт по одному монастирю чоловічому та жіночому 

перетворити видається слід як Божу справу та христолюбну, для чого 

Чернігівський Троїцький та Харлампіївський Гамаліївський чоловічі, а 

києво-фроловський та глухівський жіночі монастирі знадобитися можуть». 

Можливо, не обійшлося без впливу П. Рум’янцева з бажанням 

реформувати «Малоросію», однак з опорою на старі інституції. На накази 

Натальїну відреагував депутат Г. Полетика. Його відповідь, що стала 

історіографічною пам’яткою, містить зауваження і щодо освіти, але ці 

зауваження не є істотними і радше слугують додатком до прохань 

Натальїна. Щодо жіноцтва Полетика пропонує створити нові школи, куди 

був би непоганий приїзд із кожного повіту, щоб ті місця не були ані 

запустілі, як Гамаліївський монастир, ані «багатолюдні, що до розпусти 

слугують»; конкретних місць Полетика не пропонує, лише зазначає, що 
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організацію шкіл слід доручити «благорозумним» і вченим людям із 

«малоросійського» шляхетства [289, с.93 – 94]. 

Продовжувалася практика віддавання доньок до монастирів, часто до 

«столиць» і поза межі «Малоросії» та слобідських полків. У 1776 р. 

командир «баталіону» в Харкові, представник значного слобідського роду 

Я. В. Тев’яшов просив дозволу віддати свою доньку на навчання до 

Новодівичого монастиря [209, арк.73]. 

Отже, говорячи про постання питання світської жіночої освіти, слід 

відзначити його появу й загострення саме в час великих реформ зі 

скасування Гетьманщини та слобідських полків у другій половині 60-х рр. 

XVIII cт. в контексті пропозицій щодо імперських реформ. 

Особливостями початків світської жіночої освіти на території 

Російської імперії були приватний характер навчання, найняті іноземні 

вчителі та тривалий брак кадрів для такої діяльності [651, с.75 – 96]. 

Кількість учнів у приватних закладах переважала кількість у державних 

офіційних установах, але виявлення та облік цих закладів, від яких часто 

не збереглося фіксації програми та учнів, – досить складна справа. 

Поволі з кінця 60-х рр. XVIII ст. лідером освітніх імперських 

ініціатив на підросійських українських землях став Харків – центр 

«губернії», над якою проводилися виразні імперські експерименти. 

Відкриття 1768 р. і функціонування «Харківських додаткових класів» 

поряд із Харківським колегіумом мало наслідком і поширення приватної 

освіти саме в цьому місті. 

Коли перші приватні пансіони для хлопців у Російській імперії 

почали активно створюватись у середині XVIII ст., а перший пансіон для 

дівчаток у Петербурзі відкрито 1757 р., то в українській провінції ця 

справа рухалася повільніше. Передусім це було пов’язане з браком 

приїжджих іноземців, основних навчителів та хазяїв пансіонів. Саме приїзд 

до Харкова вчителів-іноземців та нового чиновництва і спричинив появу 

приватних навчальних закладів. Брак документації не дозволяє розкрити 
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багато деталей. Але 10 квітня 1777 р. зі Слобідсько-Українського 

губернського правління було розіслано копії з розпорядження по 

комісарствах та промеморії в інші губернії, що в Харкові француженка 

мадам Мондоваль має намір з 1 травня утримувати «пансіон шляхетних 

панн», передусім для вивчення французької мови [211, арк.3 – 4]. Мадам 

Мондоваль пропонувала й певні умови: крім французької за правилами, 

дівчата мали навчатись історії, географії та арифметики, читати й писати 

«по-російськи» і танцювати (за окрему платню) [309, с.258 – 259]; дівчата 

мали жити в будинку мадам Мондоваль на повному утриманні, за що 

належало платити 130 рублів на рік; у разі потреби хазяйка погоджувалася, 

що при дитині буде служниця («дівка»), яку теж зобов’язувалася годувати. 

Чи реалізувався і як реалізувався цей харківський проект, на жаль, 

інформації немає. 

Проблеми приватної жіночої освіти були вагомими через 

непідконтрольність цих пансіонів і часто відверту профанацію освіти 

неосвіченими іммігрантами. Є інформація, що з 1778 р. (напевне, дещо 

пізніше, бо прямих згадок про те не маємо) у Полтаві існував приватний 

жіночий пансіон, який утримував німець Ф. Менгес (Менеж) – цей пансіон 

для шляхтянок існував до 1810 р., був розрахований на десятьох–

п’ятнадцятьох персон при двох учителях [510, с.195]. Цікавою є спроба 

відкрити «французький пансіон» у Ромнах для хлопчиків та дівчаток 1781 

р., до якої долучився Г. Полетика; але, напевне, ця спроба не була вдалою 

[332, с.494 – 495]. 

Найвідомішим приватним пансіоном «у всій Малоросії», де 

навчались і дівчата, був пансіон мадам А. де Леянс у Глухові, колишній 

гетьманській столиці. Дані про цей «пансіон» невеликі, але доволі цікаві 

для характеристики дівочої освіти. Слід заперечити, що той пансіон був 

«найпершим»: дані про цей заклад стосуються лише 80-х – початку 90-х 

рр. XVIII ст. У Глухові оселився відставний учитель французької мови 

поручик де Леянс і з дружиною зайнявся приватною освітою [332, с.494]. 
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Вочевидь, про цього вчителя пише М. Мотоніс у листі до Г. Полетики 11 

листопада 1782 р. – про те, що приїхав із Глухова, де віддав своїх дітей 

разом із дітьми Полетики до навчання. Учитель навчав читати, писати, 

історії, географії, арифметики, а його дружина – «жіночій статі 

притаманному рукоділлю». На відміну від обмежених даних про інші 

пансіони, можемо сказати напевне, що цей пансіон доволі успішно 

функціонував у 80-ті рр., про дівочу освіту в ньому добре свідчить 

французький лист А. Леянс до поміщика Я. Сулими щодо успіхів його 

доньок, особливо Ганни [463, с.137], яку, до всього, вчили музики. 

Напевне, рівень освіти в пансіоні був непоганим, якщо зважити, що його 

вихованець Я. Маркович добре говорив французькою [598, с.353]. 

Дослідження появи й функціонування перших приватних закладів 

для дівчат базується на доволі специфічній і дуже уривковій джерельній 

базі. Але загалом можна сміливо сказати про слабкість ініціатив щодо 

відкриття жіночих навчальних закладів і невелике число іноземців та 

пансіонів для дівочого виховання. Можливо, саме слабкість цих ініціатив 

та своєрідний рівень викладання породять глумливе ставлення до таких 

закладів, яскраво відображене пізніше в українському красному 

письменстві. Але так чи інак, ця приватна освіта заклала перші підвалини 

для появи значніших інституцій та нового рівня освіти. До всього, 

просвітницькі ідеї через німецьких і французьких вчителів та вчительок 

поволі засвоювались і, напевне, надалі мали вплив на місцеву спільноту. 

Відсутність жіноцтва в публічній політичній сфері, на жаль, не дає нам 

змоги тривалий час спостерігати ці зміни. 

Великим зламом, великою зміною в жіночій освіті стала училищна 

реформа 1782–1786 рр. (в українських намісництвах реалізовувалася з 1789 

р.), що передбачала освіту дівчат у народних училищах поряд із хлопцями. 

Відомий факт, що сама училищна реформа була запозичена з Австрійської 

імперії, і дозвіл навчатися дівчатам був також нововведенням освітніх 

реформ Марії Терезії [801]. Але роль дівчат в училищах в Австрійській 
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імперії була визначена користю у суспільстві (майбутнім учителюванням 

та виховними функціями), як і їхня подальша доля, тим часом як у 

Російській імперії важила саме настанова отримання освіти. Училища 

давали лише початки освіти й знань, для кращої освіти слід було навчатися 

приватно або їхати до російських столиць. 

У 1804 р. училищний статут було змінено, система училищ мала 

поширитися на всі повітові центри, дирекцію училищ у губернії наділено 

ширшими повноваженнями, створено училищний комітет у навчальному 

окрузі (у нашому випадку Харківському), що оцінював якість викладання, 

багато змін передбачалось і в устрої училищ. У губернських центрах мали 

запровадити вищі форми освіти – гімназії, але з гендерними обмеженнями 

(без права навчатися там дівчатам). Училища аж до 30-х рр. ХІХ ст. 

лишались основними державними закладами для здобуття початкової 

освіти. Під час проведення цієї реформи важливим було опертя на місцеві 

кошти та кадри. 

Прикро, що цей важливий момент дівочої освіти оминула українська 

історіографія і жіночі студії. Найголовніше в цій ситуації – допуск дівчат 

до освіти. Однак це починання дуже кволо оцінене українською 

історіографією. Із регіональних дослідників лише О. Андріяшев зважив на 

дівчат в училищах, але поставився до цих ініціатив, як і загалом до 

освітньої системи кінця XVIII ст., досить критично [487, с.71]. 

Дані про дівчат у нововідкритих училищах доволі обмежені. О. 

Ліхачова наводить їх щодо кількості дівчат у головних народних училищах 

українських намісництв 1790 р.: у Чернігівському їх було 11 зі 160 учнів, у 

Новгород-Сіверському – 5 зі 171, у Київському (найбільше в імперії) – 64 з 

224, у Харківському – 11 зі 127 [619, с.285]. Загалом ці цифри, попри їх 

незначність, доволі оптимістичні порівняно з іншими намісництвами 

імперії. Після адміністративної реформи, яка географічно зробила 

Київську губернію «правобережною», 1803 р. в Київському головному 

народному училищі було й далі багато дівчат порівняно з іншими 
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закладами – на 94 хлопці навчалося аж 36 дівчат [603, с.18]. Важливо, що 

серед дівчат соціальне походження з різночинців переважало над 

дворянським. На 1804 р. кількість дівчат у Київській губернії дещо 

скоротилася до 27 (на 115 хлопців) [603, с.65]. Усі ці дані ще потребують 

перевірки. 

Дещо подібну ситуацію, але з меншою кількістю дівчат 

спостерігаємо в Слобідсько-Українській губернії на 1800 р.: в училищах 

навчалося лише 7 дівчат (на 486 хлопців), усі з різночинців: дворяни, 

вочевидь, віддавали перевагу приватному навчанню. Упродовж 1802–1803 

рр. ситуація дещо змінюється: 1802 р. – 8 дівчат (5 різночинок і 3 

дворянки), 1803 р. – 13 дівчат (цього разу 6 дворянок), напередодні 

реформування 1804 р. в училищах губернії навчалося 20 дівчат (на 587 

хлопців) [540, с.320]. Доволі цікавий факт, що на час відкриття Ізюмського 

малого народного училища в 1790 р. туди було зараховано і трьох дівчат 

(певно, з купецького стану): А. Шведову, Є. Губіну, В. Небогину [192, 

арк.23 зв.]. 

Тут необхідно зробити важливу ремарку щодо статистики дівчат в 

училищах. Насправді подана статистика, вочевидь, не відображує 

реального стану речей. Так, у 1800 р. в Харківському казенному училищі 

(«школі») в офіційних списках не зазначено жодної дівчинки. Проте 

початковий учитель (письма, читання та катехізису) І. Вакуловський подав 

відомості про успішність, у яких фігурують вісім дівчат (серед них: Й. 

Ломаковська – вочевидь, донька «економа» училища; О. Єфибовська – 

певно, донька одного з учителів І. Єфибовського; М. Романовська – 

мабуть, донька харківського лікаря) [88, арк.8 зв. – 9]. Понад те, у 

відомості про іспити й нагородження учнів Харківського казенного 

училища за 1803 р. зазначено про нагородження похвальними листами 

учениць – напевне, доньок учителів – П. Ходовської, А. Ломаковської, А. 

Курдюмової, О. Ломаковської [91, арк.4]. На жаль, подібної інформації 

небагато, однак певне розходження є і в чернігівських відомостях 
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пізнішого часу. Тобто кількість дівчат в офіційних списках могла бути 

меншою, ніж насправді. Ця теза ще потребує перевірки. 

Незважаючи на кволість училищної реформи та численні регіональні 

особливості, ми можемо спостерігати наслідки. Інформація наявна у нас  

стосується дещо пізнішого часу – початку XIX ст., а саме Чернігівської 

губернії. На 1805 р. кількість дівчат в училищах Чернігівської губернії 

була все-таки дуже невеликою. За зведеними даними, в семи училищах 

навчалося 37 дівчат (і 701 хлопець) [290, с.85], при цьому в парафіяльних і 

приватних закладах не навчалася жодна дівчина. Документація про 

успішність і всілякі звіти щодо Чернігівської губернії дають досить повну 

картину.  

Можна відтворити як імена цих учениць, так і зауваження щодо 

їхньої поведінки та успішності. Треба обумовити окремі моменти, що 

одразу впадають в очі під час аналізу. Передусім це те, що окремі дворяни 

віддавали до училища всіх дітей. У Чернігівському училищі дев’ятирічна 

М. Купенкова, наприклад, навчалася разом із братом [135, арк.81], у цьому 

ж училищі 1805 р. навчалися сестри Г. і К.  Прижеванови (у подальших 

документах – Прижевські), брат і сестра В. та Г. Мазури, купецькі сестри 

О. та Є. Гвардієви []; у Глухові теж навчаються в одному класі К. та Є. 

Щоголеви [135, арк.345]. У Новгород-Сіверському училищі, щоправда в 

різних класах, навчалися сестри Є., С. та Д. Константинович (доньки штаб-

лікаря) [135, арк.172], у Ніжині – сестри Паляничкіни: М., Єфросинія, 

Євдокія; О. Токурова навчалася з братом Костянтином [135, арк.400]. Такі 

родинні зв’язки загалом характерні для провінційних училищ, тієї 

навчальної системи. 

На загальному тлі виділяються деякі дівчата: В. Радькевичева зі 

Стародубського училища (вочевидь, донька вчителя цього ж училища Я. 

Радкевича), яка відзначилася на іспитах [135, арк.189]; «прилежаніем» 

вирізнялися К. Щоголева з Глухова [135, арк.204] та С. Константинович із 

Новгорода-Сіверського [135, арк.778]. За списком учнів Ніжинського 
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повітового училища 1805 р., з 44 учнів першого класу аж шість дівчаток, із 

74 другого класу – 4 дівчинки. Ніжин – особливе місто в губернії через 

наявність там великої грецької колонії. Соціальний статус дівчаток 

різноманітний, однак вони, звичайно, з вищих прошарків населення. Але 

саме Ніжинське училище не лише «інтернаціональне», але й досить цікаве 

соціальним походженням учнів: три дівчинки з греків, дві – доньки купців, 

а Т. Кучевська – з різночинців (донька годинникаря). Тобто 6 дівчат із 10 – 

не з дворянського стану [135, арк.23 зв. – 27]. 

Варто визнати, що в училищах дівчата переважно навчалися в 

першому класі (з трьох), тобто лише набували вмінь читати й писати. Так, 

у Чернігівському повітовому училищі 1805 р. навчалося 15 дівчат (і 194 

хлопці), але в другому класі дівчат не було  [135, арк.362]. Вік їхнього 

вступу 8–11 років, хоч існували й винятки, наприклад, у Новгород-

Сіверському училищі навчалася шестирічна Є. Константинович. Так само 

в Новгород-Сіверському училищі дві дівчинки навчалася в другому класі і 

дві – в третьому [135, арк.364 – 365]. Подальшу їхню долю видно з 

характеристики обставин, за яких вони залишили училище. М. 

Паляничкіна з Ніжинського училища (там ще залишалися для навчання її 

дві молодші сестри) взята батьками влітку 1805 р. з третього класу і 

«віддана навчатися рукоділлю» [ 135, арк.395]. Слід визнати, що і доля 

хлопчиків, особливо з нижчих прошарків, теж була подібною: 

«однокласник» М. Паляничкіної П. Попов був забраний батьком без 

усякого відома і відданий у науку до купця. У Глухові, Погарі та Стародубі 

дівчата навчалися також лише в першому класі. Тож над дівочою освітою 

все ще тяжіли традиції та упередження в ставленні до дівчинки. 

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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Сама роль дівчат-учениць була досить своєрідною і маркованою. У 

1799 р. малоросійський губернатор О. Беклешов відвідав Новгород-

Сіверське училище. На вході його зустрічали сім дівчат, вбраних у білі 

сукенки, з кошичками, наповненими квітами, що кидали йому під ноги; 

учні та учениці давали концерт. Коли ж приїжджав через кілька років 

губернатор  Куракін, то після вступного канта вийшли з двох дверей по 

чотири дівчинки, стали півколом, і одна з них виголосила промову 

російською, а друга – німецькою мовою, після чого почався іспит [758, 

с.31 – 32]. Подібну ситуацію в цьому ж училищі спостерігаємо й 1805 р. 

Учитель Новгород-Сіверського училища П. Левицький досить яскраво 

відобразив те у своєму листі до директора училищ Чернігівської губернії 

М. Маркова щодо відвідин училища міністром освіти П. Завадовським 10 

серпня 1805 р.: « зустріч йому зроблено було від дев’яти дівчат, одна з 

яких говорила при вході його в залу коротку промову». Це були практично 

всі учениці училища, яких вивели зустріти міністра, далі ініціатива була 

віддана хлопцям і викладачам, які виголошували промови різними мовами. 

Завадовський вирішив провести іспит, навіть сам давав завдання з 

арифметики дівчинці з 3-го класу Кухлевицковій, яка розв’язанням задачі 

абсолютно задовольнила міністра [135, арк.302]. Перед нами цікавий 

сюжет: зустрічати міністра виводять усіх дівчат училища, міністр 

інспектує передусім дівчинку з найстаршого класу. 

Училища, особливо в провінції, попри критику старої шкільної 

системи, мали за основні проблеми брак належних учителів і наявність 

лише початкової освіти [619, с.286]. З цим важко не погодитися. 

Незважаючи на невелику кількість дівчат в училищах і низький рівень 

освіти, училищна реформа мала позитивне значення, насамперед через сам 

допуск дівчат до освіти. До того ж, доступ до училищ був усестановим, і 

внаслідок багатьох особливостей імперського соціуму вихідці з 

різночинців незрідка переважали дворянських представниць. За умови 

збереження патріархальності в суспільстві розглянуті нововведення були 
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немов початком ширшого реформування освіти, яке, однак, пішло дещо 

інакшим шляхом. З 1797 р. виховними ініціативами почала опікуватися 

дружина тодішнього імператора Павла І Марія Федорівна – прихильниця 

станових та статевих відмінностей в освіті, яку, на її погляд, мали давати 

передусім дворянським дівчатам. Держава наполягала на благодійних 

ініціативах з боку добре організованих органів дворянського 

самоуправління. 

Дівчата в училищах, та ще й на одній лаві з хлопцями – сміливе 

нововведення, яке не прижилося на цих теренах у досліджувану добу. Але 

ця спроба мала певний успіх саме на Лівобережній та Слобідській Україні, 

у просторі, де соціальна стратифікація бувала досить розмитою. Звичайно, 

це був один із перших просвітницьких кроків з усіма його особливостями, 

та його варто принаймні визнати як початок важливих процесів. 

* * * 

Училищна реформа в Російській імперії та безпосередньо на 

українських територіях загалом позитивно конотована: поява світських 

навчальних закладів, відкритих для всіх, стала частиною ширшого 

загальноєвропейського процесу змін в освіті, «освітньої революції». Однак 

регіональні відмінності та особливості училищної реформи були дуже 

важливими й визначили надалі характер освітніх ініціатив.  

Стосовно України варто зазначити той факт, що головою Комісії 

училищ став «малорос» за походженням із києво-могилянською освітою 

Петро Завадовський. Впливовий поміщик [331], що потребував підтримки і 

догляду за маєтностями на своїй Батьківщині, Завадовський, вочевидь, 

особисто сприяв заснуванню училищ та підбору вчителів переважно з 

місцевих кадрів (котрі закінчили Учительську семінарію в Петербурзі) в 

навчальних закладах Чернігівського, Новгород-Сіверського та Київського 

намісництв. Якщо в Новгород-Сіверському та Чернігівському 

намісництвах училища було відкрито в найбільших містах, то в 

Київському лише в намісницькому центрі й на Подолі, поблизу Київської 
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академії, з якою зберігався доволі жвавий зв’язок. Загальне враження від 

перших світських освітніх реформ складається не на користь новацій: це 

дійсно були зрушення, але все ще досить кволі, проте з певними 

перспективами щодо майбутніх освітніх ініціатив. 

Значно більший, ніж на територіях колишньої Гетьманщини, успіх 

мали освітні заходи на Слобожанщині (у Харківському намісництві). 

Багато в чому це пов’язано із суб’єктивними чинниками – активністю 

нового директора училищ, талановитого науковця й адміністратора Івана 

Переверзєва. Провідною особливістю відкриття й функціонування училищ 

на цьому просторі стала диспропорція між розвитком освітніх ініціатив у 

центрі губернії Харкові та повітових центрах, що надалі лише 

увиразнилася. Окрім того, слід визнати, що освітні нововведення в 

Харківському намісництві зазнали певних невдач, училища в Лебедині й 

Валках, Вовчанську були ліквідовані, зачинені два «приходські» училища 

в Харкові, Харківське казенне училище об’єднане з Головним народним. 

Однак збереглася основна тенденція щодо функціонування навчальних 

закладів та підтримки місцевої спільноти. 

Говорячи про останні роки XVIII – перші роки ХІХ ст., можна 

зауважити цікаву тенденцію: взаємодію навчальних закладів та місцевої 

громади, мешканців великих торговельних міст. Це, зокрема, відкриття 

нових училищ у Ромні та Погарі з ініціативи влади, але за підтримки 

місцевого купецтва в 1798–1799 рр., або досить жваві торгівлю й 

постачання товарів харківським купецтвом та мешканцями довколишніх 

сіл Харківському головному народному училищу. Тобто відзначаємо 

«співпрацю» новопосталих навчальних закладів із представниками різних 

прошарків населення. Але ця тенденція була дещо пригальмована надалі, 

вочевидь, і через соціальну політику імперії, де основні позиції мали 

дворяни. 

Відтак внутрішні передумови відкриття Харківського університету 

стають усе більше зрозумілими. Передусім, це вдала практика імперських 
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освітніх реформ у Харкові у сфері відкриття світських закладів із 

залученням до цих процесів місцевої спільноти. Слабкий успіх училищної 

реформи на території «малоросійських» намісництв, істотна залежність 

місцевих ініціатив від попередніх освітніх практик та, власне, своєрідне 

ставлення місцевої спільноти до освітніх проблем, що їх відсували на 

другий план, – усе це призвело до спрямованості освітніх практик назовні, 

до соціального обмеження освіти й постання потреби її практичного 

наповнення.  

Досить демократична училищна реформа, попри всі свої невдачі, 

мала й позитивні наслідки – запровадження освіти для дівчат. Перші 

офіційно схвалені приватні жіночі заклади з’явилися на цих територіях 

лише в 70-х рр. XVIII cт. Це подолання домашніх рамок, а потому й 

допущення бодай невеликої кількості дівчат різних прошарків до 

створених училищ, насправді, стали підвалинами процесу появи й 

розвитку жіночої освіти, попри численні заборони та особливе ставлення 

спільноти до цього питання. Допуск до освіти дівчат певною мірою 

«випередив час», йдеться про змішану систему освіти в училищах, де 

дівчата навчалися поруч з хлопцями, у подальшому на тривалий час були 

створені рамки щодо подальшого навчання.  

Загальноімперські вади освіти відображалися і на околицях: 

відсутність чіткого правління (світська влада в особі губернаторів та 

Приказ громадської опіки мали інші компетенції, на яких і 

зосереджувалися), брак учителів (яких готував лише один заклад), 

відсутність практичного значення навчання (особливо для нижчих та 

середніх верств), зосередження освітніх закладів у великих губернських та 

повітових містах і неувага до сіл, вилучення церкви з училищної реформи, 

що позбавляло училища широкої підтримки. Але училищна реформа була 

усе ж першим і сильним кроком у напрямку творення системи нової 

світської освіти.  
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Зародження світської освіти на території Слобідської та 

Лівобережної України навіть у такому вигляді багато важило для 

подальших змін в освіті, для нових навчальних практик та секуляризації 

знання. Місцеві практики залучення еліти до відкриття й функціонування 

нових закладів з’явилися та стали значущими дещо пізніше. Однак 

продовжує існувати своєрідна дихотомія світського та церковного. Наміри 

створити нові, незалежні від церкви навчальні заклади не змогли цілком 

зреалізуватися. 
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РОЗДІЛ 4. ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ  

1802–1818 рр. 

Становлення системи освіти передбачає утворення навчального 

циклу – від початків сприйняття і вивчення певних основ знань до вищої 

освіти, що має уже на меті підготовку фахівця у певній галузі. Початок 

творення такої системи, зрозуміло насичений певними суперечностями і 

призводить до постання низки інших питань: освітньої спеціалізації, 

доступу до знань, появу супровідних набуттю навичок установ 

(лабораторій, музеїв, бібліотек, наукових товариств), нарешті 

витворюється істотна соціальна проблема: певна кількість освічених 

людей, прошарок вчителів та учнів, осіб пов’язаних з навчальним закладом 

та умови їхнього існування у соціумі. На початку ХІХ ст. ця проблематика 

загострюється у зв’язку зі стрімкими змінами в освітній сфері. 

Незважаючи на проведену наприкінці XVІІІ ст. училищну реформу, 

світська освіта в Російській імперії не задовольняла потреб ані держави, 

ані соціальних прошарків населення. Вступ на престол унаслідок 

державного перевороту імператора Олександра Першого, що вважався, як і 

його бабуся Катерина Друга, визначним реформатором, відкривав широкі 

перспективи для здійснення реформувань освітньої сфери бодай за 

зразками сусідніх Пруссії та Австрії. Початок наступу революційної 

Франції, а потому й наполеонівської імперії на європейському континенті 

примушував уряди держав змінювати освітню систему за вимогами 

конкуренції з просвітницькими прагненнями урядів Франції, надати 

альтернативу і змінити всю систему освіти. Від початку ХІХ ст. освітнє 

питання в Європі набуло політичних ознак і виразно державного інтересу. 

Ідеї загального перетворення устрою імперії йшли поруч з ідеями змін в 

освітній сфері. Своєрідне проведення училищної реформи та постійний 

брак коштів змушувало діячів «освітньої революції» в Російській імперії 

взоруватися на інакші приклади й незрідка створювати заклади за 

власними ідеями. В основу нової освіти за французьким прикладом, 
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повтореним Едукаційною комісією Речі Посполитої, ліг принцип 

«Університету», головного навчального закладу регіону, довкола якого 

формується «округ» із гімназіями, училищами, школами та пансіонами 

[773, с. 3 – 26, 37]. 

Після тривалих обговорень і проектів 8 вересня 1802 р. було 

утворене Міністерство народної освіти на базі Комісії училищ, яке, як і 

Комісію, очолив граф П. Завадовський [710, с.31 – 52]. Однак напевно 

основним діячем реформи виявився князь А. Чарторийський – магнат із 

колишньої Речі Посполитої, його інтереси і проекти щодо колишніх 

приєднаних до Російської імперії земель Речі Посполитої були 

засадничими для руху реформи [800, с.17 – 22]. Головним дорадчим 

органом Міністерства мало стати Головне правління училищ, провідним 

секретарем-справочинцем якого призначено молодого дворянина-

реформатора зі Слобідської України В. Каразіна. Поза сумнівом, певний 

вплив Каразіна на діяльність Головного правління та Міністерства був 

вагомою причиною для відкриття університету на батьківщині 

реформатора в місті Харкові [577]. 

Однак освітній реформі передував політичний крок 1801 р. – 

підтвердження Жалуваної грамоти дворянству та відновлення дворянських 

зборів та самоврядування (заборонених Павлом Першим), тобто було 

підтверджено й відновлено «станові» права дворянства, яке виявилося 

основним «громадянським» соціальним прошарком імперії. Передовсім на 

дворянство спрямовувалися освітні заходи, які, на думку імперських 

сановників, воно, дворянство, мало й підтримувати усіма силами. 

За проектами освітньої реформи, що почала реалізовуватися 1804 р. 

(а засадичним документом щодо основ освіти став «Статут для закладів, 

підлеглих університету» 5 вересня 1804 р.), в окремих великих 

адміністративних центрах імперії відкривалися університети й довкола них 

формувалися навчальні округи. Університет та училищний комітет при 

ньому керували як державною, так і приватною освітою в окрузі. У 
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кожному губернському місті створювалася чотирикласна гімназія 

(директор цієї гімназії був водночас і директором усіх училищ у губернії), 

у перспективі кожен повітовий і губернський центр мали б повітові 

училища (двокласні), початкові ж знання давали б приходські школи, які, 

за ідеєю, мали створюватися поміщиками чи громадами з використанням 

церкви та церковних установ. Це була дуже широка реформа, на яку в 

держави бракувало ресурсів. Важливим стане й те, що освіта задумувалася 

як широка й загальна лише для приходських шкіл та училищ, натомість 

доступ нижчим оподаткованим прошаркам населення і жіноцтву до 

гімназій та університетів був закритий.  

Уже за тогочасним станом речей Головні народні училища слід було 

перетворити на гімназії й окреме повітове училище, народні училища в 

повітових центрах (де вони були) – на повітові училища. Але такі кроки 

передбачали багато новацій як щодо відкриття навчальних закладів, так і 

їхнього «переформатування»: нові вимоги до вчителів, розширення кола 

предметів у гімназіях та відчутну звітність – тобто посилення впливу 

бюрократії. Задля підтримки училищ та керівництва ними призначався 

штатний смотритель із зарплатнею, незрідка з учителів. Оскільки в 

повітових училищах було два класи, то в них мало бути й два вчителі, хоча 

додавалися вчителі малювання та початків іноземної мови. Гімназії ж мали 

істотні переваги у підборі вчительських кадрів та рівень навчання, до їхніх 

програм було включено вивчення точних дисциплін, «нових іноземних 

мов» та латини.  Але чітко програми навчальних закладів тривалий час не 

були прописані. 

Загалом реформа виглядає сміливим політичним рішенням – дуже 

непевним і невизначеним, що виявилося під час її проведення. 

З початком освітніх змін було засновано Харківський університет і 

Харківський навчальний округ (з 11 губерній). Надалі межі округу 

змінювалися, проте Слобідська та Лівобережна Україна до 1833 р. 

лишалися в цій навчальній системі.   
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4.1. Особливості освітніх ініціатив у Слобідсько-Українській 

губернії 1804–1818 рр.) 

Слобідсько-Українська губернія виявиться найуспішнішою щодо 

проведення освітніх реформ у Харківському навчальному окрузі. 

З’ясування цього успіху – чи незрідка неуспіхів – є важливим 

дослідницьким завданням. Відкритий у січні 1805 р. у Харкові університет 

та заснований ще 1803 р. навчальний округ змінювали підхід до освіти. 

Харків перетворився на основний освітній центр на українських землях. 

Наявність університету в губернському центрі сприяла приватним 

ініціативам, розвитку шкіл та губернської гімназії, приїзду студентства та 

вчителів. Освітні процеси в Харкові проходили жвавіше, аніж в інших 

частинах Харківського навчального округу. Свого роду успіх нових 

освітніх закладів пов’язувався із попереднім успіхом освітських починань, 

хоча і мав певні особливості, одні із основних питань, що слід залучити: 

передусім, це роль новоутвореного Харківського імператорського 

університету на пожвавлення освітніх ініціатив у Харкові. Хоча Харків 

уже наприкінці XVIII ст. уже був істотним навчальним центром, 

перетворення міста на основний адміністративний освітній (науковий) 

центр мала сприяти новій ролі цього міста на великому просторі 

Харківського навчального округу. Другим важливим питанням буде 

реалізація освітньої реформи саме в Харкові, тобто об’єднання та 

трансформація харківських училищ та виникнення Слобідсько-Української 

гімназії, у будь якому разі дані училища і гімназія мали бути основним 

джерелом постачання студентів для новопосталого хоч і 

небагаточисельного університету. Поруч із харківськими «міськими» 

освітніми перспективами постає і перспектива: забезпечення навчального 

процесу та особливості виникнення нових навчальних закладів загалом у 

Слобідсько-Українській губернії; зміни у адміністративних кордонах і 

виокремлення Харківської єпархії у 1799 р. за співіснування університету, 

семінарії та єпископського центру акцентує увагу на ролі церкви у 
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постанні нижчих навчальних закладів, сприяння чи опору світським 

освітнім ініціативам, успіхам чи невдачам у відкритті та функціонуванні 

нових шкіл. Так само, досить важливо за змоги дослідити виникнення 

поміщицьких шкіл для місцевих жителів, дані ініціативи щодо відкриття 

чи підтримки навчальних закладів. 

Власне, коли заходить говорити про реформу 1804 р. і подальших 

років, що врешті привела до відкриття Харківського імператорського 

університету, слід зважити на альтернативи й тодішній стан речей. На 

початок ХІХ ст. існувало кілька проектів, менш затратних, але дуже 

цікавих із погляду перспективи. Наприклад, 1803 р. збиралися дані про 

наявність сиріт, аби відкрити повноцінний сиротинець. Однак сироти, 

підкидьки були лише в Харківському повіті, в російських родинах. 

Виховного будинку не вийшло [40, арк.1, 6, 15, 16]. Так само міністр 

внутрішніх справ В. Кочубей дізнавався про можливість заснувати 

«жіночий інститут» [41, арк.1, 3, 5]. «Фіаско» чекало на ідею про 

організацію в Харкові «військового училища» 1801 р. з  «гражданской 

частью» (із навчанням і для цивільної служби) [35, арк.1 – 2]
 
. Університет 

за кошторисом перевищував у багато разів усі ці проекти, крім того, 

згодом саме цей заклад виявився здатним їх реалізувати. Однак існування 

такої потужної, як на місцевого рівня, інституції, здається, дуже 

гальмувала навчальні ініціативи, зводила їх до примітивних бажань.  

На початку століття основним навчальним закладом Харкова було 

Головне народне казенне училище (школа), утворене від об’єднання 

Головного народного і казенного училища в 1798 р. Для вступу до закладу 

основним документом була чолобитна рідних: удів, братів, убогих дворян 

– щодо прийняття «різного звання люду» до Харківського казенного 

училища [34, арк. 2, 3, 6, 8, 11, 13], інших правил, як і вступних іспитів, не 

існувало. До всього, у документації губернського правління яскраво 

відбито альтернативу місцевій освіті – навчання в кадетських корпусах 

інших частин імперії [36, арк.1 – 2]. Можна спостерегти, що  за наявності 



242 

 

низки навчальних закладів у губернії дворяни зберегли пріоритетність до 

столичного кадетського корпусу. 

Харків виявиться одним із центрів навчання музики та співу. 

Існування хорів при церквах і практик навчання вокалу мало імперський 

контекст: при хорошому співі відправляли до придворного хору (що 

характерно для «Малоросії»). Так було й на початку XIX ст., до того ж при 

Головному училищі «традиційно» існувала співацька школа. Власне, на 

початок ХІХ ст. у ній було 4 баси й 4 тенори, і ще 1802 р. зі «школи» 

(Харківського головного народного училища) вимагали чотирьох 

хлопчиків для придворного хору й «удосконалення російського оперного 

театру» [42, арк.1, 5,7, 16, 18, 19, 23, 29].  

І звичайно, важливою рисою шкільництва була наявність 

«солдатських» і рекрутських, «гарнізонних шкіл» у Харкові та губернії [33, 

арк.1 – 3]. Тобто, слід визнати, губернський центр Харків ще до відкриття 

університету був досить вагомим містом завдяки своїм освітнім практикам. 

Саме виникнення і становлення нового типу училищ у Слобідсько-

Українській губернії пов’язувалося з діяльністю училищного комітету 

Харківського навчального округу, що формувався з університетської 

професури. Фінансова проблема й численні зловживання – дуже яскраві 

характеристики освітньої сфери. Насамперед місцеве дворянство 

підписалося на великі суми для університету, та ці гроші не були 

виплачені впродовж усього періоду: дворяни не просто не мали змоги 

виплачувати ті кошти, але навіть не бажали того робити, і з кожним роком 

виплати все зменшувалися [48, арк.4 – 12]. Ті виплати на основний 

навчальний заклад робили другорядними місцеві навчальні заклади та їх 

фінансування. Головний тягар утримання училищ та гімназії лягав на 

місцеві громади та органи врядування. Смотрителями училищ спочатку 

призначали переважно з «купецького стану» (що часто відлучалися в 

торгових справах), у кращому разі «городничих» чи самих вчителів; лише 

з 1811 р. були запроваджені почесні смотрителі з дворян, здатні 
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організувати місцеві еліти для підтримки освіти або ж допомогти освіті зі 

своїх статків [541, с.306 – 307]. Але недосконалий устрій адміністративної 

та господарської частини – загальноімперська проблема, у самому Харкові 

та в Слобідсько-Українській губернії вона дуже виразна. 

Вивчення цих проблеми та бюрократичних відписок змушує 

відмовитися від «риторики» про поширення меценатства та благодійності: 

стягнення фінансів було важкою працею, а основний фінансовий тягар 

лягав на плечі місцевого селянства та городян. Освітні кроки 

здійснювалися згори й не були цілковито продуманими. Так само й 

риторика про користь університету «для краю» не була цілком 

реалізованою, за губернським центром починалися інакші «краї» з 

типовими для імперської провінції виявами злиденності населення та 

самодурства чиновників. Основна сума на училища виділялася з «винних 

відкупів», сплати податку на утримання шинків та гуралень, є відомості 

про ці сплати 1805 р. Впадає в очі різниця у виплатах на кожне повітове 

училище й на Харківську гімназію: на кожне училище припадає по 500 

рублів, а на колишнє Харківське головне народне училище (наразі 

гімназію) 5395 рублів [43, арк.231]. Та й ці видатки на училища є досить 

невеликими порівняно з потребами нововідкритого університету та 

пожертвами й відрахуваннями на нього. 

Культурна характеристика Харкова початку ХІХ ст. виявиться доволі 

неоднозначною. Місто не було пристосоване до існування навчальних 

закладів: своєрідне розташування, антисанітарія, відсутність приміщень, 

слабкі комунікації – вирізняють Харків того часу. Водночас заснування 

університету мало дуже велике значення для міста: відкривалися перша 

світська друкарня, бібліотека, започатковувалося перше музейне зібрання. 

Ці кроки не лише виокремлювали Харків серед інших міст – вони 

створювали прецедент подальшого розвитку міста. 

У травні 1804 р., напередодні заснування Харківського університету, 

основний візитатор Харківського навчального округу професор І. 
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Тимковський подав пропозицію про влаштування в місті як губернському 

центрі гімназії та повітового училища на базі Харківського головного 

казенного училища [495, с.160]. Було запропоновано, «аби знадобитися 

дворянству», викладання артилерії та фортифікації, але цю пропозицію не 

підтримало керівництво округу. 

Відкриття Харківського університету посилило роль Харкова як 

навчального центру, куди почали з’їжджатися як майбутні студенти, так і 

вчителі, незрідка разом із ріднею та служниками. Але відчувалася потреба 

вдосконалення училища й створення на його базі гімназійного закладу, що 

був би сходинкою до вступу в університет. Вступ до гімназії та 

університету був соціально обмеженим. Це приводило й до того, що поряд 

з училищами досить інтенсивно ще з кінця XVIII ст. створювалися 

приватні шляхетні пансіони з непоганим рівнем освіти, особливо в 

іноземних мовах, для подальшого навчання в гімназії та університеті. 

Відомий український історик О. Лазаревський, наводячи приклад навчання 

в Харківському головному народному училищі О. Маркевича (згодом 

помітного історика та мислителя), зазначав, що вже на початок ХІХ ст. 

Київ зі своїми закладами (передусім Академією) поступився Харкову щодо 

здобуття освіти шляхетськими дітьми [327, с.153]. Крім уже наявних 

приватних пансіонів (кількість яких з’ясувати досить-таки важко), 

відкривалися нові навчальні заклади: у квітні 1804 р. «ученому 

иностранцу» Й. Гілейну Міністерством освіти дозволено завести «пансіон» 

для хлопчиків і визначено ціну за навчання – 300 рублів за рік [418, с.65 – 

66]. Із 1805 р. був дозволений ще один пансіон, іноземця Дерезвіля, який 

склав іспити на вчителя в Харківському університеті. Упродовж першої 

третини ХІХ ст. можна спостерігати дуже жваве відкриття  приватних 

закладів різного рівня. Якщо взяти до уваги, що від початку і гімназійні 

вчителі (Фотієв, Ольденборгер, Туранський) мали у своїх будинках 

«пансіони» [495, с.1117], то Харків постає основним центром приватної 

освіти в підросійській Україні. Та ця ситуація була почасти зумовлена 
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наявністю університету та університетських викладачів. Якість такої 

освіти була вочевидь невисокою. В. Маслович згадував, що спочатку 

навчався в пансіоні В. Фотієва (із добрим викладанням і ставленням, проте 

з різками та іншими тілесними покараннями), звідти перейшов до 

француза Пакі де Савіньї, але в нього годі було навчитися (там можна було 

нічого не робити, проте за рік бралося 400 рублів), тому батько перевів 

сина до Слобідсько-Української гімназії на догляд учителя Сегедварі, 

непоганого, на думку Масловича, педагога [304, с.71]. На долю дрібного 

дворянина випадала мандрівка по пансіонах, опіка над ним інспекторів-

учителів. Зважмо, що всі пансіони зосереджувалися в одному місті. На час 

навчання Масловича в Харкові можна спостерігати ще появу пансіонів: у 

1807 р. відкрито пансіони поміщиці Надаржинської та іноземця Ж. 

Гепекена [540, с.308].    

Найбільшим «казенним зрушенням» стало відкриття Слобідсько-

Української гімназії та Харківського повітового училища на базі 

колишнього Харківського головного казенного училища 3 вересня 1805 

року: 115 учнів утворювали учнівський контингент гімназії і 220 – 

повітового училища, у 1807 р. при гімназії відкрито останній 4-й клас і 

того ж року одинадцять випускників цього класу прийнято в студенти 

імператорського Харківського університету [370, c. 196].  

У перші часи існування гімназії можна спостерігати успадковану від 

училища суміш предметів і непогане забезпечення (2131 книжка в 

гімназійній бібліотеці, 466 малюнків, 19 креслень та 6 глобусів). Спочатку 

гімназія справді зберігала риси свого попередника – Головного казенного 

народного училища, маючи «класи» фортифікації та артилерії і вокального 

співу та малювання [501, c.160]. Аби забезпечити гімназію студентством і 

підтримати її «станову сутність», попечитель Харківського навчального 

округу С. Потоцький у 1806 р. подав пропозицію, схвалену Головним 

управлінням училищ, про відкриття при Слобідсько-Українській гімназії 

ще й дворянського пансіону (першого у великому Харківському 



246 

 

навчальному окрузі) на 50 осіб, де б утримувалися дворянські діти, що 

приїхали здалеку для навчання, як за платню заможніші, так і за благодійні 

пожертви бідніші, було прописано і правила цього пансіону, й особливості 

одягу його вихованців [423, с.55 – 61]. Однак для утілення цієї ідеї 

скасовувався «вокальний клас» [454, с.445 – 446], тобто викладання в 

гімназії дещо уніфікувалося. З огляду на відмову від артилерії та 

фортифікації як дисциплін основні відмінності харківської освіти було 

скасовано. Слобідсько-Українська гімназія стала на шлях уніфікації з 

іншими подібними навчальними закладами. 

Учительський склад переважно походив із головного училища з 

невеликими змінами. Зі старого складу в гімназію пішли вчитель 

математики С. Туранський, логіки й риторики протоієрей В. Фотієв, 

латинської мови В. Курдюмов, німецької мови Ф. Ольденберг, малювання 

Ф. Андрієвський, старий учитель артилерії та фортифікації І. Ніколаєв, 

нові учителі історії Крохмальов та французької мови І. Кнакфус. У 

повітовому училищі зі «старих» були вчитель Закона Божого, географії та 

історії І. Вакуловський, математики та фізики І. Золотарьов, новим був 

учитель для початківців Борзин [421, с.162], смотрителем училища 

призначено також представника «старих» кадрів учителя І. Ходовського. 

Директором гімназії (як і училищ) став досить досвідчений учитель і 

директор училищ Ф. Кудрицький, власне, він і виголошував основну 

промову на відкритті [447]. Основна проблема, що досить швидко постала, 

– це вік і відставки «старих» учителів. Найпершим у відставку 1807 р. 

пішов учитель фортифікації та артилерії І. Ніколаєв, що почав 

учителювати з 1768 р., ще при створенні «додаткових класів» [292, с.235 – 

237]. А в 1809 р. про пансіон попросив і директор Федір Кудрицький (на 

службі з 1771 р.) [292, с.221]. Новим директором гімназії і шкільництва в 

губернії став А. Шредер. Він, напевно, був приїжджим німцем, можливо, 

пов’язаним з університетом. 
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В історіографії утвердилася негативна думка про Шредера як 

директора: він навіть не знав належним чином російської мови й був 

далеким від навчального процесу, додамо, не цурався застосування 

тілесних покарань для учнів [495, c.379], нарешті, у 1814 р. його перевели 

директором училищ Нижегородської губернії [440, c.14]. Але наявна 

документація дає змогу стверджувати, що в часи керування Шредера було 

відкрито кілька повітових училищ і чимало приходських шкіл. Крім того, 

при відкритті училищ чи на публічних іспитах Шредер офірував власні 

кошти [437, c. 254]. Тобто, як і будь який чиновник, цей директор є 

неоднозначним щодо оцінок. Наприклад, у подальшому професор 

словесності І. Лобойко характеризує Шредера як випускника німецьких 

університетів, який добре знав німецьку та французьку літератури і, певно, 

був белетристом [345, c.39, 222]. Однак варто погодитися, що Андрій 

Шредер слабко знав місцеві особливості, тому поблизу нього повсякчас 

були вчителі Слобідсько-Української гімназії: спочатку С. Туранський, А. 

Дудрович, потім П. Любовський – саме ці постаті незрідка підписували 

поточну документацію й листувалися з навчальними закладами. Власне, 13 

червня 1814 року Шредер уже під час відставки доручив директорство 

учителеві П. Любовському [131, арк.33], але дуже швидко директором 

гімназії та училищ став барон Л. фон Ейбен. Він також не знав російської 

мови, за кілька років гімназію було дуже запущено, падіння дисципліни й 

викладів ставало надто помітним, і 1818 р. Ейбена зі скандалом звільнено 

новим попечителем Харківського навчального округу З. Корнєєвим [495,  

c. 565].  

Учителі Слобідсько-Української гімназії, директор якої вважався і 

директором училищ губернії, посідали провідне місце серед учительства. 

Однак про Шредера і його наступника барона фон Ейбена складається 

враження, що гімназією керував радше учительський колектив, а не ці 

директори. Відповідальність за численні недогляди й зловживання в 

справах гімназії та училищній сфері такі вчителі несли разом із 
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керівництвом: у 1818 р. проти директора фон Ейбена було порушено 

справу про фінансові зловживання, звинувачення висувалися і вчителю П. 

Любовському [161, арк. 98].  

 Близькість університету і наявність пансіонів для підробітку 

сприяли високій статусності Слобідсько-Української гімназії в середовищі 

учителів, тож можна спостерігати бажання вчителювати в ній саме в часи 

потреби в кадрах для провінційних негубернських училищ. Учителі 

«центральної» гімназії могли видавати свої книжки та промови, робота в 

цій гімназії передбачала майбутню працю в університеті. Гімназія мала 

змогу проводити урочисті іспити з надрукованими програмами  (як 27 

червня 1813 року [130, арк.3 – 16]) і навіть заснувала в 1813 р. свій 

«значок» (вочевидь прапорець). Саме заходи, «генеральні іспити» були в 

Слобідсько-Українській гімназії дуже помітними, сюди запрошувалися 

найвищі особи губернії та керівництво університету, тому літературна 

праця заохочувалася. В. Маслович, завдяки написаній та продекламованій 

на іспитах байці «Перо, Чернильница и Чернила», у 1811 р. був узятий до 

Харківського університету [304, с.71]. 

Однак і гімназія, і училище зіткнулися з украй відчутною проблемою 

– недостатнім матеріальним забезпеченням і, відповідно, браком чи 

поганим станом приміщень (загалом це дуже показові риси 

функціонування училищ). Обидва заклади розмістилися в приміщенні 

колишнього головного училища, але на 1810 р. те приміщення стало таким 

ветхим і настільки затісним, що гімназію перевели в інший будинок. 

Попечитель Харківського навчального округу С. Потоцький наказав 

училищному комітету розробити план нового приміщення для гімназії з 

кресленнями будівлі й фасаду, вдалося залучити й істотні кошти, близько 

32 000 р., але тієї суми бракувало, і за поданням попечителя університет 

просив покласти ту суму під відсотки для подальшого будівництва [294, 

с.13]. Уже 1813 р. у листуванні з губернатором зазначалося, що дім, у 

якому знаходилися гімназія й училище, дуже ветхий і його належить 
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зламати, а також відшукати для вчителів квартири [59, арк.1 – 2]. 

Проблема будинку для гімназії не зникла й у подальші роки. 1813 р. 

губернатор І. Бахтін висловлював пропозиції про винаймання будинку для 

«гімназійних класів» [73, арк.2 – 3]. Великий будинок штабс-капітана І. 

Черкесова, розташований у самому центрі, справді б улаштовував повітове 

училище, проте за його оренду власник хотів 1200 рублів на рік [71, арк.1 – 

3], досить велику на той час суму. Слід також визнати, що брак грошей у 

гімназії почасти спричинювався невідрахуванням із повітів губернії коштів 

на гімназію, наприклад, у 1813 р. така неповна виплата була здійсненою 

від Охтирської міської думи [72, арк.1].   

Вочевидь, гімназійне життя й матеріальний стан закладу пожвавила 

велика пожертва поміщика близького до Харкова Костянтиноградського 

повіту Полтавської губернії І. Алимова, що вніс на учнів гімназії 20 тисяч 

рублів [430, с.577 – 579]. Алимов виявиться надзвичайно цікавою постаттю 

в історії меценатства, як це можна зрозуміти із судового позову проти 

нього брата Миколи, що покликався на розтрату родинного майна; ще 

1808 р. І. Алимов перевів своїх селян у «вільні хлібопашці» із вимогою, 

щоб ті селяни давали ще й по 2 рублі від двору на притулок для дворян, 

відкритий у Полтаві за губернаторства О. Куракіна [4, арк.235 – 237]. 

Вчинок Алимова виглядає дійсно дуже альтруїстичним.  

Того ж 1811 р. і надалі спостерігаємо низку подарунків та пожертв на 

Слобідсько-Українську гімназію, у тому числі від професорів університету 

[433, с.226]. Так само й Харківське повітове училище знайшло собі 

підтримку в особі харківського міського голови 1812 р. купця В. Ломакіна, 

який, дізнавшись, що училище потребує 2300 р. на бібліотеку офірував зі 

своїх статків 2500 рублів[434, с.47], а наступного року зробив виплат на 

1000 рублів [440, с.14 – 15].  Інтерес В. Ломакіна до училища, де могли 

навчатися діти купецтва і міських жителів, а не лише представники  знаті, 

очевидний. Гіпотетично можна стверджувати, що зі складнощами гімназія 

й училище вирішували свої фінансові проблеми. 
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Тим часом у Слобідсько-українській губернській гімназії 

натрапляємо на прикрий випадок, що свідчить про неприємні виховні 

практики, що панували в тогочасній школі. Один із казенних вихованців 

гімназії, син титулярного радника М. Зубков, 24 лютого 1810 року разом з 

іншими учнями утік з гімназії дивитися на пожежу і був покараний 

різками, від застуди й покарання підліток помер 1-го березня, що 

спричинило слідство, бо шмагав Зубкова (дворянина) кріпосний селянин Г. 

Вишенов за наказом директора гімназії А. Шредера [60, арк. 1, 2, 4 і зв., 5, 

7]. Рукоприкладство, залякування, важка моральна атмосфера (діагноз 

хвороби Зубкова – «нервова лихоманка») супроводжували навчальний 

процес у гімназії. Найголовніше, що цей скандал набув розголосу і новий 

міністр освіти О. Розумовський розіслав інструкції по повітових училищах 

про обмеження таких явищ. Але такий розголос зовсім не позначився 

ближчі роки на кар’єрі директора гімназії А. Шредера. 

Попри зазначені проблеми, і гімназія, і Харківське повітове училище 

зберігали свою функціональність і, напевно, непоганий рівень освіти через 

близькість університету та вагому роль Харкова в освітній системі.  

Наявність університету насправді долала низку конфліктів, притаманних 

місцевостям із кількома навчальними закладами. І. Лобойко згадував, що 

на початку ХІХ ст. діти в Харкові навчалися в «семінарії», казенному 

училищі та в «присутственных местах». Між учнями різних закладів йшла 

«жорстока війна». Семінаристів обзивали «галушниками» (через убогість і 

споживання галушок), тих, хто навчався при канцеляріях, – «подьячими», а 

казенних учнів, що носили мундири, – «кулішниками» чи «гарнізонними 

крисами». Але щойно було відкрито університет, куди набрали вихованців 

семінарії і казенного училища, відбулося певне об’єднання «студентства» 

й стара ворожнеча припинилася [ 345,c. 206]. 

Вплив університету на нижчі навчальні заклади очевидний. Це 

помітно і в інших університетських центрах, дуже подібних до Харкова,  

зокрема у Вільно та Казані. Вільно, за Д. Бовуа, взагалі виявиться 



251 

 

столицею «польською культури» в Російській імперії [795]. У Казані 

університет ділив із гімназією одне приміщення до 1812 р. [518, c.20] Слід 

погодитися, що університети творять нові культурні простори міст, це буде 

досить помітно згодом і щодо імпульсів освітніх ініціатив. Але значення 

таких центрів є двояким, дійсно центр виступає каталізатором певних 

освітніх процесів, але водночас і притягує основні викладацькі сили, учнів 

та ресурси з провінції. 

Та зростання й особливі умови навчання в Харкові не цілковито 

позначалися на житті провінції, що, попри близькість до університетського 

міста, не могла пишатися такими здобутками. 

«Статут навчальних закладів, підлеглих університету» 5 вересня 

1804 р. передбачав створення у кожному повітовому центрі двокласних 

повітових училищ, які були б сходинкою до гімназії. Але за браком 

закладів, що давали початкові знань, зазначено, що, крім  приходських 

шкіл, при повітових училищах відкривалися «нижчі відділення», де 

навчали читати й писати, тобто система «двокласних» училищ була 

фактично «трикласною». 

Директор училищ із 1797 р. Ф. Кудрицький виявився досить 

ініціативним діячем поза Харковом. У 1802 р. було відновлене училище у 

Валках. Зведені дані про училища 1804 р. вимальовують доволі цікаву 

картину: у Харківському головному народному училищі навчався 371 

учень та 6 учениць; щодо кількості учнів Харків випереджав усі разом 

узяті провінційні училища (216 учнів та 14 учениць). Найбільше учнів – 56 

– було в нещодавно відкритому Валківському училищі, потім ішли 

Богодухівське (52 учні), Ізюмське (46 учнів та 6 учениць), Сумське (39 

учнів та 2 учениці), урешті, Охтирське (23 учні та 6 учениць) училище [92, 

арк.17 – 18]. Такі дані не співвідносяться з кількістю населення міст: на 

початок ХІХ ст. найзаселенішим містом була Охтирка, потім – Валки, 

Суми, Богодухів і лише тоді Ізюм [280, c. 92, 97, 98, 100, 101, 104, 108]. 

Однак, за даними того ж 1804 р., усі училища були забезпечені 
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учительським складом переважно із вихованців Харківського казенного 

училища та колегіуму. 

Уже утворення Харківського навчального округу передбачало 

контроль університету над освітніми ініціативами. Попечитель С. 

Потоцький 1805 р. дав інструкцію запрошеному чиновникові І. 

Тимковському ознайомитися зі станом провінційних шкіл – як із 

приміщеннями, так і грошовими сумами, що на ці заклади виділялися, дати 

якісну оцінку учителям, зважити, щоб місцеві громади прагнули 

відкривати й фінансувати училища, тощо [775, c.228 – 231]. Оскільки 

слобідські міста були найближчими до університету, то їм випадала доля 

бути частиною цього експерименту зі створення освітньої системи. 

Про 1804–1805 рр. маємо інформацію щодо збирання коштів на 

будинки для училищ у повітових центрах Слобідсько-Української губернії, 

керівництву яких ставилися за приклад валківські ініціативи та збір 

коштів. Такі відомості стосуються Вовчанська, Змієва, Лебедина та 

Куп’янська. Щодо Куп’янська є інформація про купівлю дерев’яного 

будинку [45, арк.5, 9 – 10, 20, 21, 37]. Так само можна констатувати й певні 

проблеми стосовно училищ у Сумах, наприклад, протягом 1804–1805 рр. 

училище чотири рази перебиралося з «квартири на квартиру» [495, c.161]. 

Загалом проблеми забезпечення училищ та навчального процесу в 

невеликих містах губернії потребували розв’язання, й головною серед них 

виявлялася відсутність чи непристосованість приміщень для шкіл. Отже, 

протягом 1805 р. в основних повітових центрах визначалися будинки для 

училищ та фінансова спроможність місцевих громад, до справ залучалися 

місцеві городничі. Такі будинкові проекти, де розміщувати училище, 

розроблялися й надалі; як свідчить низка пропозицій, що надійшла у 

вересні 1805 р., від Харківського університету питаннями будинків для 

училищ зайнявся професор Л. Умлауф [45, арк.44, 51, 52, 57, 61, 67, 72, 73]. 

1806 р., уже після «статуту», відкрито повітові училища в Лебедині (23 

грудня) та Вовчанську. Однак ці училища мали лише нижчі класи, бо на 
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повний курс бракувало ресурсів. Хоча для Вовчанського училища 

місцевий поміщик майор П. Герсиванов зобов’язувався подарувати 

будинок на 7 кімнат і надати 700 рублів для утримання десяти дітей 

найбідніших дворян повіту [51, арк.1, 3, 6] , наскільки реалізувалися ці 

обіцянки, точних даних немає. 

Упродовж 1806 р. малі народні училища в Богодухові (березень), 

Охтирці, Сумах (грудень) переобладнані в повітові, що супроводжувалося 

змінами у складі учнів та учителів [370, c.196] . Слід констатувати 

невелику кількість учнів у нововідкритих повітових училищах: в Охтирці 

було 43 учні та 7 учениць, у Сумах – 66 учнів та 2 учениці, у Лебедині – 24 

учні (лише нижчий клас). До всього, крім Охтирки, відчувався певний брак 

учителів: у Сумах призначено учителем лише Квятковського, а вчителі 

Святський та Ярославський лише прийняті до огляду, у Лебедині (де було 

мало учнів) на вчителя призначено одного губернського секретаря 

Джунковського [424, c.136] (вочевидь, це Я. Джунковський – вихованець 

Харківського колегіуму, що й пізніше навчав дітей у нижчому відділенні 

[20, арк.1 – 2]). Загалом у Лебедині (у документації без імен) бачимо 

особливе зацікавлення родини Джунковських в училищі, спочатку навіть 

будинок для училища винаймався в поручика Джунковського (за 80 

рублів), але за кілька років, 1811 р., поручик вимагав збільшити йому 

виплат на 50 рублів [11, арк.2 – 4]. 

Найбільшим за кількістю учнів із «провінційних» училищ після 

реорганізації виявиться Сумське училище: у ньому на 1813 р. було 113 

учнів (а в 1816-му – 132 учні). Важливі й пожертви на училище, наприклад, 

у 1811 р. колезький секретар П. Должиков подарував два листки 

закам’янілого дерева, магніт в оправі й три листи малюнків. Серед 

жертводавців на Сумське училище було чимало купців – як московський 

купець М. Майланов, так і сумські М. Медведєв та І. Нечаєв чи сумський 

«гражданин» І. Медвідь [431, с.616]. За документами досить вирізняється 

штатний смотритель цього училища в 1810–1813 рр. О. Рєзанов, який, 
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вочевидь, непогано розумівся на освітній сфері, але зустрів опір в особі 

вчителя Попова. Та 1812 р. Попова викликали до Харкова в училищний 

комітет, де йому винесли догану й наказали в присутності вчителів 

публічно попросити вибачення в Рєзанова [16, арк.7]. Але цей учитель і 

смотритель рано помер [526, c. 16] (напевно, того ж 1813 р.). Загальні вади 

Сумського училища – пропуски вчителями та учнями занять, особливо в 

період 1812–1817 рр., поширення рукоприкладства з боку учителів. 

А. Воронцов наводить досить цікаві деталі щодо релігійного виховання, 

яке з 1811 р. займало дедалі потужніші позиції, однак і вчителі, й учні 

Сумського училища порушували настанови. Однією з них було говіння 

учнів і вчителів та відвідування ними церкви [526, c.36]. Поряд із тим, 

маємо відомості про педагогічні ради в училищі (з 1816 р., детальні 

протоколи збереглися до 1819 р.); існувала система заохочень кращих 

учнів; було сформовано невелику училищну бібліотеку. За соціальним 

складом основу учнів становили вихідці з дворян (50%), однак є й 

особливість цього училища – зростання до 20% кількості міщанських дітей 

(що визначає розвиток самого міста Сум) і досить велика кількість (10–

15%) поміщицьких селян, що не зовсім типово для інших повітових 

училищ [526, c.29]. Та з пізніших даних відомо, що діти представників 

нижчих прошарків навчалися переважно лише в нижчому відділенні 

(читати й писати), а потім полишали школу. Була й негативна тенденція: 

від початку ХІХ ст. до 1825 р. населення Сум збільшилося вдвічі, водночас 

із 1816 р. кількість учнів зменшилася теж приблизно вдвічі. Зростання 

населення не відповідало збільшенню потреби в освіті. Хоча в 1819 р. 

поміщик Сумського повіту Куколь-Яснопольський (старшинського 

походження) зробив щедру пожертву на 3000 рублів, аби на відсотки 

виховувалися найбідніші учні з «благородних родин» – 3 учні Сумського 

повітового училища [417, c.116].  

Найпомпезніше перетворення малого училища на повітове (з 

публікацією в загальноімперському виданні промов на відкритті) 
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відбулося в березні 1806 р. в Богодухові, при цьому в промові вчителя 

Рембовського риторично згадано фразу імператора Олександра Першого: 

«…Хай буде світло наук у найбідніших хижах» [468, c.337]. Однак така 

риторика зіткнулася з проблемами матеріального характеру ще до 

відкриття повітового училища. Саме училище в Богодухові розміщувалося 

в будинку, подарованому вчителем І. Туранським. Сама ця офіра викликає 

низку питань. Іван Туранський, що вчителював у Богодухові з моменту 

відкриття училища (1793 р.), дійсно 1803 р. пожертвував під училище свій 

будинок, живучи лише в одній кімнаті, але 1804 р. учитель збожеволів і 

був поміщений до лікарні в Харкові, після лікування Туранський забажав 

жити в губернському центрі й отримувати пансіон, справа цього вчителя 

розглядалася на рівні міністерства [46, арк.2 і 3 зв.]. Але сам будинок був 

затісним, там неможливо було розмістити ще й квартири для вчителів. 

Значний успіх мали пожертви на Богодухівське повітове училище. Доволі 

помітною постаттю був учитель і перший смотритель училища 

Братковський, що виголошував славослівну промову на відкритті. Це 

Братковському дозволялося мати в себе в Богодухові учнів, пансіон. 

Певною мірою успіхи освіти в Богодухівському повіті пов’язані з братами 

В. та І. Каразіними: перший – відомий ініціатор відкриття Харківського 

університету та організатор приватної школи у своєму маєтку, а другий – з 

лютого 1812 р. був затверджений почесним смотрителем шкіл у 

Богодухівському повіті [495, c.117 – 1118]. З учительським складом у місті 

були деякі проблеми. Так, 9 листопада 1812 р. з Богодухівського 

повітового училища звільнено вчителя Маслова за « погану поведінку, 

непокірливість і непокору як ближчому, так і вищому начальству» [16, арк. 

11]. 

Досить примітним буде функціонування в повітовому місті Лебедині 

нижчого училища, від початку ним заопікувався предводитель дворянства 

Лебединського повіту В. Марков (який став першим штатним смотрителем 

і за успіх у відкритті училища отримав орден Анни 2-го ступеня). Але в 
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планах училищного комітету було створення в Лебедині повноцінного 

повітового училища, і 10 вересня 1807 р. до Лебедина направлено 

казеннокоштного студента Харківського університету П. Галкіна для 

зайняття посади вчителя «вищого відділення» [12, арк.10], а з 1809 р. 

Галкін став і штатним смотрителем [30, арк.7 зв.] . Але молодому 

вчителеві були не цікаві ні викладання, ні адміністративні обов’язки, і він 

почав мандрувати (до Києва, Таврійської губернії, сусідніх губерній та до 

Санкт-Петербурга), полишаючи посаду, бо в Лебедині було ще два вчителі 

– А. Щелкунов і Бурмашев. У 1810 р. для огляду Лебединського училища 

було послано сумського штатного смотрителя О. Рєзанова, він знайшов 

училище «в полном разстройстве», Галкіну було суворо наказано не 

подорожувати, а привести училище в належний стан [12, арк.1, 14], але П. 

Галкін продовжував подорожі, на їхній час офіційно звільняючись із 

посади смотрителя. Проблему вирішив молодий і найзаможніший поміщик 

повіту (і, як можна зважити з документації, приятель П. Галкіна) О. 

Іваненко, який із серпня 1811 р. став штатним смотрителем, а з лютого 

1812 р. поєднав посади штатного та почесного смотрителя [30, арк.1 – 2 

зв.].  

Та при уважному огляді за керівництва Іваненка училище не 

виглядало зразковим. У квітні 1814 р. училище відвідав візитатор – 

професор Харківського університету Г. Успенський. Почесний смотритель 

О. Іваненко не був в училищі, його навіть не було у своєму маєтку, учитель 

П. Галкін оголосив, що до училищних грошей він не має доступу. Учитель 

нижчого відділення О. Марков давно хворів, тож у класі не був, учитель А. 

Щелкунов так само часто хворів, більше того, вчитель Галкін, хоча і 

здоровий, незрідка кілька днів поспіль перебував у селі і до роботи не 

з’являвся. У Лебедині, де населення нараховувало до десяти тисяч 

мешканців, за характеристикою Успенського, мешканці дуже неохоче 

віддають своїх дітей для навчання в училище, до всього будинок училища 

дуже незручний. Училищний комітет Харківського університету, що 
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керував усіма навчальними закладами в Харківському навчальному окрузі, 

направив з приводу цього до директора училищ Слобідсько-Української 

губернії Шредера листа про «невідповідність донесення візитатора з 

вашим донесенням комітету, що це училище щодо успіхів можна 

визначити першим в Слобідськоукраїнській губернії є сумнівним.  Тобто, 

відомості про успіхи училища та Іваненка були швидше приписками [13, 

арк.3 і 4 зв.]. Однак, зважаючи на бюрократичне листування, Іваненко 

досить-таки істотно сприяв училищу, поповнюючи училищну бібліотеку та 

допомагаючи учителям.  

Окремої уваги заслуговує діяльність Ізюмського училища та його 

перетворення, на початку, певно, не зовсім вдалого. Про проблеми з 

училищем може свідчити плинність учительських кадрів: у 1799 р. з 

училища пішов учитель П. Грабовський, а на його місце взято з 

Харківської казенної школи В. Сіверського, учитель І. Ситницький 

залишився вчителювати [125, арк.109, 142 зв.]. Та за кілька років, у 1805 р., 

візитатор від університету проф. Тимковський відвідав Ізюм і зазначив, що 

будинок училища нікуди не годиться, а з двох учителів у закладі рівня 

училища може навчати лише один, І. Ситницький, та й то тільки нижче 

відділення, а другий учитель, І. Ярославський, може навчати лише в 

приходській школі [495, с.118] . Уже через рік в училищі вже три вчителі: 

С. Башинський, І. Ярославський та Г. Концевич [128, арк.3, 5, 6]. Тобто 

вчителі працювали в цьому училищі лише по кілька років. Водночас 

спостерігаємо втягнення училища в місцеве життя: найм місцевого 

сторожа І. Хвостика, купівлю дров та глини, скрині в місцевих мешканців, 

паперу та олівців у поважного ізюмського купця А. Жевержеєва [128, арк. 

3 і зв.]. 

Про перетворення Ізюмського малого народного училища на 

повітове бракує інформації, однак можна приблизно визначити дату – 1808 

р., бо збереглися видаткові книги училища за 1807 і 1809 рр. [128; 129] 

(відповідно в 1807 р. училище називається «народним», а 1809 р. – уже 
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повітовим). Упродовж 1811–1813 рр. можна спостерігати невеликі, але 

стабільні пожертви на училище. Досить важливим є те, що до пожертв 

залучалися й самі учні: у червні 1813 р. частина учнів (10 осіб, вочевидь із 

дворян) дала на пожертву по рублю з кожного, а інші по 50 копійок [130, 

15 зв.]. Це виняткові дані про пожертви самих учнів на училище. Однак це 

аж ніяк не зараджувало основним проблемам, серед яких варто згадати про 

сварки між смотрителем і вчителями. У лютому 1813 р. смотрителем в 

Ізюмське училище призначено куп’янського смотрителя І. Золотарьова, 

той одразу переїхав до Ізюма. У листі про призначення на І. Золотарьова 

покладали великі надії, бо «училище перебувало в жалюгідному стані», а 

трохи пізніше зазначено, що від часу перетворення в Ізюмі училища з 

малого народного на повітове про успіхи учнів свідчення «дуже не 

позитивні». До того ж, училище розміщувалося в старій хаті, що «до 

руйнації хилиться», а огорожа-тин довкола двору від ветхості впала [130, 

арк. 11, 15 зв., 49, 67] . Новий штатний смотритель абсолютно не зміг 

знайти спільну мову з учителями, він, як і попередники, нестримно 

експлуатував матеріальну частину училища та його будівлі. За донесенням 

учителя С. Башинського, новий смотритель Золотарьов вигнав його із 

флігеля училища, де той жив, і сам вселився туди з родиною; уже влітку 

1813 р. на училищному дворі Золотарьов побудував хату, а флігель став 

йому за кухню, клуні, комори, лідник – Золотарьов зайняв усе, а стару 

училищну огорожу використав для опалювання «кухні».  

Інший вчитель Г. Концевич хотів посісти місце штатного смотрителя 

й часто виїжджав у цих справах із училища. Для з’ясування ситуації з 

училищем Харківський імператорський університет відрядив для 

«візитації» професора Г. Успенського. «Візитація» Успенського виявила 

абсолютно традиційні відносини, що панували як в Ізюмі, так і в Харкові. 

Успенський звернув увагу на невелику кількість учнів, попри 

багатолюдність міста. Таку проблему Успенський пояснив незгодою між 

смотрителем і учителями: «кращі з тамтешніх жителів той заклад зовсім 
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зневажають, надаючи перевагу віддавати своїх дітей для навчання 

церковникам чи приказним служителям» [131, арк.25]. Професор зробив і 

чимало інших зауважень: слабкий рівень учнів, відсутність педагогічних 

нарад, проблеми з училищними будівлями тощо. Візитатор прагнув 

помирити учителів та смотрителя, але згодом Г. Успенський сам дає 

пораду: розподілити учителів і смотрителя по інших училищах 

навчального округу й набрати новий кадровий склад. Хоча професор і 

зазначає, що це було б «не гуманно»: Золотарьов та Ярославський мають в 

Ізюмі родини, а Концевич живе в будинку дружини; можливо, варто 

обмежитися лише доганою. Тобто соціальні потреби учителя та 

смотрителя важили більше за навчальний процес. Урешті, проблема 

Ізюмського училища вирішилася: було змінено учительський склад.  

У травні 1814 р. затвердили почесного смотрителя Ізюмського повіту 

– поміщика О. Кишинського (у друкованому тексті помилково записано 

«Камінського»), що взявся офірувати по 500 р. щороку й утримувати 

п’ятьох бідних учнів (із відповідною риторикою – дітей, «позбавлених за 

Вітчизну батьків» після війни 1812 р. чи інших збіднілих учнів) [441, 

с.101]
 
. Однак ситуацію не вдалося поліпшити, І. Золотарьов залишався 

штатним смотрителем до своєї відставки з пенсією в 1821 р. [368, с.153]. 

1807 р. училища відкрито у великому повітовому центрі Змієві та 

приєднаному до губернії внаслідок адміністративної реформи 1797 р. 

Куп’янську. Вочевидь, організаційними питаннями займався 

безпосередньо директор училищ Ф. Кудрицький, принаймні, у січні 1807 р. 

він їздив до цих міст для «облаштунку там училищ» [52, арк.2]. Однак 

одразу постала низка проблем, наприклад, у Змієві не було квартир для 

учителів [58, арк.1], а новопризначений у Зміїв учитель Данковський через 

рік помер [300, с.19]. Про Куп’янське училище маємо доволі мало згадок, 

пов’язані вони переважно з пожертвами цьому училищу: найістотнішою 

була пожертва почесного смотрителя  А. Еллі (теж, вочевидь, не місцевого 

походження), що в 1819 р. подарував училищу книжок на 610 р.  
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Та значно більший інтерес до освіти виявляв поміщик із Охтирського 

повіту П. І. Войнович; дуже важливо, що рід Войновичів (як і Каразіних) 

походив від переселенців із Балкан, осілих у колишніх описних маєтностях 

полковника Перехрестова у 70-х рр. XVIII ст. Відтворення біографії П. 

Войновича було б досить важливим внеском щодо висвітлення діяльності 

цього помітного смотрителя, але досить відчутним є брак документації 

щодо Войновичів загалом. 

При перетворенні охтирського училища на повітове Войнович за 

власним бажанням вирішив бути його смотрителем; після затвердження 

він відмовився від жалування на користь училища (лише попросив, щоб на 

сто рублів із його трьохсотрубльового жалування йому найняли писаря), 

подарував закладу меблі та купив землю поруч із училищем для 

майбутнього училищного флігеля; за свій кошт звів цегельню для 

будівництва. Окрім усього, саме будівництво училища було перенесене з 

подарованого майором Лесевицьким місця, щодо якого точилися 

суперечки (досить цікава місцева історія: провідний рід повіту, Лесевицькі, 

привласнили територію колишніх соляних складів, котру потім офірували 

училищу), до подарованого закладові за сприяння Войновича ветхого 

будинку поміщика Розенберга (на Московській вулиці біля Успенської 

церкви) [69, арк.2].  

26 травня 1812 р. в Охтирці закладено училищний дім за допомогою 

щедрих пожертв (687 р.), у тому числі й від зовиці смотрителя В. 

Войнович, смотрителя училищ Лебединського повіту О. Іваненка (бо в 

Лебедині був лише нижчий клас і освіту слід було продовжувати в 

Охтирці) і, що досить незвично, від місцевого духовенства. Охтирська 

міська дума спромоглася виділити 4700 рублів із місцевих прибутків. 

Велике дофінансування в кілька тисяч рублів знову зробив Войнович. У 

почесного смотрителя були великі плани: звести двоповерховий будинок, 

де б на першому поверсі тривало навчання, а на другому жили вчителі, та 

ресурсів для цього забракло. Будівництво училища відбувалося під 
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наглядом уже почесного смотрителя Войновича, і 22 липня 1813 р. 

будинок освятили. Церемонію відкриття закладу провели помпезно, її опис 

розіслали по інших училищах (за документацією Ізюмського училища); 

були присутні директор Слобідсько-української гімназії та училищ А. 

Шредер із асистентом – учителем А. Дудровичем (вочевидь, і 

перекладачем), звучали промови іноземними мовами, а учень Шиманов 

декламував вірші [130, арк.105]. Після всіх урочистостей Войнович 

пригощав дворянство та духовенство.  

Досить цікавим є й повний відхід від справ П.Войновича, оскільки 

діяч не отримував жалування і був визнаний почесним смотрителем. В 

Охтирському училищі слід було призначити штатного смотрителя для 

керівництва навчальним процесом; Войнович хотів, щоб ним став учитель 

І. Тарановський, із яким він усі ці роки співпрацював, але вище начальство 

вирішило інакше. До Лебедина з міста Болхова Курської губернії було 

відряджено штатного смотрителя Зинов’єва (за розпорядженням міністра 

освіти О. Розумовського), та почесний смотритель Іваненко зазначив, що 

не допустить його до Лебединського училища. Власне, основним 

аргументом Іваненка було те, що він сам обіймає посаду штатного 

смотрителя. Тоді було вирішено перевести Зинов’єва до Охтирки. Це 

перенаправлення мало бюрократичний нюанс; П. Войнович сам просив 

про звільнення з одної з двох посад (штатного й почесного смотрителя) та 

призначення штатним смотрителем Тарановського [12, арк.7]. Тобто 

прохання Войновича ніби задовольнили, але з іншою кандидатурою. Це, 

вочевидь, було істотною «душевною травмою» для Войновича, і з кінця 

1813 р. він покинув почесне смотрительство. Протягом штатної діяльності 

Зинов’єва до кінця 1819 р. місцева громада не робила пожертв на училище 

(лише візитатор із Харкова офірував 25 рублів). Матеріальний стан 

училища погіршився, проте, на думку О. Твердохлібова, Зинов’єв 

налагодив учительську дисципліну та сприяв підняттю рівня викладання. 

Але, беручи до уваги наявний матеріал, історик О. Твердохлібов сам 
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почасти й заперечує своє твердження; Зинов’єв змінив персональний склад 

училища, учителі роз’їхалися (І. Тарановський зробився смотрителем у 

Зінькові, Т. Воскобойников перевівся до Миргорода, а вчитель 

Леонтьєвський виїхав до Херсона). Брак викладацького складу став 

істотною проблемою, що вимагала від керівництва Харківського 

навчального округу [741, с.276] кардинальних рішень. Призначені вчителі 

Водяницький, Герман, Шиманов усе ж реалізувалися після керівництва 

Зинов’єва. Водяницький і Шиманов свого часу навчалися в Охтирському 

училищі, тобто були місцевими, мали помешкання й родичів в Охтирці чи 

в околицях – це дещо полегшувало побут учителів. Та через численні 

зміни в керівництві в 1819 р. Зинов’єв залишив посаду, й смотрителем став 

О. Іваненко. 

Приклад Войновича та Каразіних досить цікавий і в тому аспекті, що 

ці діячі були «місцевими» лише в другому коліні; дуже рідко в ті часи 

можна спостерігати підтримку освітніх ініціатив із боку старих родів. 

Попри все, Каразін, вочевидь, скористався з особистих зв’язків і своєї 

«столичності», аби дворянство виділило велику суму на Харківський 

університет. Але ця вимушена пожертва зробила місцеву еліту надалі 

обережнішою в ставленні до меценатства для навчальних закладів, тим 

більше, що з 1812 р. у Харкові існувало благочинне товариство, котре 

опікувалося Інститутом шляхетних панночок та дворянськими сиротами. 

Однак практика діяльності дворянських почесних смотрителів усе ж була 

успішною.  

Поруч із Охтиркою в Лебединському повіті почесний смотритель О. 

Іваненко, напевно, взоруючись на діяльність Войновича, у 1812 р. розпочав 

зведення нового будинку для училища й теж заклав для цієї справи 

цегельню [68, арк.1] та зумів знайти хороше місце для майбутнього 

будівництва (пустир біля будинку Перехрестових, поруч із міською 

площею). Загалом протягом 1811–1812 рр. спостерігаються дуже вагомі 

зрушення у справі освіти, можливо, це пов’язано з новим міністром 
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«народного просвещения» О. Розумовським та спробами залучити ширші 

верстви населення до училищних справ. Таке пожвавлення було 

загальноімперським та мало свої особливості в різних регіонах. У 

Слобідсько-Українській губернії це нерідко виявлялося саме в оновленні 

будинків повітових училищ. Так, у Сумах у 1811 р. вдалося вмовити 

«громаду» внести 9500 рублів, це відбувалося за участі смотрителя О. 

Рєзанова; почалася прискорена (через страх, що будівельні матеріали 

здорожчають) підготовка до будівництва нового приміщення для училища 

на «порожньому місці» між сумськими «присутственными местами», біля 

соляного складу, що міг затуляти фасад майбутнього училища [65, арк.3, 6, 

17, 18]. Так само ректор Харківського університету (напевно, 

А.Стойкович), проїжджаючи повз Лебедин у 1811 р., помітив гарне 

дворове місце, де знаходилося волосне правління, і було вирішено знайти 

для управління інше приміщення, а цей двір приєднати до училища [66, 

арк.1, 11 – 13]. 

Дуже важливою була ініціатива щодо відкриття повітового училища 

в Чугуєві. Чугуїв через своє військове значення відрізнявся від слобідських 

міст як етнічним, так і соціальним складом населення. Основу мешканців 

складали військові поселяни. Ініціатива навчального закладу належала 

полковнику Панову, котрий у листі до губернатора І. Бахтіна 16 лютого 

1812 р. зауважив необхідність відкрити училище, щоб діти військових і 

сироти могли отримати певні знання, необхідні для несення військової 

служби. 25 серпня 1812 р. училище було відкрито, туди набрали 21 учня, 

призначили смотрителя ротмістра Ангельєва та вчителів (сержанта 

Ноздровського та канцеляриста Волинського); було зібрано невеликі 

пожертви: полковник Панов та директор училищ Шредер офірували по 25 

рублів [436, с.254]. Однак у зв’язку з облаштуванням військових поселень, 

зокрема і в Чугуєві, де планувалося надавати нижчу освіту для цих 

поселенців, у 1818 р. Чугуївське училище було ліквідовано. 
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Та основною проблемою нововідкритих і вже наявних шкіл 

залишалося низьке матеріальне забезпечення. Імперський уряд прагнув 

посприяти прозорості й стабільності фінансування, особливо це помітно на 

початку діяльності міністра освіти О. Розумовського: із 6 жовтня 1811 р. 

щорічно з доходів міст Змієва, Вовчанська, Лебедина та Куп’янська 

передавали по 500 р. на освітні заклади з Міністерства фінансів 

безпосередньо до Слобідсько-Українського губернатора [12, арк.1]. 

Відкрите 1802 р. Валківське училище вже 1807 р. потребувало 

перебудови з витратами 1200 рублів, що зауважив «візитатор», ректор І. 

Рижський [49, арк.6]. Та форсоване перетворення народних училищ на 

повітові зумовлювало появу майбутніх матеріальних труднощів, котрі 

виявлялися попри благі наміри жертводавців: в Охтирці поміщик 

Розенберг подарував під училище місце з ветхою будівлею на 10 «покоїв»; 

у Сумах «общество» багато заборгувало, винайнявши за 600 рублів на рік 

будинок у купця Бочарова (що взявся безкоштовно виготовити для 

училища меблі), у Лебедині бракувало грошей для винаймання будинку, і 

громада внесла ще 20 рублів [424, с.135 – 136]. Загалом же лебединський 

будинок для училища, за характеристикою місцевих мешканців, звели в 

поганому місці з неякісного дерева і він не є міцним, справи довкола 

будинку призводили до конфліктів у місцевій громаді [57, арк.29, 54 – 56]. 

Так само досить вагомі перипетії в 1808–1809 рр. стосувалися пошуку 

місця для училищного будинку в Сумах, міська громада була проти, аби 

училище розташовувалося біля торгових рядів [53, арк.1 – 2 ]. «Міська 

сума» невеликого повітового центру Ізюма не могла забезпечувати місцеве 

повітове училище, недоплачувала належні гроші, що видно з листування 

1810 р .[62, арк.1, 11 – 12]. 

У провінційних містах існувало й чимало інших побутових проблем 

у відносинах училищ і владних структур. В Ізюмі 1812 р. командир 

місцевого рекрутського депо майор Світчин зайняв сараї й комори біля 

училища та влаштував надворі бійню для худоби заради забезпечення 
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харчами «хворих рекрут». Спроби перенести чи зачинити бійню біля 

навчального закладу були невдалими [70, арк.1 – 2]. 

Інформація про ремонти й перебудови, потреба в нових приміщеннях 

із описами негараздів та небезпек у старих – основна в досліджуваній нами 

документації. Важливі внутрішні проблеми часто, здається, відходили на 

другий план. Однак у нововідкритих училищах було чимало саме 

внутрішніх проблем, що вимагали розв’язання.  

Показовим нововведенням стала поступова заміна штатних 

смотрителів, що мали наглядати за навчальним процесом; за рішенням 

Харківського училищного комітету, перевагу надавали вчителям, а не 

представникам місцевого самоврядування [495, с.1142]. Настанови 

Училищного комітету Харківського університету чи Дирекції училищ 

насправді передбачають досить важливі бюрократичні кроки щодо 

встановлення шкільної системи дисциплінування та визначення 

педагогічних практик. Наприклад, 1807 р. було вирішено приймати учнів у 

нижчі класи училищ лише двічі на рік: 1 серпня і в останніх числах грудня, 

прийом учнів та переведення з класу в клас мало відбуватися за 

результатами публічного іспиту й за присутності, окрім учителів, 

директора та штатного смотрителя [14, арк.1]. Низку настанов розіслано по 

повітових закладах у період директорства Ф. Кудрицького (1804–1809 рр.) 

Зокрема, 4 вересня 1807 р. ішлося про те, щоб учні збиралися задалегідь 

перед заняттями й отримували напучування учителя щодо правил 

«богопочтенія» та поведінки, гігієни й лише тоді починали заняття, так 

само обов’язком учителя було водити учнів до церкви на літургії та під час 

свят. Важливими також виглядають приписи Ф. Кудрицького 1809 р. щодо 

батьків учнів, вихованні ними дітей та участі в навчальному процесі [14, 

арк.3 – 4]. Окрему категорію документів складають приписи та постанови 

про вшанування благодійників та меценатів училищ, із березня 1808 р. в 

повітових училищах слід було вести книги для реєстрації внесків 

благодійників [15, арк.1]. 12 липня 1812 р., за розпорядженням міністра 
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освіти О. Розумовського, попечителям наказано здійснювати суворий 

нагляд за вчасним початком і закінченням занять [17, арк.10]. 19 жовтня 

1812 р. Міністерство розповсюдило по повітових училищах друковані 

«настанови для учителя», але впродовж наступних років не отримало 

жодних відгуків на ці правила, тому 1816 р. міністр О. Розумовський 

розіслав запити, де наказав відзвітувати щодо «успіху» цієї книжки [27, 

арк.6]. Загалом відомості про «педагогічні» спроби вищого керівництва є 

надзвичайно цікавим джерелом для аналізу певного поступу в навчанні 

молоді, але часто дані про ступінь виконання цих постанов та інструкцій 

відсутні. Самі вимоги були ускладненими, у 1812 р. учитель Сумського 

училища Маслов подав у рапорті смотрителю Рєзанову свої зауваження, 

що учні не розуміють багатьох наук, бо деякі навчальні предмети без 

осягнення інших «незручні для розуміння», а кількість предметів у 

другому класі настільки велика, що ці дисципліни забирають увесь час 

учня [526, с.14].  

Досить важливим прикладом культурних новацій на цьому просторі 

виявиться формування й забезпечення училищних бібліотек. Нам 

практично не відомі (на відміну від сусідніх губерній) факти щедрих 

пожертв книжок для провінційних училищ; близькість Харкова та 

університетської друкарні, вочевидь, відігравала ключову роль. Більше 

того, зважаючи на документацію повітових училищ, висновуємо, що вище 

керівництво (дирекція училищ та університет) безпосередньо нав’язували 

закладам передплату та купівлю літератури. 20 січня 1812 р. директор А. 

Шредер порадив почесному смотрителю Лебединського училища О. 

Іваненку передплатити книжку «Система філософії» (латиною) 

харківського професора Й. Шада, дуже корисну, як зазначив Шредер, для 

повітових училищ [19, арк.2, 3, 12]; так само довелося передплатити й 

«Астрономію фізичну» авторства ректора Харківського університету А. 

Стойковича (книжки Стойковича за часів його ректорства купували й для 

Ізюмського повітового училища [130, арк.110]). Директор училищ барон Л. 
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фон Ейбен так само 1816 р. рекомендував Олександрові Іваненку 

передплатити новий харківський журнал «Украинский вестник» і нову 

книжку «Психология» учителя харківської гімназії П. Любовського [ 19, 

арк. 2, 3, 12, 18]. Наскільки ці видання були цікавими для учнів та 

потрібними для навчального процесу, питання риторичне. 

Слід указати також на загалом характерний для освітньої сфери 

цього простору факт – брак учителів. 18 травня 1812 р. директор А. 

Шредер розіслав по училищах листа про нестачу вчителів у повітових 

закладах [25, арк.1].
 
У червні 1812 р. на прохання училищного комітету 

Харківського навчального округу з Педагогічного інституту в Санкт-

Петербурзі на вчительські посади по округу були відряджені студенти 

(Васильєв, Нечаєв, Гривцов, Мещерський, Гастєв, Розанов, Баженов, 

Остроумов, Леонтьєвський, Булгаков), а в липні 1812 р. студенти Морозов 

і Гловацький [435, с.149]. Наступного 1813 р. на вакантні місця відряджені 

студенти того ж інституту Р. Гонорський та Левицький [436, с.185]. За 

окремими винятками, чітких відомостей про вчителювання цих людей 

немає. Але досить показово, що Харківський університет не міг 

забезпечити кадрами училища великого округу. Хоча на початку 

діяльності університету спостерігаємо досить спонтанне вирішення 

кадрових питань. Студент словесного факультету П. Галкін був 

призначений учителем до Лебедина 1807 р., інший студент того ж 

факультету А. Щелкунов відряджений до Новгород-Сіверського 

повітового училища, а в 1809 р. також переведений до Лебединського 

повітового училища [18, арк.1 і зв.]. Два вчителі-«словесники» мусили 

поділити між собою й «гуманітарні», і «математичні» дисципліни, як це 

видно з розкладу 1811 р. [17, арк.9]. Спеціалізація вчителя, вочевидь, була 

характерна для пізнішого часу, із 1820 р. педагогів почали записувати як 

учителів «історичних» чи «математичних наук» (той самий Щелкунов 

після перетворень училищ 1828 р. називався учителем «історії та 

географії» [18, арк.6]), та й мало що значила. Гарним прибутком було 
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утримання пансіону, кількох учнів, яких одночасно навчали учитель чи 

його служник, однак із травня 1811 р. вирішено стягувати з таких пансіонів 

п’ятивідсотковий податок, це було підтверджено в березні 1814 р. [28, 

арк.1 зв.]. Платня й супровідне фінансування були для вчителів доволі 

невеликими: 16 серпня 1813 р. учитель 1-го класу Ізюмського повітового 

училища І. Ярославський скаржився, що грошей, які він отримував на 

«квартыру» (правопис документа), дрова та свічки, недостатньо, і через 

постійну дорожнечу він не може утримувати родину й самого себе [130, 

арк.121]; цікаво, що таке прохання Ярославський подав не на гербовому 

папері, за який теж треба було платити; так само слід указати на доплату 

вчителю зі «понадштатної суми». Поруч із цим, зауважуємо факт 

постійних стягнень із учительської платні, що почалися за міністра О. 

Розумовського (наприклад, по копійці з рубля (1%) на шпиталі з початку 

1812 р.), а пізніше стягнення з учительських пенсій [29, арк.2 і зв., 6]. Із 

1811 р. учителі, що жили підробітком, утримуючи пансіони (квартиру для 

учнів, де здійснювали приватне навчання), мали сплачувати згаданий  5% 

податку із суми за пансіон [28, арк.1 і зв.], однак таке нововведення 

впровадили не дуже швидко. Керівництво округу, вочевидь, зважало на 

матеріальні потреби учительства, а попечитель С. Потоцький у 1816 р. 

офірував половину своєї платні (735 р. 50 коп.) для роздавання 

найбіднішим учителям Харківського навчального округу [74, арк.1]. 

Служба вчителя в імперії була мало оплачуваною і тривалий час не 

вважалася повноцінною державною, із нею складно було здобувати чини, 

звідси постійний брак кадрів і невисокий професійний рівень учителів. 

Загалом же кадровий склад училищ – перспективна тема для майбутніх 

досліджень. 

Інша не менш важлива тема – «конкуренція» зі старими методами 

освіти, зі «старою школою» дяків та канцеляристів, приватних 

незареєстрованих учителів. Натепер щодо цього існують поодинокі згадки, 

інформації бракує, але ж, певно, така «школа» існувала. Іще в 1804 р. 
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охтирський городничий Мандрика з учителем Столб-Рапінським 

намагалися здійснити ревізію «дяківських» та незареєстрованих приватних 

шкіл, забрати звідти дітей, силоміць провести іспити й вирішити, чи хто 

«підходить» для Охтирського малого народного училища, аби збільшити 

кількість учнів у закладі. В Охтирці виявилося аж 7 шкіл, із них чотири – 

«дяківські», дітей навчали також обиватель С. Байков та дівиця Я. 

Садовська, а найбільше учнів (22) було у відставного гусара 

Березовського, окрім того, хлопчики навчалися письма в «присудственных 

местах» (в повітовому та земському судах, у поліції та казначействі) [741, 

с.264]. За скромними підрахунками, кількість учнів у дяківських, 

приватних «школах» та при канцеляріях була більшою (59), ніж в училищі 

(29). Такі незареєстровані освітні практики продовжували існувати на 

провінційному рівні. 

Напевно, перелічені проблеми (недостатнє фінансування, 

непрестижність учительської праці, постійний брак кадрів, домінування 

інших методів здобуття освіти молоддю) характерні для усього простору 

Російської імперії. За відкриттям і перетворенням училищ Харківський 

навчальний округ був передостаннім, випереджаючи лише Казанський 

[773, с.69]. На місцевому ж рівні все-таки можна спостерігати певну 

поміщицьку й почасти міщанську активність щодо училищ. У всякому 

разі, кількість училищ у губернії збільшувалася, та обмежені доступ до 

навчання й соціальна мобільність (потреба в освіті для підвищення 

статусу), відсутність стимулів щодо запровадження масової освіти були 

істотним гальмом для розвитку таких практик. 

Певні зсуви в провінційних ініціативах у Слобідсько-Українській 

губернії мали місце: відкриття училищ у більшості повітових центрів, 

функціонування цих закладів та зростання кількості учнів пов’язані не 

лише з близькістю університету, але й із поєднанням практик. Із одного 

боку, це пряме університетське втручання, зацікавленість держави, 

включно з фінансуванням із місцевих податків; із другого – роль 
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тамтешніх поміщиків, що докладають зусиль для матеріального 

забезпечення й підтримки навчальних закладів, у цьому разі переважно не 

представників старих козацьких родів, а лише «тубільних» у другому-

третьому коліні. Слобідська Україна й на початку ХІХ ст. усе ще 

залишалася полем для різноманітних новацій поміщиків, це визначало 

роль регіону в майбутніх соціально-політичних перетвореннях. 

Одним із завдань просвітницьких реформ і «освітньої революції» 

було запровадження обов’язкової «початкової освіти», потреба в загальній 

грамотності виявлялася нагальною. Амбітні плани Олександра Першого 

передбачали й освічення низів населення. 

У цьому контексті слід визнати, що освітня реформа в Російській 

імперії розраховувала на громадські та приватні ініціативи (що їх істотно 

заохочували) і на підтримку найпотужнішої після державних органів 

установи – церкви. На українських територіях, на додаток до всього, 

існувала ще й попередня навчальна традиція православних колегіумів та 

шкіл. Школи були навіть не стільки місцем навчання, скільки місцем 

перебування вбогих та сиріт. Коли освітня реформа торкалася «низового» 

рівня, то утворювалися саме такі заклади – напівсиротинці – під егідою 

місцевої церковної громади, а учителями мали бути дячки та священики. 

Школа з «дяківською наукою», з якою боролися просвітницькі 

реформатори, насправді відроджувалася у вигляді церковно-приходських 

шкіл. Цей момент лишився поза увагою істориків освіти на Слобожанщині.  

Основна опора на церкву дуже помітна саме в Слобідсько-

Українській   губернії. Перших студентів Харківського університету 

набирали з харківської семінарії (колегіуму). Але для певних успіхів 

державних освітніх ініціатив на Слобожанщині вирішальним виявився 

факт створення Слобідсько-Української єпархії. Слобідсько-Українська 

єпархія була новою, виділеною з Білгородської лише наприкінці 1799 р. 

Єпископ Хр. Сулима та його оточення (зокрема А. Прокопович) доклали 

зусиль до впорядкування єпархії та забезпечення підтримки в містах і 
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селах із певною кількістю церков (благочиній), спираючись на попередню 

традицію. У будинках при церквах, що, виявляється, існували по всій 

єпархії, були спроби заводити «нотні» та «словесні» школи для створення 

хору та освічення причту. Протоієрей М. Лащенков використав документи 

щодо тих шкіл у своєму дослідженні про Христофора Сулиму, особливо 

добре описана школа в слободі Деркачах біля Харкова [606].  

Тобто церква практично з 1806 р. із власної ініціативи 

запроваджувала «початкову» шкільну мережу. Але йшлося про 

«приходські училища» під контролем Дирекції училищ і Міністерства 

освіти. Були й чіткі вказівки – відкривати такі початкові «училища» в 

обивательських будинках неподалік від помешкань священнослужителів; 

там мали бути лави, столи, чорнильниці; слід було винаймати сторожа, 

забезпечуючи йому платню із суми, внесеної мешканцями на училище. У 

1805 р. брат ініціатора відкриття Харківського університету В. Каразіна 

поміщик Богодухівського повіту І. Каразін об’їздив повіт і переконав 

населення кількох волостей (Краснокутської, Колонтаївської, Рублівської 

та Микитівської) давати щорічно по 150 рублів на школи. І. Каразін 

тішився ілюзіями, що відкритий щойно університет буде надсилати 

учителів, але на «перший випадок навчання мали проводити священики 

(такою була й резолюція університету) [44, арк. 1 – 3]. Нам точно невідомо, 

чи функціонували ті школи, однак у 1812 р. нові приходські училища були 

відкриті й у цих населених пунктах. Перші ініціативи втілювалися дуже 

повільно і нерідко безуспішно. Так, мешканці великої слободи Сінної 

поблизу Богодухова в 1808 р. відмовлялися давати гроші на «училища», 

котрі, за розпорядженням єпископа, мали відкрити поблизу однієї з церков 

Сінної. Свою відмову населення аргументувало тим, що слобода 

знаходиться неподалік від повітового центру і ті з дітей, хто хоче 

навчатися, можуть ходити до Богодухова в повітове училище [55, арк.1 – 2 

зв.]. М. Гніп наводить низку невтішних прикладів про небажання селян 

мати приходські школи, люди відмовляються давати гроші й навіть 



272 

 

улаштовують бійки [528, с.139 – 140]. Але слід визнати, що підготовка до 

відкриття приходських училищ розпочалася ще 1805 р. і тривала досить 

довго; важливим був той факт, що здійснювалося це за певної підтримки 

єпархіальної влади.  

Наприклад, перший харківський єпископ Христофор виявився 

великим прихильником відкриття університету в Харкові, а вже в березні 

1805 р. він підтримав указ Синоду, аби в приходських училищах викладали 

священнослужителі. У січні 1806 р. розроблено пропозиції щодо населених 

пунктів, де існувало по кілька церков, і складено список тих священиків чи 

дияконів, що могли б учителювати [47, арк.1 – 4].   

Спостерігаємо перші спроби відкриття приходських училищ іще в 

1810 р., так у місті Слов’янську Ізюмського повіту міська дума купила 

будинок для училища в городничого Будянського [63, арк.1 і зв.]. М. Гніп 

зазначає, що вже 1811 і ранньої весни 1812 рр. почалися приготування до 

відкриття приходських шкіл за сприяння церковної консисторії та 

призначених із місцевих поміщиків «доглядачів», почесних і штатних 

смотрителів повітових училищ. Власне, слід погодитися з думкою А. 

Воронцова, що саме такий сплеск стався завдяки ініціативі слобідсько-

українського губернатора І. Бахтіна, котрий від початку мусив 

контролювати заходи щодо відкриття приходських шкіл. Канцелярія 

губернатора розіслала настанови до земських ісправників, щоб ті схиляли 

селян сприяти училищам, бо на те є воля монарха. Консисторія зі свого 

боку передала подібні настанови місцевим священикам [526, с.76].  

Однак і тут можна побачити певне небажання місцевого начальства 

та чиновників сприяти відкриттю шкіл. У 1812 р. смотритель Харківського 

повітового училища Небольсин, який опікувався відкриттям таких закладів 

у Харківському повіті, мав проблеми з транспортом, сільське начальство 

не давало коней для цих потреб. Зміївський земський ісправник також не 

допомагав смотрителю місцевого повітового училища щодо відкриття 

шкіл в Балаклії та Лимані [67, арк.1 зв.]. Тобто «саботування» навчальних 
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закладів місцевою владою спостерігається ще до їхнього відкриття. Проте 

своєрідний «вибух» із відкриттям приходських шкіл відбувся саме в 1812 

р. [528, с. 140 – 142]. Упродовж року, незважаючи на складну ситуацію в 

імперії, за недеталізованою звітністю, в Слобідсько-Українській губернії 

було відкрито 30 шкіл («приходских училищ») [437, с.4]. Хоча за нашими 

підрахунками кількість навчальних закладів була дещо меншою (23). 

Різниця в числах очевидна, бо плани розходилися з дійсністю, у 

Сумському повіті губернії на відкриття шкіл погодилися громади сіл 

Проруба, Річок, Ворожби, Чернетчини, Тимофіївки, Климівки, Стецьківки, 

Нижньої та Верхньої Сироваток та заштатного містечка Білопілля (але з 10 

почали повноцінно функціонувати 9), згодом школи почали зачиняти, що 

теж не сприяло правильності статистичних даних.  

Так само варто визнати й те, що в 1812 р. Дирекцією училищ 

Слобідсько-Української губернії було визначено платню за роботу 

вчителям приходських шкіл, учителю планувалося виплачувати 75 рублів 

на рік, а помічникові – 25 рублів [21, арк.2]; суми не надто великі, напевно, 

були сподівання на підтримку місцевої громади й те, що вчителями 

стануть представники кліру, котрі вже мають «службу». Якщо таких 

представників бракуватиме, передбачалося залучення до вчителювання 

семінаристів [526, с.78]. Тобто приходська школа практично повторювала 

дяківську школу, проти якої так боролися освічені чиновники. Участь 

священиків у відкритті шкіл була продиктована й прозаїчнішими 

міркуваннями. Із 1811 р. утримання школи поза казенною системою 

вважалося пансіоном, і з того мали сплачувати 5% податку з прибутку; 

легалізація приходських шкіл як «училищ» позбавляла цих сплат, але в 

серпні 1814 р. у новій постанові було зазначено, що навчання 

священнослужителями дітей «приходським наукам» не підпадає під 

пансіонні правила [131, арк.48].  

Учительство в приходській школі мало й соціальні обмеження: 

учителями вважалися лише представники неоподаткованих прошарків, 
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тобто казенні обивателі та кріпосні селяни (основна маса населення), 

решта ж, якщо вчителювали, «учителями не вважалися», могли не 

отримувати платні та певних соціальних пільг. Водночас «надзирателі», 

якщо вони походили з дворянства, перебували на державній службі й були 

підзвітні місцевому повітовому штатному смотрителю, а потім дирекції 

училищ. Таке соціальне обмеження напряму заважало поширенню шкіл. 

Жодна інша губернія Харківського навчального округу не мала 

такого успіху щодо відкриття приходських училищ, як Слобідсько-

Українська. Виникає питання, із чим пов’язана така інтенсифікація 

процесу й початковий успіх. Почасти це заслуга церковної влади, 

водночас, напевно, відіграла роль нова посада «почесних смотрителів», 

обраних дворянством та затверджених міністром освіти активних діячів у 

кожному повіті. Найцікавішою з багатьох ініціатив є ініціатива, що мала 

місце вкінці 1812 р. у великому селі Вольному (заселеному росіянами, 

вочевидь, із міцними общинними зв’язками). На час відкриття зібралося 

лише 15 учнів, пожертви були невеликими (109 р. 50 коп., ікона та 

картина), однак доглядач колезький реєстратор Піунов зобов’язався, доки 

буде на посаді, вносити по 25 рублів, а «общество» – по 210 рублів 

щороку. Окрім того, усією волостю збиралися будувати училищний дім, 

опалювати, ремонтувати, прибирати його і своїм коштом утримувати 

сторожа, а поки що учитель, священик Краснопольський, розташував 

школу в себе вдома [439, с.283 – 284]. Тобто в цьому разі взаємодія 

місцевої громади, церкви та доглядача відіграла позитивну роль. Упродовж 

1813–1814 рр. можна спостерігати невелике зростання кількості 

приходських шкіл. За підрахунками М. Гніпа, на кінець 1814 р. у губернії 

існувало 33 приходські школи [528, с.144]. 

Такий успіх не був тривалим, переписи навчальних закладів уже з 

1814–1818 рр. фіксують фіаско з функціонуванням церковно-приходських 

училищ. Насправді місцева громада та примушений до вчительства 

священик не бачили в тих школах жодної користі. Уже 1817 р. у 
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Валківському та Харківському повітах місцеве населення не давало 

грошей на училища, М. Романовський (смотритель училищ у Валківському 

повіті) писав про злиденне становище «училищ» у Коломаку та Новій 

Водолазі, наглядач та вчитель вільшанського училища (Харківський повіт) 

священик А. Черновський зазначив, що його помічник, паламар М. 

Раєвський не отримує від вільшанського й пересічанського волосних 

правлінь жодних коштів і відмовляється від учителювання, а без помічника 

священник не може навчати дітей. Учитель липецького приходського 

училища титулярний радник І. Бриліантов нарікав, що через несплати за 

вчительську працю він не може прогодувати своєї родини. Так само в 1814 

р. фінансові негаразди мали місце в надзирателя Колонтаївського 

приходського училища Тихонова та колонтаївського голови Пугачова 

(Богодухівський повіт). На училище з повіту не надходило жодних коштів, 

Дирекція училищ губернії в особі вчителя Харківської гімназії П. 

Любовського порадила звертатися до повітового земського суду чи 

«ісправника» [21, арк.3], тобто не мала змоги зарадити таким проблемам. 

Мабуть, найкраще збережена документація стосується 

недригайлівського приходського училища в Лебединському повіті. 18 

листопада 1812 р. відбулося урочисте відкриття цього училища: 

«надзирателем» призначено титулярного радника П. Безуглова, учителем 

став священик соборної церкви О. Млинарський (а його помічником дячок 

Й. Григорович). Для почесного смотрителя Лебединського повіту О. 

Іваненка відкриття чергового училища було певним успіхом і він офірував 

50 рублів, місцеві дворяни, священики, купці та прості обивателі (часто 

лише по кілька рублів) також офірували невелику суму. Але найголовніше 

те, що Недригайлів був заштатним, але досить-таки заможним купецьким 

містом і основна сума виплат (біля 300 р.) ішла з міських податків [26, 

арк.1, 3, 12]; таке постійне фінансування й пояснює довговічність цього 

училища, що більше залежало від постійних надходжень, а не від «примх» 

місцевих меценатів. 
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Інша добре збережена документація – документи 1812–1814 рр. 

приходського училища в заштатному місті Слов’янську, на півдні 

Ізюмського повіту. Слід визнати, що Слов’янське училище було єдиним 

відкритим у повіті, але знову ж тут значну роль відіграло місцеве 

дворянство, розташування військових і купецький характер міста, 

наявність міського бюджету. У Слов’янському училищі в 1813 р. було 28 

учнів (серед них – 2 дівчинки): 10 із дворян, 1 учениця – донька 

священика, 4 купецьких дітей, 3 – діти офіцерів та солдат, 10 – казенних 

обивателів [130, арк.231]. Пожертви на слов’янське училище теж були 

різнорідними, але переважно йшлося про дворянські офіри та кілька 

священицьких внесків, цікаво, що на це училище пожертвував 5 рублів і 

студент богослів’я із семінарії І. Кириченко [130, арк.15 зв.].  

Відкриття нових навчальних закладів у короткий термін – характерна 

риса не лише Слобідсько-Українського, але й столичних округів 

(Московського та Петербурзького). Проте, за висловом французького 

педагога-просвітителя Лагарпа, що перебував у Російській імперії, 

«Нагороди роздані й чудеса припинилися». Запал досить швидко згасав, бо 

школи потребували постійної уваги. У заштатному місті Білопіллі поблизу 

Сум громада ухвалила виділяти по 700 рублів щороку на училище, але уже 

через два роки білопільська громада змінила ставлення до закладу й 

припинила виплачувати гроші. Від початку училище, куди записалося 53 

учні, не мало власного будинку, а за оренду згодом нічим було платити; на 

1814 рік залишилося тільки 17 учнів, училище проіснувало в злигоднях аж 

до 1827 р., а потім зачинилося [526, с.80 – 81].  

Із 1814 р. припиняли діяльність по кілька приходських училищ на 

рік. Так, у Сумському повіті в 1814 р. зачинено училища в Климовському 

та Чернеччині (бо вже влітку 1813 р. через сезонні роботи учні не 

з’явилися до школи), училище у Ворожбі існувало до 1816 р., хоча його 

наглядач уже 1813 р. констатував відсутність фінансування, тоді ж 
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зачинили училище в Річках [528, с.142 – 143], інші 5 училищ протрималися 

до 20-х рр. 

Яскраві приклади недофінансування та аморальної поведінки 

вчителів наведені у статті М. Гніпа, так само дослідник констатує численне 

закриття шкіл, однак на 1821 р. нараховувалося 26 «приходських училищ». 

За нашими даними (що частково підтверджені), кількість приходських 

шкіл продовжувала скорочуватися, і на 1833 р. лишалося тільки сім 

закладів [528, c.144]. Тобто «початкову освіту», яку, здавалося, так 

успішно організували, спіткала велика невдача. Але ця ситуація, певно ж, 

була наслідком загальноімперських проблем та потреб у суспільних 

змінах. Однак у слобідсько-українському варіанті помітна ще одна 

особливість – неучасть церкви у функціонуванні приходських шкіл, 

підпорядкованих училищному комітету. У другому десятилітті ХІХ ст. 

виникають церковні училища, зокрема, у Куп’янську та Охтирці [606, 

c.244 – 245], на розвиток цих закладів, вочевидь, і спрямовував свої 

зусилля клір. Так, куп’янський настоятель собору та смотритель училища 

священик С. Соколовський підтримував школу, у 1819 р. перетворену на 

духовне училище. Більше того, там, де церковні діячі старанно підходили 

до організації навчання, «училища» зберігалися. Можна навести приклад 

згаданого Недригайлівського приходського училища (Лебединського 

повіту), заснованого 18 листопада 1812 р. На початку 30-х рр. ХІХ ст. 

наглядачем тут був титулярний радник І. Винниченков, учителями диякон 

І. Вербицький та його помічник дячок М. Писарєв. Зважаючи на предмети, 

котрі вивчали в «училищі» (буквар, письмо, часослов, Псалтир, катехізис), 

висновуємо, що це була типова дяківська школа з додаванням 

«арифметики», однак від часу перших звітів таку школу відвідували 23–29 

учнів (за пізнішими даними 1828 р. – переважно діти «міщан», 

«різночинців» та «обивателів») [23, арк. 16, 22, 32, 35]. Проте зміни в 

соціальному складі учнів теж є дуже важливими: у Недригайлові в 1812 р. 

першими учнями були 6 дворян (зокрема, син і донька наглядача П. 
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Безуглова), загалом серед 24 учнів налічуємо: дворян – 6, купців – 5, 

різночинців – 5, обивателів – 5, міщан – 3 [26, арк.8]. Тобто основний 

контингент цієї школи далеко не шляхетний, а радше міщанський.  

Здається, увесь «успіх» відкриття приходських училищ завдячував 

швидше легалізації церковно-освітніх практик, що існували на цих 

територіях віддавна, а не активним освітнім ініціативам. Відповідно, і 

навчання в таких «школах» велося згідно з попередніми практиками: 

основним завданням було навчити вихованців читати служебні книги та 

співати. На це прямо вказує директор училищ А. Шредер у листі 

лебединському смотрителю О. Іваненку від 28 вересня 1812 р.: важливо, 

щоб діти в приходських школах «понад зазначених предметів» навчалися 

читати «Часослов» та «Псалтир» і вправлялися в церковному співі, для 

цього Шредер просив усілякого сприяння [17, арк.11].  

Іще одна слабко окреслена в джерелах, але, вочевидь, істотна деталь: 

наявність іншої школи – дяківської, котра не стала приходською, навчання 

дітей удома чи при бюрократичних установах. Матеріальні негаразди, 

різке зменшення кількості учнів, – усе це не лише свідчило про низьку 

статусність освіти й потреби в ній, але й про відсутність авторитету 

приходських училищ і невміння організаторів залучати учнів. У статусних 

аспектах зусилля влади та місцевих просвітителів зазнавали відчутної 

поразки. 

Поразка ініціатив щодо нижчої освіти призвела до появи значно 

більших проблем не лише в освітній галузі; з’явилися емансипаційні рухи, 

представники котрих убачали в таких невдачах недолугу політику держави 

й незграбність дворянських еліт. Хоча, здається, і з боку держави та 

місцевої шляхти було докладено чимало зусиль для розвитку освіти. 

Напевно, більшу роль відіграли статусні аспекти: потреба в цій освіті як у 

середовищі дворянства, так і нижчих верств, кар’єрне застосування 

набутих знань, статусна роль учителя не як малооплачуваного чиновника, 
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а як певного морального авторитета й фахівця, – саме цього й бракує в 

таких освітніх ініціативах. 

Поруч зі згаданими «приходськими» школами, в Слобідсько-

Українській губернії існували й інші цікаві поміщицькі ініціативи, однак у 

даному разі через особливості соціальних взаємин, зокрема щодо 

формування місцевого шляхетства, слобідсько-українське панство дещо 

поступалося «малоросійському». Уже на початку ХІХ ст. в «Малоросії» 

школи для селян відкрили такі помітні діячі, як С. Кочубей та А. Чепа.  

Слобідські ж поміщики, що опікувалися освітою селян чи 

здійснювали філантропічні проекти, уже маючи гарний столичний досвід 

та зазнаючи впливу просвітницьких ідей, вочевидь, були слабко пов’язані з 

місцевою спільнотою, що й призвело до швидкого занепаду цих шкіл. 

Перший такий відомий заклад – школа в маєтку В. Каразіна в селі 

Кручику, досить добре схарактеризована в історіографії [605, с.147 – 152]. 

Однак треба зробити істотну заувагу до розуміння рис поміщицької школи 

як такої: у Кручику основну суму для «училища» дала запроваджена 

Каразіним «Сільська дума» [495, с.160], тобто самі селяни, школа в 

Кручику стала частиною експерименту селянського самоуправління. 

М. Гніп відшукав відомості й ще про кілька цікавих поміщицьких 

шкіл. Та поза увагою відомого дослідника залишилася одна з 

найвизначніших і найцікавіших ініціатив – проекти протоієрея А. 

Самборського в його селах Ізюмського повіту: зокрема лікарня та школа в 

селі Кам’янка (Стратилатівка) [730, c.71]. Досягши значних кар’єрних 

висот, Самборський – один із учителів Олександра Першого – здійснив 

низку філантропічних заходів [677, с.8 – 10]. У 1808 р. школа в Кам’янці 

вже існувала, зберігся її опис. Там навчали «малолітніх» селян читати, 

писати, викладали священну історію та церковний спів; над цим 

працювали найняті Самборським учитель і регент [54, арк.5 зв.]. Як довго 

проіснувала ця школа, невідомо. Але зі школою Каразіна в Кручику її 
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ріднить те, що фундатори закладу мали  столичний досвід та добрі знання 

в багатьох галузях.  

Наведені М. Гніпом приклади поміщицьких шкіл мало пов’язують ці 

заклади з риторикою місцевого патріотизму; поміщики переважно мають 

немісцеве коріння: Щербінін у Бабаях, Cоловйов у Каплунівці, Осипов у 

Бишкині [528, с.146]. Відомостей про ці школи обмаль. Однак у М. Гніпа 

натрапляємо на досить цікаву помилку: ідеться про школу в Бишкині, 

великому селі біля Лебедина. Фундатором цієї школи виявився місцевий 

поміщик В. Й. Соловйов, за документами «Василий Осипов сын 

Соловьев», тобто сталася кумедна плутанина. Школа в Бишкині вважалася 

приходською, і тому вагому роль у її організації та підтримці відіграв 

смотритель Лебединського повіту О. Іваненко. Та збережена документація 

щодо цього закладу засвідчує не надто оптимістичні факти. Бишкинська 

школа була відкрита 22 листопада 1811 р., її засновником був поміщик В. 

Соловйов, а учителем поручик І. Шиманов. Хоча здається, що саме 

Шиманову належала основна роль у функціонуванні школи (поручик 

подав до дирекції власні малюнки, аби йому дозволили навчати й 

малювання). Список учнів «училища» дуже цікавий, помітна приватна 

ініціатива. Школа була створена для «своїх». У списку знаходимо двох 

доньок засновника закладу Соловйова – Мотрону й Ганну, синів місцевих 

дворян Деменка й Стонаєва, доньку штаб-капітана Коптєва, доньку 

бишкинського священика, а також сина бишкинського сільського голови 

Мельникова (іще три прізвища не дуже розбірливі (чорнила в документі 

вигоріли) – усього 10 учнів). Шиманов написав урочисту програму 

відкриття, долучивши до неї власний вірш. На початку 1812 р. поміщик 

Бишкиня В. Соловйов уклав контракт із лебединським майстром П. 

Скляренком, що той разом із робітниками очистить місце поблизу 

поміщицького лісу та зведе будинок для училища. Усього Соловйов вклав 

у будівництво й організацію закладу досить великі кошти, як він сам пише, 

близько тисячі рублів. Незважаючи на війну 1812 р. та особисті проблеми 
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Соловйова, протягом 1812 р. училище функціонувало й на Різдво з 

урочистостями та палінням із гармат відзначило перший рік існування. 

Шиманов написав помпезну промову та склав діалог для двох учнів, які 

також читали російською мовою вірш про Різдво. Але 1813 р. поклав край 

ініціативі Соловйова. По-перше, сам меценат захворів. Та основні причини 

«поразки» цієї ініціативи були дещо іншими. Шиманов писав Іваненку 

13 травня 1813 р.: « с слободі Бишкині жителі церковного звання так само 

як і ті що посідають писарські посади у волосному правлінні не тільки 

займаються навчанням дітей, де вони поганими прикладами псують 

моральність, суперечачи Статуту навчальних закладів, але ще навіюють 

жителям аби узагалі не віддавали в училища малолітніх дітей» [22, арк.1, 3, 

5 – 9]. Проблема училища на утриманні поміщика виявлялася також і в 

іншому: у самих учителях, зокрема в поведінці поручика Шиманова, який 

25 червня 1812 р. (вочевидь, в унісон із вторгненням Наполеона в імперію) 

напав зі шпагою на бишкинських селян і бився, доки в нього не відібрали 

зброю. Основні претензії Шиманова стосувалися невиплати йому 

Соловйовим грошей за вчителювання (у грудні 1812 р. він отримав лише 

третину потрібної суми) [24, арк.2 – 5]. Шиманов покинув учителювання, 

замість нього став працювати диякон Ф. Симонов. 

26 вересня 1813 р. Соловйов визнав, що не в змозі утримувати 

училище, а із часом узагалі продав свій маєток із училищним будинком (на 

1830-ті рр. будинок перебував у Дворянській опіці Лебединського повіту) 

[22, арк.16]. Тобто повноцінно школа не проіснувала і двох років. Справи 

щодо школи з 1815 р. передали церкві й новому учителю – місцевому 

священику Іоаннові Луценку [24, арк.15]. Такі ініціативи, напевно ж, не 

були довготривалими. Приходська школа в Бишкині (біля Лебедина) 

припинила своє існування в 1818 р., незважаючи на невелику «казенну 

підтримку» [20, арк.5 і зв.]. Однак заклад не був цілковито знищений. Того 

ж таки 1818 р. колишній учитель, місцевий священик Іоанн Луценко 

вирішив відкрити при церкві училище, перенісши його із будинку 
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Соловйова; такі скромні старання увінчалися успіхом за підтримки 

бишкинської громади в 1822 р. [22, арк.16]. 

Окреме місце серед цих практик посідає домашнє виховання 

дворянських дітей, про яке збереглося мало даних. Але бюрократична 

плутанина та спроби контролювати приватну освіту призводили й до 

казусних наслідків. Із 1811 р. учителям, що мали пансіони, слід було 

сплачувати 5% податку. Скориставшись нагодою, смотритель Ізюмського 

училища Захаржевський у 1812 р. стягнув 25 рублів (із розрахунку оплати 

в 500 р.) із учителя Т. Шамановського, що в Слов’янську навчав дітей 

генерал-майорші, удови У. Небольсіної [130, арк. 5 зв.]. Однак виявилося, 

що викладання поміщицьким дітям дипломованими учителями, котрі 

окремо не утримували пансіони, під цей податок не підпадає. Утім, 

Шамановський так і не зміг отримати в казначействі гроші [131, арк. 23]. 

За кількісними показниками шкільної освіти Слобідсько-Українська 

губернія, незважаючи на усі негаразди, тривалий час посідала перше місце 

серед інших губерній Харківського навчального округу: у ній на 1815 р. 

було 45 шкіл (гімназія, повітові, приходські училища). Для порівняння: 

наступні позиції займала Катеринославська губернія з 33 «школами», 

потім Курська з 14 [495, с.1197]. Але на 1818 р. у Слобідсько-Українській 

губернії констатуємо певні втрати – 36 навчальних закладів (гімназія, 10 

повітових училищ, 21 приходське училище та 4 пансіони) [496, с.1045]. 

Упродовж певного часу спостерігаємо зменшення кількості приходських 

училищ і загалом занепад «нижчої освіти». 

За своїми показниками ця окрема губернія округу наближалася до 

прибалтійських та до столичних. Але такі дані неважко пояснити. Успіх 

освіти в Слобідсько-Українській губернії мав кілька причин: найперша і 

найголовніша – наявність університету, що стимулював освіту в окрузі, 

другий – 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 
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корпоративності нащадків козацької старшини й вагома роль приїжджих 

поміщиків зі столичним досвідом, що прагнули втілювати просвітницькі 

проекти в себе в маєтках. Попри зауважені моменти, однозначно 

позитивно оцінювати успіхи освітніх установ, напевно, не варто; як і в усій 

імперії, запал перших десятиліть ХІХ ст. змінився тривалою стагнацією та 

закриттям шкіл, зменшенням благодійних фінансових надходжень.  

 

 

4.2 Освітні зміни в Чернігівській губернії 1802 – 1818 рр.  

Чернігівська губернія (адміністративно виокремлена у 1802 р.) була 

найконсервативнішою північною частиною «Малоросії» (колишньої 

Гетьманщини), де відтворені «річпосполитські», шляхетські цінності 

виявлялися чи не найпотужніше. Відкриття та функціонування навчальних 

закладів напряму залежало від соціальних відносин, ролі місцевого 

дрібного дворянства. Але певна віддаленість від університетського центру 

і, головне, наявність доволі консервативного шляхетства і продовження 

навчання при церквах не сприяли великим успіхам освітніх реформ. 

Просвітницькі ідеї мали дуже малий відгомін у шкільництві. Власне, 

певною мірою таких же думок дотримувався і найвидатніший історик 

«Малоросії» та критик шляхетського стану О. Лазаревський [600, c. 83]. На 

жаль, сьогодні, за винятком окремих публікацій [290], майже не 

торкаються питання соціальної наповненості освітнього процесу на цій 

частині території України, хіба що констатується позитивна роль меценатів 

у створенні навчальних установ [694]. Перед освітою завжди ставлять 

завищені вимоги, однак насправді виникнення й функціонування 

навчальних закладів було величезним плюсом із точки зору 

просвітницьких проектів, великим кроком до масової освіти, поширення 

знань і появи публічних бібліотек, а з цього всього емансипаційних рухів: 

національного, соціального, феміністичного тощо. 
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У такому разі питання про роль держави не є випадковим: від 

державних ініціатив направду залежало як відкриття, так і функціонування 

навчальних закладів, забезпечення цих закладів та піклування про кадри. 

Але поряд із цим велика освітня реформа 1803–1805 рр. у Російській 

імперії значною мірою спиралася на допомогу приватних осіб, Церкви та 

місцевих поміщиків (приходські училища) і, звісно, на підтримку місцевих 

органів самоуправління через інститут «смотрителів». 

Час керівництва Чернігівською дирекцією училищ М. Маркова (1802 

– 1818), однієї з найцікавіших, як на мене, постатей української історії XIX 

століття. Біографія М. Маркова та його інтенсивна діяльність уже добре 

розглянуті [502; 558; 641; 643]. Михайло Марков був приїзджим 

чиновником, що народився і отримав освіту (переважно) в столиці, Санкт-

Петербурзі, чимало їздив по службі, зокрема був на Кавказі і брав участь у 

розмежуваннях на півдні України, дописував до часописів і напевно мав 

колекцію документів, книжок, історичних та етнографічних артефактів. Це 

один із найвиразніших діячів Просвітництва, з усіма належними 

«атрибутами»: боротьбою із церковною школою, зневагою до латини і 

увагою до «нових мов» (французької та німецької), прагненням до 

уніфікації, водночас зі звертанням уваги на місцеві особливості. Саме М. 

Маркову належить пропозиція до керівництва про викладання особливої 

історії в Чернігівській губернії [643, c.98 – 99]. Це чи не перша пропозиція 

про виклад історії України як окремої дисципліни на території Російської 

імперії.  

 Керуючись тогочасними нормами, М. Марков дуже бюрократизував 

діяльність Дирекції училищ, вів інтенсивне листування й намагався 

підтримувати зв’язки із впливовими чиновниками та місцевим 

керівництвом. Є і серйозна джерельна вада цих листів – часте згадування 

прізвищ без імен, що подекуди ускладнює ідентифікацію тих чи тих діячів. 

Але ця документація найповніша з відомих нам щодо просування освітньої 

реформи в окремій губернії.  



285 

 

Доволі інтенсивні зрушення на ниві створення нових навчальних 

закладів від кінця 1804 р. насправді виглядають як відповідь 

«малоросійського шляхетства» на відкриття Харківського імператорського 

університету. Це дуже важливий казус, бо бажання й тривалі проекти 

відкрити університет у «Малоросії» успіху не мали. Остання така спроба 

директора Новгород-Сіверської гімназії І. Халанського цікава у світлі 

новознайдених документів. Дізнавшись про проекти відкриття 

університетів, І. Халанський подав своє бачення відкриття університету в 

Новгород-Сіверському малоросійському губернатору О. Куракіну [365]. 

Той схвально оцінив ініціативу й у листі від 22 червня 1802 р. попросив 

ширшого проекту з поясненнями витрат та планами університетських 

будівель. Однак І. Халанський визнавав свою недосвідченість у складанні 

планів та проектів і тому звернувся до найвідомішого «малоросійського» 

ревнителя освіти В. Полетики [141, арк.1 – 2]. Відповіді від Полетики 

немає, але відомо, що, з огляду на проблеми в Роменському повіті та навіть 

незмогу Полетики переконати місцеве шляхетство, яке в листі респондент 

Полетики І. Золотницький називає «роменськими циганами» [140, арк.5], 

допомогти справам освіти, у середовищі місцевого шляхетства така 

ініціатива зазнала фіаско. 

Унаслідок низки чинників університет усе ж відкрито, але не на 

колишній Гетьманщині, а в Харкові. Це, очевидно, викликало певні 

нарікання в середовищі освічених «малоросійських» дворян, про що, 

зокрема, зазначав Ілля Тимковський – професор нововідкритого 

університету й організатор навчального процесу: «Бажання багатьох, щоб 

університет, замість Харкова був у Полтаві, а інших в Чернігові. Поза 

сумнівом такий би заклад зробив би честь малоросіянам, котрі здавна честь 

любили й приваблювали до себе молодь й цілі родини, приносячи більше 

ста тисяч річних видатків, щоб послугувало для збагачення й 

прикрашанню свого міста…але навіщо Малоросії поширювати своє 

суперництво на місце університету? Він запроваджується біля неї і  в її 
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краї, населеному її племенами; набагато корисніше звернути змагання свої 

на сприяння намірам…для виховання юнацтва» [775,  № 9, c. 390]. 

«Малоросійське» шляхетство взагалі дало дуже малі кошти на Харківський 

університет, що викликає до сьогодні цікаві історіографічні ремарки [578, 

с.113, 123, 130]. Однак здається, що «малороси» все ж убачали свій резон у 

відкритті закладів практичного напряму або давно омріяного шляхетського 

корпусу. Уже пожертви 1804–1805 рр. свідчать про це. Притому вочевидь 

важливу роль відіграло петербурзьке «малоросійське» лобі (в особі П. 

Завадовського, В. Кочубея, Й. Судієнка). Це поєднання місцевих та 

«столичних» ініціатив завершувалося усе ж досить скромними наслідками 

і певним поступом освітніх процесів. 

Слід визнати, що першою в Харківському навчальному окрузі стала 

Чернігівська гімназія, відкрита одночасно з Харківським університетом 

[420, с.504 – 505]. Упродовж 1804 р. можна спостерігати, подібно до 

пожертви слобідсько-українського дворянства на університет, 

підписування шляхетства з повітів «Малоросії» на великі суми для 

«побудови училищ та утримання учнів при гімназії». Так, зокрема, 

шляхетство Козелецького та Сосницького повітів з цією метою 

зобов’язувалося: по-перше, вносити по 1 рублю 25 копійок з кожної 

селянської душі щороку протягом п’яти років, а по-друге, внести протягом 

такого ж часу 22 178 рублів. Так само ніжинське шляхетство за 14 239 душ 

селян зобов’язувалося внести по 1 рублю 25 копійок, стародубське 

шляхетство пішло таким же шляхом, однак за 21 551 душу [419, с.300]. 

Тобто відкриття нових закладів чи перепрофілювання старіших 

передбачало зобов’язання місцевого шляхетства. Шкода, але нам невідомо, 

настільки ці зобов’язання виконувалися. Виходячи за географічні рамки, 

треба визнати, що в березні 1805 р. в Пирятинському повіті Полтавської 

губернії (теж, власне, в «Малоросії») дружина статського радника А. Чепи 

відкрила перше досить помітне в Харківському навчальному окрузі 

приходське училище для селян [420, с.518].  
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Така швидка реакція «Малоросії» на навчальні ініціативи чомусь 

залишилася непоміченою й має своє пояснення. Потреба місцевого 

шляхетства здобути початкову освіту й навіть почасти бажання окремих 

філантропів дати основи знань селянам у нових закладах постає дуже 

наочно. Потреба в навчальних закладах мала спиратися на підтримку 

місцевого шляхетства, однак, як, між іншим, і у випадку із Харківським 

університетом, мали б знайтися постаті, що підштовхували б освічену 

публіку на пожертви і вчинки. Як можна зауважити з документації, у 

Чернігівській губернії на цю роль добре підходив директор училищ  М. 

Марков (а в разі виняткової для губернії Новгород-Сіверської гімназії її 

директор І. Халанський). 

Уже від перших кроків училищної реформи Марков насамперед 

використовував особисті контакти. Під прямою орудою Маркова 

опинилася гімназія, де він став директором на одне повітове та чотири 

малих училища з багатьма кадровими та побутовими проблемами. Марков 

виявився основним промоутером відкриття, поряд із Харківським 

університетом, Чернігівської гімназії і, відповідно, Чернігівського 

повітового училища як початкового етапу навчання для самої гімназії, сам 

розробляв план навчання, розклад та план прийому учнів у 1804–1805 рр. і 

був директором гімназії, як і заведено щодо суміщення посад директора 

гімназії та училищ [752, c.9 – 10]. Перед директором губерніальної освіти 

стояли непрості завдання. Передусім переведення наявних училищ на 

щаблі, передбачені реформою 1804 р., – перетворення малих народних 

училищ на повітові (тобто практично відкриття нових закладів), а в цьому 

разі ще й зміни в колишньому Новгород-Сіверському головному 

народному училищі. Щодо останнього Марков наштовхнувся на серйозну 

конкуренцію в управлінні з боку директора училища І. Халанського, 

урешті в Новгород-Сіверському 1808 р. було відкрито гімназію й окреме 

повітове училище, які, вочевидь, директор слабко контролював, і ті 

заклади перебували під керівництвом І. Халанського [632]. Стосовно 
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інших частин і училищ губернії М. Марков вдався до всього наявного в 

нього арсеналу доказів і наказів щодо впровадження навчальної реформи.  

Треба обумовити складову для характеристики освітніх ініціатив. 

Передусім, згідно з попередніми практиками, представники 

найзаможніших верств населення від середини XVIII cт. отримували 

«шляхетну освіту» поза межами «Малоросії», в імперських столицях чи 

навіть за кордоном, основним контингентом для освіти залишалося 

дрібніше шляхетство й представники нижчих прошарків. Але праця 

вчителя була абсолютно не цікавою для представників «шляхетства». Тому 

спостерігалося залучення вчительського складу з представників інших 

прошарків чи переведення вчителів з інших губерній і повітів. Ця важлива 

риса освіти насправді не зовсім сприяла як зростанню рівня професійності 

вчителів, так і покращенню освіти в цілому.  

Саме однією з найбільших проблем училищ та гімназії була кадрова: 

попри казенне утримання, праця вчителя була малооплачуваною, з дуже 

невеликим кар’єрними шансами й низькою статусною роллю. Ця 

плинність кадрів надто помітна, як і проблеми зі здоров’ям начебто 

молодих учителів. Продовжуючи розв’язувати «матеріальне питання», 

Марков справедливо нарікав на бідність міст, де мали влаштовуватися 

училища [235, арк.18]. Як видно з проведення реформи, існували й певні 

винятки – Ніжин і Погар, де місцеві купецькі громади мали потребу в 

освітньому закладі й відігравали вагому роль у його створенні. Це 

особливо яскраво помітно щодо Погара, невеликого, однак досить 

розвинутого міста, у якому від 1800 р. уже існувало училище. Великим 

проханням погарських мешканців (поданим 17 серпня 1803 р. через 

смотрителя Привалова-Гжицького, але за підписами членів магістрату й 

думи) було викладання німецької мови в училищі, оскільки місцеві купці 

часто їздили з товарами до Прибалтики й потребували тієї мови для 

спілкування [238, арк.11 і зв.]. Можна спостерегти певний вплив на такі 

прохання Михайла Маркова, з огляду на його особливе ставлення до 
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німецької мови, що, певно, є знаком навчання в пансіоні пастора Мелтінга 

в Петербурзі [502, с.277], бо й потому Марков дуже сприяє особам 

«німецького походження» (учителю Ф. Кнейперу) і навіть екзаменує на 

знання німецької мови майбутніх учителів [2236, арк.1 – 3]. Загалом вплив 

німецької мови і практик протестантизму на М. Маркова становлять 

окрему цікаву тему для бодай невеликого дослідження. 

Так само можна помітити невелику кількість приватних пансіонів – 

на час повного переходу Михайла Маркова на директорську посаду їх було 

лише два: пансіон Ванковського в Чернігові й Кампіоні в Ніжині; за 

сприяння Маркова було відкрито пансіон Ф. Константиновича в Новгород-

Сіверському [234, арк.1, 12 – 13], а 1805 р. почав функціонувати дівчачий 

пансіон Ф. Кнейпера в Чернігові [250, арк.1 – 10]. 

Ще одна важлива ремарка щодо впровадження нової системи освіти 

– спроба використати церковні установи в проведенні навчальної реформи, 

це стосувалося не лише спроб відкриття початкових, приходських шкіл 

при монастирях із залученням до викладів представників кліру, але й 

рекрутування семінаристів Чернігівської семінарії для нововідкритої 

Чернігівської гімназії, аби ті потім продовжили працювати вчителями в 

училищах губернії. Сам директор училищ пояснював таку потребу тим, що 

представники світських прошарків (переважно ж дрібне дворянство) після 

навчання не будуть учителювати, а підуть на державну (статську) службу 

або займуться інакшими справами. Звертаючись до єпископа 

Чернігівського Михаїла в 1806 р., Марков просить всілякої підтримки 

щодо залучення семінаристів, а також не чинити їм перепон як у переході 

до світського навчання, так і в разі їхнього повернення до духовної 

служби. Охочих спробувати себе в цивільній сфері виявилося 9 студентів, 

але всі вони просили грошової допомоги й забезпечення книжками, і цю 

справу було вирішено: тим, хто переходив із класу богослов’я, видавалося 

по 35 рублів,  із філософії – 30, а з риторики – по 25 [247, арк.1 – 6 ]. 

Найцікавішим моментом виявиться те, що надалі цих дев’яти імен та 
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прізвищ семінаристів ми не спостерігаємо серед учителів училищ губернії. 

Тобто, це досить таки вагома, але нереалізована ідея про залучення 

семінаристів до майбутнього світського освітнього процесу. Та сама 

практика залучення нових учителів виявиться досить цікавою. Загалом при 

відкритті гімназії Маркову вдалося залучити для навчання одного студента 

з Київської академії, сімох учнів із Новгород-Сіверського головного 

народного училища і двох студентів із Чернігівської семінарії [752, с.43]. 

Особливим питанням було відкриття нижчих шкіл (приходських). 

Добре розуміючи складнощі з казенним фінансуванням, М. Марков доклав 

зусиль для відкриття приватних приходських училищ у невеликих 

населених пунктах. Тут М. Марков використав особисті й родинні важелі. 

Відомо, що його дружиною була дворянка, надвірна радниця Х.Тинькова 

[502, c.278]. Вочевидь, Марков скористався милістю своячки чи близької 

родички, бо вже в серпні 1804 р. поміщиця, надвірна радниця А. Тинькова 

відкрила власним коштом училище в селі Купчичах біля Сосниці (одне з 

перших в імперії), тут велику допомогу поміщиці надав і місцевий 

священик П. Лашнюков. Історія відкриття того училища, як оповідає її сам 

Марков, анекдотична: перебуваючи в поміщиці в гостях, Марков гуляв 

селом і в одній із хат надибав школу, де підпилий дяк учив дітей читання, 

«розпутність та огидність цього училища» спонукали Маркова звернутися 

до поміщиці, і та радо погодилася, порадивши також нового священика для 

навчання. Священик П. Лашнюков мешкав далеко від села, щоб навчати 

дітей і, крім того, як свідчить його лист Маркову, потребував підручників, 

ще й помічника на школу. Це «училище» виявилося одним із перших в 

імперії. Старання Тинькової насправді винагородилися: імператор 

Олександр пожалували поміщиці перстень із діамантом, а священикові 300 

рублів для заохочення [239, арк.1 і зв., 18]. Усе ж основним учителем 

виявився помічник священика, якому поміщиця надала квартиру й 

жалування. На 1809 р., за свідченням Маркова, священик П. Лашнюков 

перевівся в інше село, і лише шістьох дітей навчав колишній учень 
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Чернігівського головного народного училища І. Кузюровський (між тим 

занесений у подушний оклад) [103, арк.4]. Та доля цього училища 

виявилася сумною: 31 жовтня 1809 р. Тинькова померла, і її помістя мали 

розподілити між трьома спадкоємцями. М.  Марков був опікуном її 

неповнолітнього сина й третини спадщини, але два інші спадкоємці 

відмовилися утримувати школу, і в 1810 р. училище було викреслено зі 

списків навчальних закладів [239, арк. 37].  

Значно успішнішими виявилися інші «приходські» училища, у 

діяльність яких сам Марков майже не втручався. Так, у Сосницькому 

повіті поручик Дашевський разом зі своїм зятем місцевим протопопом В. 

Свіонтійським (у документації зазначений як ініціатор ще й місцевий 

поміщик Лисенко) вирішили при побудованій ними церкві в містечку 

Олександрівці відкрити «приходське училище» 24 червня 1805 року [238, 

арк.46]
 
. За місцевої підтримки воно продовжувало своє існування навіть 

переживши чимало інших подібних «училищ». Відвідини училища М. 

Марковим улітку 1809 р. малюють не дуже ідилічну картину: протоієрей 

В. Свіотницький абсолютно не наглядав за школою, живучи навпроти, від 

початку року не був у ньому жодного разу, а 1808 р. лише двічі відвідав 

училище; усі клопоти взяв на себе зять Свіотницького П. Корсун 

(висвячений зі студентів богослов’я Київської академії), що наставляв 

учнів у Законі Божому й жив в училищному будинку; із заявлених же 50-ти 

було 36 учнів [103, арк.4]. Училище в Олександрівці, як видно з документа 

1813 р., переважно функціонувало саме за сприяння священика П. Корсуна 

й найнятого з 1806 р. як учителя «козацького сина» С. Шеремета [118, 

арк.1 – 2]. 

Доволі вдалою була й ініціатива протоієрея Загорського з містечка 

Понуриці Кролевецького повіту. Ще 1807 р. він просив про школу, і 16 

червня 1809 р. її було відкрито за учительствування диякона 

Шавронського (до школи вступило 36 учнів (між ними й 5 дівчаток): 4 із 

дворян, 3 із міщан і 29 із селян). Кошти на училище зібрав сам протоієрей 
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[238, арк.55 – 57]. Восени 1809-го М. Марков влаштував у школі публічні 

іспити й у цілому був задоволений рівнем учнів [103, арк.5]. 

Але загальна проблема – мала кількість цих приходських училищ у 

губернії, навіть порівняно із сусідніми губерніями. Ініціатива священиків 

та дворянства, заможних селян виявлялася дуже незначною. У велике 

місто Березну (за 36 верст від Чернігова) Марков у 1804 р. послав учителя 

головного училища С. Самарського-Биховця (що був родом із тих місць) 

для розмов зі священиками щодо відкриття приходських училищ. 

Священик Григорович із Петропавлівського приходу в Березній погодився 

відкрити школу у власному домі, ще й з обіцянкою навчати основ латини 

та з проханням заборонити в Березному навчати дітей дячкам [238, арк.16 

– 17]. Але згадки про реалізацію цієї ініціативи й контроль над нею 

Дирекції училищ Чернігівської губернії є поодинокими. Велике містечко 

залишалося без приходської школи аж до 1821 року. Так само й спроба 

відкрити приходське училище в містечку Суражі в 1806–1808 рр. 

(сприянням городничого Олександровича, що взявся звести для училища 

будинок і оплачувати там опалення й ремонт, доки буде на своїй посаді 

[422, с.265] виявилася невдалою: не було підходящої церкви, не мали 

результату спроби послати туди в учителі когось з учнів гімназії, отримати 

фінансування у «Будівельної експедиції» (установи, що опікувалася 

будівництвом і ремонтом навчальних закладів) чи приписати нове 

училище до Стародуба і стародубського смотрителя (активного в освітній 

сфері І. Назар’єва), суразькі мешканці заявляли про свою незмогу 

утримувати училище (а в будинку, офірованому Олександровичем, 

розмістилася міська ратуша) [108, арк.13, 38]. Безрезультатним залишився і 

крок «маршала» дворянства Новомістського повіту П. Бороздни в 1806 р. у 

купівлі в повітовому центрі будинку й офіри у 250 рублів для училища. 

Хоча міністр П. Завадовський і висловив щодо цього подяку [251, арк.1 – 

3]. Так само відомо про спробу відкрити приходське «училище» в містечку 

Серединна Буда в 1806 році [238, арк.50]. У 1807 р. поміщиця Кочубей 
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вирішила завести у своєму селі Дубовичисі Глухівського повіту 

приходське училище, надавши кам’яний будинок біля церкви й 

домовившись про навчання зі священиком Корсуном [98, арк.1]. Загалом 

початок діяльності М. Маркова і за сприяння інших учителів виявиться 

доволі багатим на пропозиції і проекти, що подекуди реалізовувалися. Але 

визнаймо невелику кількість таких «училищ», тобто загалом певний 

неуспіх створення приходських шкіл. Однак не слід і нехтувати 

збереженням «традиційної» дяківської школи, яку так зневажав М. 

Марков. Навіть наступний після М. Маркова директор училищ С. 

Самарський-Биховець, інспектуючи підлеглі училища 1822 р., зазначав 

причину малої кількості учнів у світських закладах: існування «закоренілої 

у батьків переваги старого метода навчання дітей своїх при церковних 

школах» [125, арк.9 зв.]. 

Інша риса навчальних ініціатив – перетворення малих народних 

училищ, що вже існували, на повітові (трикласні з певною програмою та 

фінансуванням). Практично це було відкриття нових навчальних закладів. 

Цей процес, як зазначав провідний дослідник історії освіти О. Андріяшев 

[487, c.37 – 39], тривав надто повільно. Якщо Чернігівське повітове 

училище було створено разом із гімназією в 1805 р. як свого роду 

підготовче до гімназійної освіти, то Глухівське училище було перетворене 

з малого народного у повітове в 1807 р. – з тривалим листуванням з 

керівництвом Харківського навчального округу щодо нових правил 

функціонування училища  і проблемами з матеріальної частини. Але 

протягом згаданого періоду, слід визнати, це училище виглядає досить 

стабільним [431, с.620 – 621]. Вдалося налагодити матеріальну базу й 

забезпечення училища книжками (почасти завдяки офірам книжок 

дружиною М. Маркова й виділенням окремих книг і дублікатів із 

бібліотеки Чернігівської гімназії [105, арк.5 – 7]), постійно збиралися 

пожертви на училище під час публічних заходів [435, с.158]. Однак 

ускладнювали існування закладу конфлікти в училищному середовищі між 
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учителями та смотрителями. Особливо відзначився вчитель Р. Голеніщев 

[135, арк.750 – 752]. Ще з 1805 р. він почав конфліктувати зі смотрителем 

Золотарьовим та місцевими мешканцями, і ці сварки тривали аж до 1818 р., 

поки скандального вчителя не перевели до Городні [136, арк. 173] Певна 

стабільність цього училища також пов’язана з постійністю штатного 

смотрителя – з 1806 р. ним був учитель Василь Казанський [138, арк.11 

зв.]. 

Досить інформативно відтвоеним було і  перетворення Ніжинського 

народного училища на повітове 23 травня 1812 року. Про нове відкриття 

училища повідомили дворян, купецтво та священиків у Ніжині. Але ще до 

відкриття й такого дійства директор училищ М. Марков визнає, що просив 

смотрителя Томару, «аби він схилив громаду ніжинську, щоб та взяла на 

себе спорядження деякими засобами та підручниками». Прохання 

смотритель сприйняв на свою адресу й офірував училищу меблі й прилади, 

нові глобуси та кілька корисних книжок, усього на 400 рублів, відправив 

туди навчатися своїх двох синів. Вочевидь, Томара не вмів чи не хотів 

просити, бо зі здобутків повітового училища, крім щедрої пожертви самого 

Томари, була обіцянка А. Гурського навчати в повітовому училищі Закону 

Божого без жалування. А перед самим від’їздом Маркова до нього зайшов 

голова М. Кузнецов і приніс 50 рублів на училища [111, арк.36, 37, 40 зв., 

47, 49]. Ніжинське училище виглядатиме доволі винятково через значну 

роль у його підтримці саме місцевої громади, ніжинських купців та 

поширення в Ніжині освітніх спроб і проектів через будівництво «гімназії» 

на капітали Безбородьків [640]. 

Значно пізніше, у 1818 р., Стародубське мале народне училище 

перетворено на повітове. Хоча там і був непоганий склад учителів (Ю. 

Ятченко, Я. Радкевич, C. Хитков – «зразкові, лише похвали гідні», як 

схарактеризував їх М. Марков у 1809 р.), досить активний смотритель І. 

Назар’єв, але з наявністю проблем матеріального характеру – досить 
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ветхий дім [122, арк.5 зв. – 6]. Переведення відбулося, зважаючи на 

документацію, доволі спокійно [260].   

Окремо стоїть доволі оригінальне училище в Погарі Стародубського 

повіту – позаштатному місті (тобто училище не слід було переводити в 

повітове), де місцева громада відігравала дуже помітну роль у житті 

навчального закладу. Утім, як виявила інспекція Маркова 1809 р., училище 

мало основну проблему: там навчалися діти «промышленных людей», і 

батьки часто забирали дітей собі на допомогу. М. Маркову доводилося 

вживати заходів і погрожувати батькам, пояснюючи, що училища мають 

свій розклад, від якого не варто відступатися, крім того, є ще поняття 

«репутація», тому учні, котрі не ходять на заняття, будуть відраховані [103, 

арк.5]. Погарське училище фінансувалося, як і Стародубське, однак у 1818 

р., після перетворення Стародубського училища на повітове, М. Марков 

відписував, що не бачить сенсу реформувати Погарське училище і 

наголошує на низці проблем в існуванні закладу (близькість до Стародуба 

(де утворено повітове училище), відсутність власного будинку,  брак 

дівчаток-учениць і те, що уроки німецької мови на той час фінансово не 

підтримувалися місцевою громадою [122, арк.1 – 2]). 

Уже на початку другого десятиліття XIX ст. можна спостерігати 

невтішну картину зі збору пожертв. Із липня 1811 р. відбувалися публічні 

іспити в Чернігівському повітовому училищі, квитки-запрошення були 

розіслані всім помітним чиновникам і для «суспільства громадян», але 

чільні особи губернії (ні губернатор, ні віце-губернатор) не відвідували 

вже таких зібрань [106, арк.1 зв.]. Тому часто ресурсами для пожертв, а 

особливо для поповнення бібліотек та кабінетів природи, ставали внески 

самих учителів та їхньої рідні [433, с.55]. А того ж 1811 р. самі учні 

Чернігівського повітового училища зібрали 175 рублів для купівлі різного 

приладдя для навчання [432, с.99].  

Поза сумнівом, одна з найбільших заслуг М. Маркова – відкриття 

нових навчальних закладів. Вивчаючи документи, слід визнати подекуди 
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справді велику працю в цьому напрямі директора-просвітителя. 

Незважаючи на низку перепон, зокрема й російсько-французьку війну 1812 

р., у грудні 1812 р. вдалося відкрити училище в Конотопі Чернігівської 

губернії, у вересні 1813-го – у Кролевці, на 1813 р. планувалося відкриття 

училищ у Городні та Козельці, Острі, під ці заходи були зібрані кошти. 

Однак знову не обійшлося без украй важливих особистих впливів. Із 1810 

р. міністром освіти став О. К. Розумовський, син останнього гетьмана і 

власник багатьох помість у Чернігівській губернії. Якщо в колишній 

гетьманській столиці Глухові існувало повітове училище, то поруч, у 

повітовому центрі Конотопі, недалеко від якого знаходилася велика 

Батуринська економія міністра, такого училища не було. Пожертва від 

економії міністра мала б стати прикладом для місцевого шляхетства 

офірувати гроші на навчальний заклад, і на початку 1812 р. спостерігаємо 

дуже серйозний злет пожертв на відкриття Конотопського училища. 

Полковник Г. Гамалія й Батуринська економія Олексія Розумовського 

внесли по 500 рублів, було й чимало дрібних пожертв. Основними 

керівниками збирання пожертв та речей стали згаданий полковник Гамалія 

й повітовий маршал Зінкевич [436, с.256, 269 – 270]. Безпосередню роль 

Розумовського в цьому процесі визначити важко. Загалом у Конотопі 

подібного за масштабом масового меценатства не було ні до того, ні в 

наступні роки. Утім, функціонування Конотопського училища виявиться 

досить конфліктним, і не без участі М. Маркова, який посприяв 

призначенню на посаду штатного смотрителя Конотопського училища 

колишнього стряпчого й уже доволі літнього М. Проскурова. Той виявився 

бездіяльним і не знайшов спільної мови з учителями. У той же час 

почесний смотритель Гамалія постійно робив офіри, але, певно, за 

училищем не наглядав. Коли в 1818 р., прагнучи зробити огорожу й 

прибудувати флігель до училища, почесний смотритель оглянув будівлю, 

то виявив, що в училищі бракує дверей, вікон та підлоги і в закладі з 

трьома учителями навчалося лише 20 учнів. Це викликало низку скарг як 



297 

 

Гамалії, так і вчителів на Проскурова й Маркова за «нерадіння казеним 

інтересам» [124, арк. 12, 38, 46, 68, 77].  

Так само на особистісних зв’язках було відкрито повітове училище в 

сусідньому з Конотопом повітовому центрі Кролевці. Основну роль, як 

видно, тут відіграв почесний смотритель І. Бардаков. Сам Бардаков – 

колишній студент Київської академії, свого часу закінчив учительську 

семінарію в Санкт-Петербурзі й п’ять років викладав математику в 

Новгород-Сіверському головному народному училищі, у 1805 р. він став 

учителем Чернігівської гімназії. Візитатор училищ І. Тимковський писав, 

що Бардаков прикрасить своїми знаннями гімназію, його знають і шанують 

по всій губернії [752, с.38]. Але, провчителювавши кілька років, Бардаков 

вирішив розпочати тихе поміщицьке життя у своєму маєтку поблизу 

Кролевця. Та щойно почалися спроби відкриття училища, Бардаков узяв у 

тому найбезпосереднішу участь, він був обраний почесним смотрителем 

училища й одразу офірував 60 рублів на майбутню купівлю будинку для 

училища (виявили активність й інші дворяни, зокрема майор П. Забіла) 

[438, с.172 – 174]. Роль Бардакова у відкритті цього училища незаперечна. 

Зважаючи на наявну інформацію, училище в Кролевці відкривали 23 

вересня 1813 року дуже помпезно: було влаштовано ілюмінацію, великий 

бенкет і бал для дворянства [439, с. 268 – 269].  

Досить важливим видається відкриття училищ в інших повітових 

центрах протягом 1813–1818 років. 12 листопада 1814 р. було відкрито 

училище в Городні [442, с.221], але про цю подію інформації обмаль, 

певно, важливу роль у його відкритті відіграв почесний смотритель О. 

Бакуринський. Учнів у новому училищі було обмаль (33), штатним 

смотрителем став учитель Кроковський (що й далі помітний в училищі), 

учителями студент Харківського університету Смирнов  та канцелярист 

Філонченков. Досить цікаво, що серед пожертв на Городнянське училище 

1814 р. бачимо пожертву єврея Гірша-Оренштейна (10 рублів), що свідчить 

про втягнення окремих осіб єврейського походження в освітні ініціативи. 
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 В Острі за сприяння почесного смотрителя І. Танського повітове 

училище відкрито 10 березня 1817 р. так само з пишним церемоніалом 

[237, арк.64 – 67]. Важливо буде помітити той факт, що перед відкриттям 

училища 300 рублів на нього вніс шістнадцятилітній О. Кушелєв-

Безбородько [496, с.1026], що з часом став основним опікуном 

недобудованої гімназії у Ніжині. 

Великою справою виявилося відкриття училища в Сосниці у 1815–

1818 роках. Попри активну участь, хоча й певну втому М. Маркова, з 

огляду на документацію, можна спостерігати й ускладнення освітніх 

ініціатив. У березні 1815 р. місцевому дворянству вдалося зібрати деякі 

кошти, з ініціативи Маркова смотрителем майбутнього училища було 

призначено П. Шмакова, колишнього солдата й офіцера (власне, як і сам 

Марков), однак доволі літню людину (65 років), та почесним смотрителем 

І.Марковича. Маршал Сосницького повіту на зібрані гроші купив на селі 

дім, який мали ще перенести на місце для училища. У січні 1817 р. 

губернатор М. Рєпнін затвердив основну суму з міських доходів на нове 

училище. Хоч училище й не було відкрите, з 1 червня 1816 р. дітей у 

флігелі, на місці училища, навчав учитель Равінський, що пізніше зажадав 

за те нагороди. Незважаючи на складнощі, училище було відкрито в 

перенесеному будинку 21 жовтня 1818 р., Марков був на відкритті, але «не 

нашел удобности к церемониальному открытию» через дощі та хворобу 

смотрителя Шмакова. Хоча певний церемоніал, певно ж, відбувся дещо 

пізніше за присутності нового маршала місцевого шляхетства та почесного 

смотрителя хорунжого Товстоліса [120, арк. 6, 8, 22, 26, 27]. Основною 

проблемою для відкриття училища виявилася заборона збору із селянських 

душ на благодійні потреби від 14 липня 1816 р., що було практикою 

переважної частини меценатів, й основна частина пожертв на училище в 

Сосниці мала добровільний характер і становила власні кошти [259, арк. 7, 

10]. 
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Навчальним закладом, на відкритті якого М. Маркову не довелося 

бути, було училище в Козельці, на яке вже певний час збиралися кошти. 

Для училища була й будівля – споруджений ще 1786 р. палац для 

імператриці Катерини Другої, що мандрувала Україною. Але ніхто не 

брався ремонтувати будинок. У 1818 р. новий почесний смотритель 

Голенко дістав ліс для ремонту й зумів зібрати разом із дворянством 5129 

рублів, іншу частину взялася субсидувати «Будівельна експедиція». Таким 

чином, розпочали ремонт, і, доки палац будувався, Голенко, сам маючи 

дітей, запропонував розмістити училище в себе вдома [116, арк.3 – 4].  

Окрема історія щодо функціонування училищ пов’язана з посадами 

смотрителів. Передусім існував штатний смотритель училищ, що мав 

опікуватися забезпеченням училищ та слідкувати за навчальним процесом 

і поведінкою вчителів та учнів. Переважно на ці посади призначалися самі 

вчителі чи представники місцевого дворянства, чиновники, таким 

смотрителям виплачувалася певна платня. Однак слід погодитися з 

думками О. Андріяшева [487, с.41], що штатні смотрителі, за окремими 

винятками, дуже слабко й нездало виконували свої обов’язки. Більшість із 

цих смотрителів ставилася до свого поля діяльності байдуже, а дехто 

навіть шкодив, втягуючись у конфлікти з учителями та прагнучи нажитися 

на злиденній освітній сфері, як смотритель городничий Золотарьов у 

Глухові в 1806–1807 роках [248, арк.3]. Ще однією сферою діяльності 

вчителів та штатних смотрителів було заняття різними прибутковими 

справами, окрім вчительської та смотрительської. Так, учитель і 

смотритель Погарського училища О. Яснопольський в 1814 р. займався 

торгівлею горілкою [119, арк.1 – 2]. Хоча щодо Погара приклад здається 

зрозумілим, у 1810 р. мешканці Погара («шануючи освіту») обрали (що 

вже досить показово) на штатного смотрителя корнета П. Соболевського, 

аби відокремитися від стародубського смотрителя. Соболевський мав би 

сподобатися Маркову, бо добре знав німецьку мову, але Марков відповів 

суворою відмовою. Смотритель мав би бути затверджений Харківським 
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університетом та пройти ще й іспит в Чернігівській гімназії (у Маркова) на 

знання наук, які викладають в училищі, але навіть при дотриманні тих 

вимог Дирекція училищ не могла платити йому жалування, оскільки 

посади такого чиновника не було в штаті.  

Але поволі дворянське самоврядування висувало від себе на посади 

ще й почесних смотрителів, напевно, висування відбувався не без 

втручання губернської влади. Проблеми з фінансуванням училищ і нездала 

праця штатних смотрителів були загальноімперськими. На пропозицію 

згаданого міністра освіти О. Розумовського 26 серпня 1811 р. було 

вирішено сприяти бодай почасти вирішенню цих проблем запровадженням 

посад почесних смотрителів [454, с.740 – 741]. За інструкцією в почесні 

смотрителі дворянством мали обиратися «з місцевих поміщиків найбільше 

схильних до наук і що мають особисті якості», почесні смотрителі не 

отримували жалування, однак їхня служба вважалася на рівні з 

«державною», тобто з підвищенням у чинах. Такий проект сприяв 

залученню коштів та ширшій підтримці освіти панівними верствами. 

Щодо Чернігівської губернії, то особливий сплеск зацікавлення 

«почесними смотрителями» бачимо 1812 р., через певний час після 

запровадження такої посади, проте й тут спостерігаємо втручання 

директора училищ. На початку 1812 р. М. Марков звернувся до 

губернського маршала дворянства М. Стороженка зі зверненням про 

заснування училищ у повітових містах [113, арк.1]. Це планувалося 

здійснювати завдяки почесним смотрителям із найпомітніших дворянських 

родів губернії, в січні 1812 р. були внесені такі кандидатури: у Глухові – Я. 

Магеровський, у Новозибкові – І. Миклашевський, у Кролевці – І. 

Бардаков, у Суражі – О. Ханенко, у Городні – О. Бакуринський, у 

Новгород-Сіверському – В. Лобисевич, у Конотопі – М. Федорович, у 

Сосниці –  М. Дунін-Борковський, у Стародубі – А. Безбородько, в Острі – 

І. Гаєвський, у Козельці – С. Барановський, у Ніжині – М. Почека, у 

Чернігові – М. Єнко [110, арк. 4 і зв.]. Але вже на травень 1812-го почесні 
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смотрителі були змінені й дообирані: з Остерського повіту – поручик 

І.Танський, у Борзненському повіті почесним смотрителем став повітовий 

маршал і надвірний радник Ф. Забіла. Однак того ж року спостерігаємо 

«плинність кадрів» почесних смотрителів. 

У Мглинському та Стародубському повітах (через відсутність на 

місці пропонованих смотрителів) у травні 1812 року визначалися з 

кандидатурами [114, арк.1]. Нарешті було підтверджено опіку над 

закладами Стародубського повіту графом І. Безбородьком (між тим і 

основним опікуном будівництва «гімназії» в Ніжині), від мглинського 

дворянства було обрано полковника Покорського, що пообіцяв офірувати 

3000 рублів на благочинство. Інакша доля очікувала повіти, де вже були 

училища, поза впливом Маркова і місцевого дворянства через нового 

міністра освіти О. Розумовського було призначено на почесного 

смотрителя П. Томару (попри бажання шляхетства щодо кандидатури М. 

Почеки), а в Глухів Я. Магеровського. Визнаймо, вибір міністра, зважаючи 

на подальші події, був оптимальним. Власне, бачимо типову бюрократичну 

плутанину, бо за будь-яких обставин, згідно з інструкцією 26 серпня 1811 

р., посада почесного смотрителя мала затверджуватися міністром. 

Перипетії з «почесними смотрителями» не припинялися, а 

перетворювалися на змагання обіцянок щодо пожертв. У Конотопі 

виявилося ще аж троє кандидатур на ці неоплачувані посади: майор 

Острянський, титулярний радник Кандиба та губернський секретар 

Чернявський. Те, що дворянський вибір мав затверджувати міністр освіти, 

виявив вагомі суперечності: своє бажання бути почесними смотрителями, 

крім уже призначених міністром (Томари й Магеровського) висловили 

лише дві особи – в Городницькому повіті Бакуринський (що підтвердив 

своє бажання одразу пожертвувати 1000 рублів на відкриття училища, а 

потім переказувати 100 рублів щороку) та остерський смотритель 

Танський, що, однак, послався на слабке здоров’я й просив призначити 
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замість себе сина [121, арк.1 – 2], можливо, через бажання майбутніх чинів 

дитині.  

Ці ходи Міністерства освіти за вагомої ролі М. Маркова насправді 

мали неабиякий розголос у подальшому. Посада почесного смотрителя 

справді вважалася почесною, і претенденти немов змагалися в 

спроможності пожертв та матеріальній допомозі училищам, хоч часто були 

далекими від освітніх проблем та потреби в тих навчальних закладах. Уже 

в 1817 р. колезький секретар Миклашевський, бажаючи стати почесним 

смотрителем, узяв на себе забезпечення сина вчителя Хиткова й офірував у 

повітове Стародубське училище 15 книг, а в Погарське – 14. Узагалі 

довкола «почесного смотрительства» Миклашевського бачимо низку 

перипетій, після відходу через хворобу попереднього смотрителя П. 

Бороздни дворянство хотіло б бачити смотрителем надвірного радника 

М.Миклашевського, але той, пославшись на хворобу, висунув на цю 

посаду свого сина, теж Миколу, що ніс службу в Стародубському 

духовному правлінні. Пропозиції Миклашевських насичені щедрими 

обіцянками: ремонт училищного дому з внесенням 5 000 капіталу та 

виплати щороку по 200 рублів. Напевно, посада почесного смотрителя 

розглядалася як певний кар’єрний щабель. 

Загалом, як би не ставитися до училищ та гімназій у Чернігівській 

губернії, основним буде дворянський слід, дворяни різного рівня статку 

виявляться основними меценатами училищ, водночас уважаючи 

учительську працю нестатусною, сяк-так спостерігаючи за самим 

навчальним процесом. Ця риса є вкрай важливою щодо майбутніх подій і 

значення самої освіти та її соціальних змін, рівня освіченості й 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 
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зосередження основної уваги смотрителів та установ на матеріальному й 

фінансовому наповненні училищ і велика неувага до навчального процесу. 

Сам поступ освітньої реформи був досить незначним, особливо 

відзначимо невелику кількість приходських шкіл, соціальну обмеженість 

освіти, брак кадрів, своєрідності фінансування навчальних закладів 

(останні суперечності дали змогу звинуватити М. Маркова (уже після його 

смерті в 1828 р.) у недостачах коштів і плутанині з фінансами, що з 

дозволу директора училищ клалися на відсотки [271, арк. 5 – 7]. 

Говорячи про успіхи й неуспіхи М. Маркова і загалом освітніх 

ініціатив, слід визнати певний поступ щодо трансформацій і відкриття 

навчальних закладів. Але найголовніший висновок, який напрошується 

щодо становлення навчальної системи, є таким: визначальними, вочевидь, 

були не освітні комунікації, а персональні взаємини, що, у свою чергу, 

виробили власні комунікації. Цей висновок ще потребуватиме 

обґрунтувань, але неминуче освітня сфера того часу була відображенням 

соціальних процесів.  І саме низька статусність учительської праці, 

своєрідна підтримка дворянських корпорацій, зосереджена не на кадровій 

чи якісній проблематиці, а на матеріальному забезпеченні, обмежений 

доступ до освіти відіграли основну роль у подальшому становленні 

освітніх структур. 

Однак Чернігівська губернія, попри те що містила у собі основу 

колишньої Гетьманщини виявиться дуже неоднорідною як за населенням, 

так і освітніми ініціативами, десь ці ініціативи минали надто мляво, а у 

окремих місцевостях завдяки низці «каталізаторів» навпаки прискорено та 

успішно. 

Тут особливу увагу слід звернути на велике місто Лівобережної 

України – Ніжин, де після певних перипетій удалося відкрити один із 

провідних навчальних закладів України 20-х рр. XIX ст. – Гімназію вищих 

наук («ліцей») князя Безбородька. Відтак, спостерігаємо «неперервність» 

освітньої традиції в Ніжині від того часу до сьогодні: із 20-х рр. XIX cт., 
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можливо, з невеликими перервами, на цьому просторі діяли освітні 

заклади доволі високого рівня.  

Уже на середину XVIII cт. Ніжин був найвизначнішим регіональним 

торговельно-купецьким центром, за Рум’янцевським переписом кінця 60-х 

років, у Ніжині було аж 156 купецьких родин (із них 139 – грецькі), 

порівняємо з іншими значними містами Гетьманщини – в Переяславі було 

лише 6 купецьких родин, а в Стародубі лише 4 [721, с.200 – 201]. 

Особливістю Ніжина була також його помітна мультикультурність – 

наявність досить чисельної грецької меншини, котра багато в чому 

визначала характер міста. 

Укінці XVIII ст. Ніжин став найбільшим містом «Малоросії» (не 

враховуючи Києва). Населення його складало на початок ХІХ ст. 

11 104 особи (5430 чоловіків і 5674 жінки, серед них 11 євреїв (тобто, крім 

греків, з’являлася ще одна меншина)). У місті налічувалось 15 церков 

(серед яких одна католицька біля цвинтаря) та два монастирі [378, с.93 – 

94], тобто Ніжин був важливим духовним центром. Місто справляло 

враження на мандрівників як великий центр, осередок грецької громади 

[501]. Основною на той час, вочевидь, була освіта при церквах (у дяків). О. 

Шафонський нарахував 1786 р. у Ніжині десять «шкіл» при церквах, 

важливо, що Шафонський відзначає й наявність у місті шести кав’ярень, не 

характерних закладів для інших міст намісництва (ще існували цилюрні, 

аптека, «будинки», де торгували виноградним вином) [ 477, с.452 – 454]. 

Але таке, здавалося б, велике місто тривалий час не мало повноцінного 

світського навчального закладу. У цьому контексті зауважимо: імперська 

політика визначала для освітніх прерогатив адміністративні губернські 

центри, Ніжин же був великим, однак повітовим центром. Освітні заходи в 

місті радше підтримувалися приватними ініціативами, аніж імперською 

політикою (хоча обидві ініціативи дуже пов’язані з огляду на роль держави 

в розвитку освіти). 
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Проблематика відкриття в Ніжині навчального закладу логічно 

вписується в загальний контекст відкриття таких закладів по всій 

Лівобережній Україні в другій половині XVIII ст. Нова світська еліта, 

«нова шляхта» потребувала навчального закладу передусім для себе, де б 

викладали військову справу та «благородні науки», однак такі спроби були 

не цілком удалими, переважно через відсутність належних організаційних і 

фінансових ресурсів. Хоча риторика про відкриття закладів чи «пансіонів» 

для місцевого шляхетства характерна від часу скасування гетьманського 

правління. 

Однак існувала приватна ініціатива, передусім пов’язана з 

приїжджими іноземцями, що відкривали в місті свої «пансіони» та 

навчальні заклади для благородних осіб. Важко визначити, коли перші такі 

приватні утворення з’являються саме в Ніжині. Існує згадка про вчителя й 

пансіон італійця І. Кампіоні, де навчали німецької мови. У зв’язку із 

закриттям пансіону через старість (90-річний вік) «італійця» у 1813 р. 

смотритель А.  Плиський зазначив: «Він пансіон свій утримував з 1762 р.» 

[102, арк.1]. Якщо вдасться підтвердити дані, що пансіон Кампіоні 

працював іще із 60-х рр. XVIII cт., то, вочевидь, це буде чи не найперший 

заклад такого кшталту на Лівобережній Україні. Наскільки ця установа 

була контрольована місцевою владою, залишається відкритим питанням. 

Значно більше інформації про ніжинські приватні пансіони дає 

згадка, датована жовтнем 1800 р., – відомість про пансіони в 

Малоросійській губернії. На великому просторі було лише чотири такі 

приватні заклади. Два з них знаходилися в Ніжині. Перший – І. Кампіоні 

(цього разу позначеного як німця), другий – французького уродженця із 

Шампані Й. Гарнезона, де вчителем був студент Чернігівської семінарії Я. 

Сухенський. Цікаво, що «тому, що тримає пансіон у Ніжині французькому 

уроженцю Ганрі заборонено такий мати», бо той пансіон не відповідає 

вимогам «статуту про народні школи» [158, арк.2] . 
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Тобто можемо визнати наявність неординарних приватних 

навчальних проектів у Ніжині на початку XIX ст., навіть гіпотетично 

висловити думку, що певний час Ніжин був у авангарді приватної освіти 

«Малоросії». 

Власне, перший невеликий казенний заклад створений завдяки 

училищній реформі в Чернігівському намісництві 1789 р., це – Ніжинське 

народне училище. Маючи документацію про це училище, висновуємо, що 

воно було закладом невисокого рівня та істотно поступалося «дяківській 

школі». Документи 1793 р., використані М. Сухомлиновим, досить чітко 

відтворюють цей сюжет. Відомо, що, за настановою губернатора А. 

Милорадовича, діти, взяті до училищ від дячків, провчилися лише один 

день, а потім повернулися до дяківської науки, адже було вирішено йти на 

поступки – навчати дітей в училищах три дні, а решту днів – при церквах. 

Власне, як указано в даному документі, в дяківських школах навчалося 

вдвічі більше дітей, ніж в училищі [738, с.9 – 10].  

Друге, дуже важливе зауваження: Ніжин не був містом шляхетського 

превалювання в освіті; в місцевому училищі значний відсоток складали 

діти «купців та міщан». Щодо Ніжинського народного училища це було 

надто помітно. Зі 159 учнів у 1805 р. було 53 дворянина, 36 купців та 46 

міщан (крім того, 13 дітей чиновників, 3 дітей походило з кліру і 8 – із 

селян) [487, с.96 (табл.)]. Тобто кількість «недворянських» дітей удвічі 

перевищувала кількість дворян. Це підкреслювало радше «купецький 

характер» населенного пункту і не зовсім відповідало бажанням 

малоросійського шляхетства мати свій вузькостановий заклад. 

Третій момент: училище, яке на початку XIX ст. нараховувало лише 

сорок вісім учнів та учениць, розташовувалося в кам’яній будівлі – велика 

рідкість для училищ, незважаючи на те, що ця будівля була пошкоджена 

пожежею [378, c. 94] (пожежі 1797, 1798 рр. практично знищили окремі 

частини міста [459, с.78]). Окрім безсумнівного позитиву – комфорт для 
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учнів, наявність відповідних класних кімнат, – мав місце й негативний 

момент – потреба в ремонті та опаленні, що швидко далося взнаки. 

Треба визнати, що на початок XIX cт. училища в Чернігівській 

губернії мали низку проблем; поява нового керівництва навчальних 

закладів губернії, вочевидь, певним чином змінили ситуацію. На 1805 р. 

училище виглядало дуже невтішно: за характеристикою директора училищ 

М. Маркова, учителі К. Кучеровський та І. Калинкевич запізнювалися, а на 

своє виправдання говорили, що не мають годинників, сам виклад матеріалу 

потребував «многого исправления» [245, арк.7 і зв.]. Рапорт учителя 

(котрий виконував і роль смотрителя)  Плісецького 28 жовтня 1805 р. 

свідчив, що училище «перебуває у досить поганому стані» через надто 

холодне приміщення, це негативно впливало на організацію процесу 

навчання: в один день приходили одні учні, а в другий інші, дисципліну 

неможливо було забезпечити, в будинку стояв постійний «крик и тупіт» 

[135, арк.612]. Проте кількість учнів удалося істотно збільшити до 159 (із 

них 11 дівчаток (2 грекині)). Дуже цікавою видається «плинність» 

учнівського складу. Так, у 1805 р. відзначали, що другий клас залишили 

кілька учнів: І. Марченко пішов у міський магістрат, І. Товстоног перевівся 

до Чернігівського повітового училища, С. Заруглик – пішов навчатися в 

художника, а «Михайло Ільченко в могилу». Що ж до третього вищого 

класу, то батько учня П. Попова без будь-якого попередження віддав сина 

до купця, М. Паляничкину батьки забрали й віддали навчатися рукоділля 

[135, арк.395, 421]. Із цих епізодів висновуємо, що училище вважали таким 

собі проведенням часу перед «серйознішими» життєвими справами – 

навчанням у художника, купця, в магістраті тощо. Незважаючи на все це, 

училище існувало безперервно і мало визначену кількість учнівства та 

більш-менш постійних учителів. 

Справжнім шансом для Ніжина став вибір його як плацдарму для 

масштабного меценатського проекту спадкоємців канцлера О. 

Безбородька, що досяг вершин імперської кар’єри. Досить швидко 
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маєтності Безбородька розросталися, в «Малоросії» це були великі 

населені пункти Веркіївка та Носівка біля Ніжина. На початку ХІХ ст., під 

час проведення чергової освітньої реформи, представниками 

«малоросійського шляхетства» (що перебували в російських столицях) 

було здійснено низку меценатських кроків. Першою великою освітньою 

пожертвою стала допомога від наближеного до Безбородьків (одного з 

духівників О.Безбородька [532, с.747]) чиновника, таємного радника Й. 

Судієнка, що вже 1804 р. виділив на училища в «Малоросії» сорок тисяч 

рублів [454, с.266]. Наступна пожертва стала найбільшою на той час (в 

освітніх проектах на підімперських українських землях), вона нібито була 

виконанням волі щодо спадку покійного О. Безбородька. Листування 

міністра внутрішніх справ і племінника канцлера В. Кочубея з Й. 

Судієнком та І. Безбородьком (братом канцлера) дещо піднімає завісу над 

причинами здійснення офіри [319, с.298 – 304]. Із цих документів можна 

зробити певні висновки. Сам канцлер О. Безбородько помер у 1799 р. 

бездітним, залишивши величезне майно братові, відставному генералу Іллі. 

У записці щодо спадку Олександр заповідав велику суму на виплату застав 

та меценатство. Однак Ілля, напевно ж, під упливом згаданих земляків Й. 

Судієнка та В. Кочубея вирішив зробити основну пожертву зі спадку 

брата, змінивши початкове призначення коштів на «богадельни для 

престарелых и увечных» [532, с.647], на відкриття «шляхетного закладу» в 

Ніжині чи, за словами І. Безбородька, «воспитательного дома». Проект 

вражав масштабністю, Безбородько вже мав 70 000 рублів і зобов’язувався 

щороку вносити по 20 000, крім того, передав закладу будинок із садом, 

будматеріал (цеглу), щорічно ще 15 000 із помість та 3 000 кріпосних душ 

із Малоросії. Це мало бути «Училище вищих наук», однак імператорська 

канцелярія присвоїла закладу назву «Гімназія вищих наук» [454, с.429]. 

Проект гімназії Безбородьків у Ніжині був свого роду відповіддю на 

відкриття Харківського університету (пожертва зроблена, коли університет 

щойно відкрився в січні 1805 р.) та потребу в шляхетському закладі. 
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Кочубей пише Безбородьку, що слід взоруватися на « училище певним 

чином університету подібне як Малоросія університету не має, та й 

дворянські училища, на які в обидвох губерніях до мільйона рублів дати 

хотіли не зможуть реалізуватися, бо не відповідають загальній системі 

прийнятій для училищ [319, с.301], напряму натякаючи на потребу в 

дозволі представникам різних верств навчатися в народних училищах. Із 

листування видно також, що, вочевидь, петербурзькі «малороси» особливу 

надію покладали на діяльного малоросійського губернатора О. Куракіна, 

проте, як виявилося, даремно. 1807 р. Куракін переїхав до столиці на 

міністерську посаду. 

Протектори Безбородьки також вирішили зробити велике 

капіталовкладення в освіту, але слід зазначити кілька важливих моментів 

щодо їхніх поглядів. «Малоросійське дворянство» дійсно віддавна прагло 

створити шляхетський корпус, із другого боку, в Ярославлі на кошти 

мецената й філантропа П. Демидова було засновано «ліцей» поза Царським 

селом поблизу столиці. Така приватна ініціатива Демидова стала 

прикладом успішного провінційного дворянського проекту. Такий успіх 

«ліцею» надихнув Безбородьків, принаймні, взорування на Демидовський 

ліцей вгадується в численній документації щодо відкриття «гімназії у 

Ніжині». Одразу ж цей філантропічний проект Безбородька, напевно ж, 

через В. Кочубея було представлено імператору. Олександр Перший 29 

липня 1805 р. на знак пошани нагородив І. Безбородька орденом князя 

Володимира першого класу, високою відзнакою імперії [589, с.5]. 

Внесок Безбородьків, вочевидь, уразив місцеву спільноту. Чутки про 

щедру пожертву дуже швидко поширилися. У 1805 р. неординарний 

викладач і дослідник старовини М. Берлинський [282], який учителював у 

Києві від початку училищ із 1789 р., подав красномовне прохання до 

училищного комітету Харківського імператорського університету. 

Берлинський визнавав свою любов до вчителювання, але й писав про 

низькі вчительські зарплати. Дізнавшись про відкриття неподалік від 



310 

 

Києва добре фінансованого закладу, він подав прохання про дозвіл 

учителювати там із підвищеною платнею; важливо, що серед своїх заслуг 

Берлинський називає написання історії Києва [254, арк.1 – 2]. Тобто 

очікування появи елітарного закладу з високою платнею були поширені в 

місцевому середовищі. 

Берлинський став не єдиним, хто зацікавився новим закладом. 

Основна робота зі складання проекту для нового училища була покладена 

на щойно відкритий Харківський університет, до Харківського 

навчального округу входив тоді й Ніжин. 9 вересня 1805 р. попечитель 

Харківського навчального округу С. Потоцький дуже жваво й позитивно 

відгукнувся на інформацію про новий заклад, однак, на думку Потоцького, 

там мали навчатися не лише діти бідних дворян, але й «інших станів 

люди», що після Гімназії, звичайно, могли потрапити до університету чи 

на цивільну службу, набути «купецького звання». Відтак, думки 

харківського попечителя йшли врозріз із тезою про «становий заклад» 

(передусім, на думку Потоцького, там мали навчати логіки та риторики, 

права та економіки, торгівлі та технології, а також тригонометрії та 

алгебри (для механіків і землемірів)) [244, арк.1 – 2]. Тобто передбачалося 

створення освітнього закладу практичного, широкого профілю. Детальний 

проект ніжинської гімназії розробив і виніс на університетське 

обговорення професор, серб за походженням, А. Стойкович. Попри 

загальне критичне ставлення до особи Стойковича [495, с.301 – 352, 741], 

слід визнати продуманість цього проекту й те, що автор, як і інші 

професори Харківського університету, виявився небайдужим до долі 

«Гімназії Безбородька». Проект харківського професора – це проект зміни 

освітньої системи в Ніжині, освіта відтепер повинна була зосереджуватися 

довкола Гімназії. Першою сходинкою навчання мало стати приходське 

училище (де лише давали початкові знання), потім – повітове училище з 

основами наук і мов, а завершувала процес власне Гімназія. Тут професор 

ішов за градацією навчальних закладів, передбачених освітньою реформою 
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початку ХІХ ст. Але поруч із цим пропонувалася низка новацій. А. 

Стойкович ретельно розписав заняття, характер потрібних підручників, 

передбачив систему нагляду, зробив ряд зауважень про педагогічні методи 

та юнацьку психологію [241, арк.12 – 25].  

Від моменту декларацій про виділення великої суми на «Гімназію» 

було зрозуміло, що велику кам’яну будівлю неможливо звести швидко. В. 

Кочубей у листі до Й. Судієнка зазначав: вона може бути побудована не 

раніше ніж за три-чотири роки [319, с.300]. Проте навіть за неготової 

будівлі, котру, однак, будували «з успіхом» у 1810 р., І. Безбородько 

підтвердив свій намір щодо організації благородного пансіону для 

утримання 60-ти юнаків при гімназії з окремим приміщенням [454, с.607]. 

На 1812 р. будівельники запевняли Раду Харківського університету, що за 

рік будівля гімназії буде потинькована й умебльована [109, арк.11]. До 

1812 р. її так і не збудували, можливо, цьому зашкодив характер 

ніжинської місцевості (болотиста), брак інженерних та архітектурних 

кадрів, непостійність виплат. До того ж, у червні 1815 р. І. Безбородько 

помер, а оскільки його син Андрій помер іще 1814 р., основним 

спадкоємцем майна та ніжинського проекту став племінник Безбородьків, 

п’ятнадцятирічний О. Кушелєв, який на той час перебував у пансіоні 

Царськосільського ліцею. Заклад будували вкрай повільно. Зважаючи на 

таку затримку, Харківський училищний комітет у 1815 р. відрядив 

професора А. Дегурова для з’ясування ситуації. Дегуров зазначав, що в 

місті немає ні комісії щодо побудови училища, ні відповідального 

чиновника, лише керівник будівництва архітектор Лухані; 30 червня 1816 

р. в училищному комітеті констатували, що будівлі в Ніжині не 

пристосовані для роботи гімназії [263, арк.2 – 4]. Велика сума пожертви не 

давала результату. До цієї суми вдова Г. І. Безбородько 20 липня 1816 р. 

додала ще 50 000 рублів, щоб при майбутній гімназії утримувати сиріт, 

дітей офіцерів, загиблих у 1812–1813 рр., гроші повинні були бути внесені 

1 січня 1819 р. [454, с.895], тобто на той час Гімназію мали відкрити. Ці 
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декларації та перевірки насправді підкреслювали значення майбутнього 

закладу, але не надто прискорювали побудову. Урешті вартість зведення 

приміщення зросла до 604 304 рублів [489, с.5]. 

Але Ніжин визначався не лише кількістю населення, але й наявністю 

доволі впливової грецької громади, на яку державні структури звертали 

пильну увагу на випадок змін на Балканах і загалом «грецьких проектів». 

Питання відкриття грецького навчального закладу було багато в чому 

політичним із огляду на cхідну політику імперії. Ще 1811 р. план відкриття 

грецького училища в Ніжині був гаряче підтриманий імператором 

Олександром [454, с.758 – 759]. Однак основна роль у відкритті й 

підтримці училища відводилася місцевій грецькій громаді. Представники 

цієї громади назбирали на кінець 1811 р. 80 000 рублів для такого 

училища. Основний внесок зофірував бурмистр грецького магістрату С. 

Буба, що вніс 50 000 рублів із майбутніми відсотками на училище [109, 

арк. 21 зв.]. Правління Харківського імператорського університету та 

відомий своїм проектом ректор А. Стойкович доклали певних зусиль для 

реалізації бажань ніжинських мешканців. Насправді, розглядаючи 

документацію щодо відкриття училища, можемо простежити ті складнощі, 

з якими стикались ніжинські греки. Уважалося, що заклад збільшить 

кількість грецьких поселенців за рахунок учнів; ніжинські греки часто не 

вміли писати й правильно говорити «природною мовою», бо змалку 

залучалися не до навчання, а до торгівлі та поїздок [109, арк.12]. Однак і 

над відкриттям цього училища тяжів недобудований заклад Безбородьків. 

На початку 1812 р. А. Стойкович зазначав, що грецьке училище має бути 

відкритим до 20 серпня наступного 1813 р., а «гімназія» Безбородька 

наприкінці 1813 або на початку 1814 р. [109, арк. 10 – 11]. Відомо також, 

що ректор Стойкович сам їздив до Ніжина з приводу відкриття 

Олександрівського училища [494, с.327]. Цілком можливо, тим планам 

завадило вторгнення Наполеона. 
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Нарешті, у 1817 р. Олександрівське грецьке училище відкрили у 

зведеному для цього будинку з покоями, службою та бібліотекою (зберігся 

реєстр книг, досить пересічний – усі підручники для російських училищ). 

Є й проект навчання в грецькому закладі. Викладали три мови (грецька, 

російська («як мова Вітчизни») та німецька як мова «комерції»); загалом 

спостерігаємо певну спеціалізацію, адже йшлося про науки, необхідні для 

тієї ж «комерції»: арифметика, бухгалтерія, історія та географія. 

Безкоштовно в училищі навчалися лише греки, й основний капітал закладу 

становили добровільні пожертви [109, арк. 30 – 47]. Це досить важливі 

факти з огляду на те, що проект училища виявляється реалізованим 

швидше, ніж Гімназія Безбородька. Бажання та підтримка грецької 

громади чи радше східна політика Російської імперії виявлялася 

важливішою за бажання «малоросійських дворян». 

Але саме будівництво «гімназії» тривало паралельно з низкою як 

приватних, так і державних освітніх ініціатив. На початку XIX cт. можна 

спостерігати появу й закриття кількох приватних навчальних установ у 

Ніжині. Зокрема, в 1806 р. було дозволено відкрити пізніше скандальний 

дівочий пансіон Ж. Філберта, закритий 1819 р. [634]. Саме про цей пансіон 

пише мандрівник І. Долгоруков у 1817 р. і його, вочевидь, не зміг 

ідентифікувати відомий дослідник ніжинського минулого М. Бережков 

[501, с.16]. У 1813 р. бажання відкрити пансіон для хлопчиків висловив 

іноземець О. Шіллер, подолавши складнощі щодо свого іноземства (після 

подій 1812 р. це дійсно було проблематично) і отримавши такий дозвіл, але 

Шіллер уже на початку 1815 р. просив перевести той пансіон із Ніжина до 

Чернігова через «неудобства» [117, арк. 1, 3, 7, 28]. Документ щодо 

навчання, котрий надав Шіллер, окреслював досить широку програму 

виховання та освіти. Та найголовнішою рисою, зазначеною в документі, 

було те, що пансіон передбачав підготовку до «училища вищих наук» 

князя Безбородька. У зв’язку з ксенофобськими настроями після перемоги 

над Наполеоном передбачалося, що особлива увага надаватиметься 
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викладанню «російської мови та вітчизняної історії, географії та 

словесності», однак планувалося навчати вихованців і французької й 

німецької мов (та латини), вихователі мали говорити зі слухачами лише 

цими іноземними мовами. У переліку предметів бачимо й військову 

архітектуру, музику (скрипка чи фортепіано (за бажанням батьків)), танці [ 

117, арк.7 – 9 ]. Тобто майбутня підготовка шляхетства до навчання в 

закладі Безбородька виявляється дуже важливою.  

Упродовж будівництва не припиняло функціонувати й Ніжинське 

училище, перетворене на повітове лише 1812 р. Загальне враження про 

Ніжинське училище, як висновуємо з наявної документації, не є цілком 

позитивним. Повсякчас мали місце брак фінансів, учителів, давалася 

взнаки відсутність смотрителя. Крім того, можна зауважити печальну 

тенденцію зменшення кількості учнів зі 159 в 1805 р. (таку велику 

кількість пояснюємо початковим етапом освітньої реформи) до 106 в 1810, 

126 в 1815, а після відкриття Олександрівського училища кількість учнів 

зменшилася до 98 в 1820 р. [487, с.96, табл.]. Але існували й позитивні 

зрушення. Передусім, іноземну мову став викладати француз Філліп, 1809 

р. було також вирішено викладати грецьку мову, але відшукати вчителя 

було важко. Директор училищ М. Марков, знаючи, що в Чернігівській 

гімназії навчається грек М. Мавродін, зрозумів, що по закінченні гімназії 

він би міг викладати грецьку. Ці дані засвідчують спробу змінити 

навчальний процес. Але фінансово-господарські справи училища були не 

надто добрі. З 1812 р. посаду смотрителя училищ у Ніжині обійняв П. 

Томара, який 1816 р. виявив низку негараздів у функціонуванні 

навчальних закладів міста й зокрема те, що директор училищ Чернігівської 

губернії М. Марков нечесно використовував кошти, призначені для 

Ніжинського училища [261, арк.2 – 4].  

Попри всі особливості й негаразди, слід визнати, що ще до 

закінчення побудови Гімназії Безбородька освіта й освітні ініціативи в 

Ніжині виглядали досить позитивно. Мандрівник І. Долгоруков у 1817 р. 
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зазначав: «у жодному місті немає такої кількості навчальних закладів як у 

Ніжині» [501, с.16]. Судячи з усього, Долгоруков радше прозирав 

майбутнє. Проте саме будівництво «Гімназії», навіть дуже затягнуте, 

створювало з Ніжина образ провідного провінційного центру освіти. 

Ситуація змінилася лише тоді, коли О. Кушелєв-Безбородько став 

повнолітнім. У 1817 р. він здійснив закордонну поїздку й навіть 

надрукував плани «ніжинського ліцею» в Парижі, але перервав мандрівку 

через бажання довести справу до кінця. Кушелєву вдалося залучити свого 

наставника з Петербурзького педагогічного інституту професора В. 

Кукольника, котрий погодився стати директором у Ніжині й організувати 

навчальний процес. Нарешті, 19 квітня 1820 р. найвищим рескриптом було 

схвалено відкриття навчального закладу (без статуту), а Кушелєв (з 

додатком прізвища «Безбородько» як основний спадкоємець) був 

призначений почесним попечителем [454, c. 1363 – 1364], у вересні 1820 р. 

приватним чином дозволено навчання (до схвалення статуту) [696, с.173], 

cтатут же схвалено лише в лютому 1825 р. [454, с.1817 – 1825] Улітку 1820 

р. В. Кукольник розпочав діяльність у Ніжині з організації навчального 

процесу, що й було, власне, початком функціонування закладу. За будь 

якими висновками – успіх Гімназії вищих наук пов’язувався з попереднім 

освітнім досвідом ніжинських навчальних закладів. 

Вибір Ніжина як локусу, де розташовуватиметься майбутній заклад 

для навчання панства, вочевидь, дещо пожвавив освітні ініціативи в цьому 

місті. Навіть затягнуте п’ятнадцятирічне будівництво-відкриття 

створювало з Ніжина привабливий центр для організації приватних 

закладів чи вдосконалення народного училища, як і відкриття нового 

грецького Олександрівського училища. Маємо яскравий приклад того, як 

задуманий у столиці освітній проект так чи так сприяє іншим місцевим 

освітнім ініціативам.  

 Невелика гімназія в Новгород-Сіверському в першій половині XIX 

ст. стала одним із провідних навчальних закладів на території України. Так 
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чи так і керівництво училища/гімназії, і вчителі, й учні були безумовно 

залежними від соціально-економічних відносин. Ці відносини накладали 

відбиток на функціонування навчального закладу загалом.  

Упродовж 1781–1796 рр. Новгород-Сіверський був вагомим 

адміністративним містом, центром Новгород-Сіверського намісництва. 

Хоча саме місто було невеликим і значно поступалося іншим містам 

намісництва – Глухову та Стародубу, але мало плюси щодо географічного 

розташування (на річці Десні – важливому засобі комунікацій), близькості 

до згаданих Глухова та Стародуба (знаходився між цими містами), мало 

яскраву історію, що з кінця XVIII ст. будила уяву та призводила до появи 

легенд. Але водночас треба визнати падіння авторитету міста на кінець 90-

х рр. XVIII cт., що пов’язано з наслідками великої пожежі 1791 р. та 

втратою адміністративної ролі після скасування Новгород-Сіверського 

намісництва в 1796 р. Саме втрата адміністративного значення й зумовила 

важливість Новгород-Cіверського в освіті надалі. Унаслідок імперської 

училищної реформи в Новгород-Сіверському як центрі намісництва було 

відкрито 1789 р. Головне народне училище., цей заклад очолив І. 

Халанський, в майбутньому значуща постать для місцевої освіти. Говорячи 

про цю постать, визнаємо, що історія Новгород-Сіверського училища, а 

потому й гімназії, а отже, й усього міста першої чверті XIX ст. практично 

повністю оберталася довкола діяльності І. Халанського. Ідеться не лише 

про навчальний процес, конфлікти чи порозуміння, але й про основні 

зовнішні контакти та зв’язки з місцевою спільнотою, які були досить 

неоднозначними, – і все це проходило через Халанського. Роль цієї постаті 

в історії Новгород-Сіверського й узагалі в історії освіти на українських 

землях у складі Російської імперії незаперечна. Визначними заслугами І. 

Халанського були зусилля щодо збільшення кількості учнів, налагодження 

жвавих зв’язків із керівництвом різних рівнів, а також зібрання досить 

істотної бібліотеки. 
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Адміністративні зміни 1797 р. вплинули й на статус Новгород-

Сіверського. Відтепер місто з намісницького центру стало повітовим. 

Чиновницький апарат виїжджав до Чернігова, населення зменшувалося. 

Досить серйозною була й проблема зміни статусу Новгород-Сіверського 

училища. Цивільний губернатор Я. Бакуринський вирішив перетворити 

головне народне училище в Новгород-Сіверському на «мале» (відповідно 

скоротивши кількість учителів, учнів, предметів та витрат) із огляду на те, 

що Новгород-Сіверський став не губернським, а повітовим центром. З 

позиції економії коштів пропозиція Бакуринського видається абсолютно 

доцільною, у четвертому класі училища було лише 15 учнів, для яких 

утримували учителів. Однак такому зниженню статусу й рівня 

фінансування відразу почала опиратися Головна комісія училищ на чолі з 

уроженцем цих місць П. Завадовським; логіка висновків комісії була 

досить примітивною, але відтермінувала прийняття бюрократичних 

рішень: «оскільки головне народне училище відкрито з монаршої волі, то 

без монаршої волі змінити те училище Комісія не може» [652, с.33]. Тобто 

статус училища міг бути змінений лише рішенням на найвищому рівні. 

Цей прецедент потребує дуже важливого зауваження, що визначає 

характер освітніх реформ на території Лівобережної України. Наприкінці 

XVIII cт. у Петербурзі оформилося таке собі «малоросійське земляцтво» – 

вихідці з українських земель, що обіймали доволі високі посади в 

імперській ієрархії, а відтак усіляко сприяли родичам і землякам у кар’єрі 

та переїзді до столиць. Багато в чому ця «малоросійська мафія» визначала 

політику імперії на українських землях. Чи не найяскравішими 

представниками «малоросів» були постаті, пов’язані з Новгород-

Сіверським та близькими до міста територіями. Насамперед, це директор 

Головної комісії училищ П. Завадовський, чий брат Яків у 1793–1794 рр. 

був новгород-сіверським намісником, та й сам Завадовський мав володіння 

на цих територіях. Друга дуже важлива постать – Й. Судієнко, свояк 

Завадовського і директор пошт, був родом безпосередньо з Новгород-
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Сіверського: у центрі міста стояв дім Судієнків (на місці руїн 

Домініканського монастиря) [453, с.125]. До цього кола також належали 

протектори та друзі Судієнка, брати Безбородьки – Олександр та Ілля, – 

тісно пов’язані з місцевим шляхетством та з маєтками на Стародубщині. Ці 

постаті, поза сумнівом, вплинули на збереження статусу училища в 

Новгород-Сіверському. Власне, дружина цивільного губернатора Я. 

Бакуринського Тетяна була сестрою О. та І. Безбородьків. Досить швидко 

ситуацію виправили, Бакуринський змінив своє рішення, надавши 

позитивну оцінку існуванню навчального закладу такого типу [652, с.34 – 

35], й у Новгород-Сіверському продовжило функціонувати Головне 

народне училище. Як буде помітно й надалі, петербурзькі «малороси» 

доклали чималих зусиль до функціонування Новгород-Сіверського 

училища, а потому й гімназії. Такий факт свідчить щодо пояснення успіху 

навчального закладу на цих теренах. 

Малоросійський губернатор М. Миклашевський, можливо, не без 

упливу згаданих столичних чиновників, здійснив кілька кроків для 

підтримки училища, зокрема, заклад 1799 р. було переведено у просторий 

губернаторський будинок (центральна будівля колишнього намісництва), 

там же надали квартири й учителям [658, с.36]. Приказ громадської опіки 

«Малоросійської Чернігівської губернії» виділив величезну суму (п’ять 

тисяч шістсот рублів) для придбання в Петербурзі книжок для училищ; 

закупівлю та перевезення книг здійснив на доручення І. Халанського 

вчитель історії Новгород-Сіверського училища П. Левицький [267, арк. 

10]. В описі Малоросійської губернії початку ХІХ ст. Новгород-сіверське 

училище справляє абсолютно позитивне враження: воно невелике, лише на 

93 учні, чотири вчителі, плюс п’ятий – для навчання німецької мови (певно 

ж, П. Геккель). Четвертий клас узагалі присвячений вивченню геометрії, 

фізики, механіки та архітектури [378, с.110]. Але саме події останніх років 

XVIII ст. й подальша діяльність Халанського посприяли появі дуже 

важливих тенденцій – Новгород-Сіверське училище, а надалі й гімназія 
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(разом із училищем) мало залежали від губернських освітніх установ 

(дирекції училищ), а передусім мали зносини з вищим начальством 

губернії чи з керівництвом Харківського навчального округу (з 1805 р.). Це 

визначна особливість історії навчального закладу, що засвідчує відповідна 

документація. 

Успіх зі збереження статусу Головного Новгород-Сіверського 

училища, вочевидь, окрилив І. Халанського, й він упродовж подальших 

кількох років подав низку дуже цікавих проектів щодо змін у новгород-

сіверській освіті.  

По-перше, йдеться про спробу поєднати освітні практики. У 1799 р. 

Халанський пише листа, вочевидь, до чернігівського архієпископа, у якому 

«бере сміливість» просити священиків та узагалі клір і паству, щоб ті 

відсилали своїх дітей до Новгород-Сіверського училища, принаймні, якщо 

мешкають неподалік. Халанський переконливо описує принади закладу: 

учителі мають казенну платню, студентів слід лише забезпечитися харчами 

й винайняти їм квартири, натомість вони « навчаться читати російську 

граматику церковного та цивільного друку, будуть писати чисто і 

правильно, навчаться латинської мови для перекладу, зможуть встгнутиу 

всесвітній історії, як і у інших предметах». Після п’яти років навчання 

випускники «гімназії» зможуть іти до семінарії та продовжувати освіту для 

служінню Господу. Тобто початкову освіту Халанський пропонує молоді 

отримувати в училищі [151, арк.1 і зв.]. Щойно з’явилися чутки про 

утворення військово-навчальних закладів, І. Халанський у 1802 р. подав 

свої міркування в письмовому вигляді до нового губернатора О. Куракіна. 

У російських губерніях мали відкриватися військові школи (до трьох тисяч 

учнів у кожній), а на кожного учня планували виділяти до 200 рублів на 

рік. Але, як писав директор, до 15-ти років дітей із Малоросійської губернії 

можна навчати в Новгород-Сіверському училищі, видавши на кожного 

належну суму. Єдиною вадою, на думку Халанського, стане відсутність 

французької мови, проте всі інші обов’язкові предмети представлені. А 
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саме на цей рік в училищі 156 вихованців, і їх усіх по досягненні 15-го віку 

можна сміливо зараховувати до кадетських корпусів та університетів [144, 

арк.1 і зв.]. Обидва проекти Халанського певною мірою наївні й утопічні, в 

імперії тривало оформлення соціальних верств та корпорацій, де 

духовенство та дворянство прагнули відокремити. Погляди Халанського 

щодо широкої системи освіти з доступом до навчання представників 

різних верств не відповідали подальшим соціально-політичним реаліям. 

По друге, директор із помічниками планував звести новий будинок 

для училища. У 1799 р. І. Халанський подав план закладу, зроблений 

учнем 4-го класу Я.  Соломіним, до Комісії із запровадження народних 

училищ [370, с.298]. Пізніше, уже в 1805 р., міністру П. Завадовському 

було подано план перебудови й розширення училища, цей план накреслив 

син самого директора В. Халанський [370, с.300]. Факт наявності 

повноцінних будівель був досить важливим для побутування училищ. 

Окрім малюнків і креслень, додавали й обґрунтування потреби в такому 

приміщенні. Із подальшої документації дізнаємося, що будівельні наміри 

Халанського, хоча повільно й частково, але здійснювалися. 

І, по-третє, під упливом освітніх реформ імператора Олександра 

Першого й прагнення до перетворень нового губернатора О. Куракіна І. 

Халанський подав проект створення університету в Новгород-Сіверському 

[365, с.592 – 597]. Халанський висунув низку аргументів щодо принадності 

Новгород-Сіверського як університетського міста: славетне минуле, вдале 

розташування, наявність великої річки, підтримка місцевим населенням 

таких ініціатив. Однак мало ким помічено, що проект Халанського мав і 

секуляризаційні риси. Для будівель університету освітянин пропонував 

пристосувати найбільший у місті Спасо-Преображенський монастир, а 

монахів перевести до Рихловського Пустинно-Миколаївського монастиря 

за 50 верст від Новгород-Сіверського. Важливими Іван Халанський 

називав такі фактори: «розташування міста здорове, вигоди економічні не 

потрібні, небагаточисельність населення, ніщо не буде відволікати учнів». 
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Саме малолюдність і провінційність сприймалися як позитивні, адже 

позбавляли місто багатьох «міських принад»: азартних ігор, проституції, 

високого рівня злочинності. Цей проект був дещо ідеалізований, певною 

мірою «утопічний», що визнавав і публікатор листів І. Халанського М. 

Шугуров. Для відкриття університету слід було усе ж дістати попередню 

згоду місцевої спільноти, подбати про майбутні професорські кадри. 

Новгород-Сіверський дійсно мав гарне розташування для навчального 

закладу, про це пізніше писав І. Тимковський, порівнюючи місто з 

німецькими університетськими центрами Гайдельбергом та Ієною [775, № 

10, с.90]. Іван Халанський, вочевидь, жив такими планами та проектами, бо 

в серпні 1807 р. він попросив у начальства дозволу на 28-денну відпустку в 

училищі для того, щоб поїхати до центру навчального округу Харкова, до 

університету зі своїми «особистими пропозиціями» [99, арк.1 – 2]. 

Власне, боротьба за статус і зміни в навчальному закладі 

виявляються пріоритетними для І. Халанського протягом 1797–1808 рр. 

Однак у діяльності освітянина мала місце невелика перерва на зламі 1804–

1805 рр., можливо, пов’язана із суперечками з директором училищ 

Чернігівської губернії М. Марковим (про що є інформація пізнішого часу) 

[487, с.49]. Сам Іван Халанський був призначений директором училищ 

Полтавської губернії, вочевидь, не без упливу професора Харківського 

університету та візитатора училищ «малоросійськими губерніями» І. 

Тимковського. Найцікавіше те, що Халанський збирався перевезти й 

учителів, і прихильних учнів, і бібліотеку до Полтави, як видно з листа 

тому ж І. Тимковському [150, арк.1 – 2  ]. Відкриття нових і зміна старих 

училищ потребували й кадрового наповнення; губернатор О. Куракін 

рекрутував ці кадри з Новгород-Сіверського училища (як учителів, так і 

учнів), що прочитуємо ще в одному листі Халанського Куракіну в липні 

1805 р. [157, арк. 31 зв.]. Це певним чином загрожувало повноцінному 

функціонуванню навчального закладу в Новгород-Сіверському, 

переведеному все того ж 1805 р. до розряду повітових училищ. Тобто в 
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1805 р. училище постало перед ризиком реорганізації та кадрових утрат. 

Однак І. Халанський залишився в Новгород-Сіверському. 

Про стан училища імператору доповів у листі сам міністр П. 

Завадовський, давній прихильник діяльності І. Халанського. 15 грудня 

1805 р. Завадовський у листі до попечителя Харківського навчального 

округу С. Потоцького запропонував поступово перетворити Новгород-

Сіверське училище на гімназію, і, як видно, цей задум реалізувався. Автор 

листа підкреслював не лише гарний стан училища, але й факт викладання 

гімназійних предметів і той факт, що випускники можуть бути залучені 

для державної служби [157, арк.18].  

Халанський мав усі підстави клопотатися про підвищення статусу 

училища. Його старання вже мали належну підтримку. Однією з вимог 

освітньої реформи та ініціатив нового Харківського навчального округу 

було відкриття гімназій. На цьому наполягав і перший попечитель округу 

С. Потоцький. Відкриття гімназій чи «комерційних гімназій» у великих 

портах Одесі й Таганрозі 1806–1807 рр. доводило, що організація 

гімназіальних і ліцейських закладів можлива не лише в губернських 

центрах.  

У листі І.Халанського до візитатора І. Тимковського від 19 липня 

1805 р. уперше натрапляємо на свідчення про спроби перетворити 

Новгород-Сіверське училище на гімназію, принаймні Халанський пише 

головному візитатору Харківського навчального округу про свої старання 

щодо цього; між тим водночас Халанський нарікає на відсутність великих 

пожертв для реалізації освітніх і благодійних проектів. Існували відчутні 

проблеми з місцем та будівлями; великий протектор майбутньої гімназії 

професор І. Тимковський висновував, що відкриття закладу в 1806 р. 

неможливе без державного фінансування, бодай виплати вчителям платні, 

«штатської суми» [253, арк.5 – 6]. Та відкриттю гімназії завадив іще один 

нещасний випадок: пожежа 21 вересня 1806 р., що знищила ветхий корпус, 

де мешкав учитель П. Левицький; разом із помешканням Левицького 
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згоріла кухня учителя К. Каплі [253, арк.1]. Навіть із затвердженням 

проекту гімназії відкриття та створення поруч із нею повітового училища 

(власне, підготовчого до гімназії) затягнулася до червня 1808 р., а 

четвертий клас гімназії було відкрито лише в 1810 р. [675, с.27].  

Слід наголосити ще на одному досить важливому моменті. Швидше 

за все, провідну роль у розбудові гімназії відіграв І. Тимковський, 

головний візитатор від Харківського округу в «Малоросії», роль цього 

освітянина незаперечна, особливо з огляду на його подальшу діяльність і 

директорство гімназією. Однак, за документацією 1806 р., основне 

листування й ухвали велися через іншого візитатора Л. Умлауфа, 

професора Харківського університету, що передчасно помер 23 січня 1807 

р.  

Новини щодо перетворення училища на гімназію, вочевидь, були 

дуже позитивно сприйняті місцевою спільнотою. Директор вирішив 

почати перебудову «училищних» приміщень, узгоджуючи креслення свого 

сина з університетським начальством, з уже згадуваним професором 

Умлауфом. Роль місцевих мешканців у процесі незаперечна, І. Халанський 

залучив до купівлі дерева для нових будівель новгород-сіверського теслю 

О. Чалого, зазначивши в листі, що більше двадцяти років знає його як 

людину шановану. Щоправда, і син, і онук Чалого (за спогадами самого 

О. Чалого) надалі були учнями училища й гімназії [474, №4, с.76]. Якщо 

врахувати ступінь задіяння місцевих мешканців до робіт над будівлями, 

ремонтів та закупівель, то значення навчальних закладів для містечка було 

дуже великим. 

Дані про це значення в джерелах дуже побіжні, але вкрай цікаві. 

Насамперед, ідеться про наймання для училища сторожів із місцевих 

мешканців, інколи не дуже вдалий (наприклад, 1794 р. сторожа С. 

Сиволупа підозрювали в крадіжках [134, арк.12]). Та важливішим було 

розселення учнів та їхня купівельна спроможність. Це яскраво описав К. 

Ушинський, гімназист значно пізнішого часу. Для бідного містечка, де не 
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було й двохсот хат і єврейських хиж, гімназійне «населення» постало 

серйозним джерелом прибутку. У кожному будинку жили «паничі», а в 

місцевій «шопі» торговки продавали спеціально приготовану для 

гімназистів неймовірну кількість бубликів, маковиків, «шишок», горіхів, 

насіння та всяких лагомин [470, с.50]. У документі 1819 р. про заборону 

купатися в Десні (після втоплення учня М. Арефова), зазначалося, що 

молодь має «квартири» в різних частинах міста і, звичайно, порушує 

заборони купатися без нагляду [265, арк.1 – 2]. Усі ці опосередковані дані 

свідчать про широке задіяння «міського простору» в учнівському 

побутуванні.  

Незважаючи на певний успіх, визнаємо, що й училище, і гімназія 

мали помітну рису – плинність учительських кадрів. Це зауважив І. 

Панаженко у своїй історії гімназії [675, с.32]. Автор уважає основною 

причиною плинності (за 22 роки змінилося 14 учителів) низьку 

матеріальну забезпеченість. Уже напередодні відкриття гімназії виникли 

проблеми з учителем І.Тимоновським, що вів 1-й клас, він часто хворів, і у 

1806 р. Халанський заміщав його старшокласниками з училища, врешті 

Тимоновський узагалі виїхав до Сосниці, звідки надсилав прохання про 

пансіон і нарікав на своє виснаження [94, арк.1, 3, 5, 7]. Так само існує 

документація про переведення вчителів [95, арк.1, 28, 36]. Хоча на початку 

століття в Новгород-Сіверському, здавалося, оформився основний склад 

учителів, іноземці та випускники Харківського університету надовго не 

затримувалися в провінційному місті, попри захопливі враження про 

нього.  

Окреме питання (й між тим чи не найважливіше) – фінансова 

підтримка представниками місцевої спільноти училища/гімназії. Це 

питання було дуже актуальним іще від заснування закладу. Меценатські 

внески існували й до реформування початку ХІХ ст. У 90-ті рр. XVIII cт. 

мали місце кілька цікавих пожертв: так у 1793 р. маршалок дворянства 

Стародубського повіту Стахович «доброхотно» офірував 10 рублів, а 
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наступного 1794 р. маршалок Суразького повіту Бороздна пожертвував 100 

рублів та дві «книжицы» [136, арк.6, 16]. 1799 р. для збіднілих дворян в 

училищі поміщиці С. Ханенко, Г. Псел та М.Полуботок пожертвували по 

10 рублів [95, арк.1, 28]. Як видно, училищу сприяв і «малоросійський» 

губернатор М. Миклашевський. Зберігся доволі кумедний лист директора 

І. Халанського до М. Миклашевського від 24 жовтня 1799 р., у якому 

Халанський просить, аби чернігівський столяр Пріз приїхав працювати в 

закладі й виготовив моделі для навчання студентів механіки. Необхідність 

цих засобів для учнів Халанський пояснював губернатору користю 

механіки [143, арк.1 і зв.]. 

Ситуація змінилася з проведенням великих освітніх реформ і 

заохоченням меценатської діяльності, частково це зумовлювалося 

наявністю в Петербурзі вже згаданого «малоросійського лобі». Першим, 

хто подав такий приклад, був Й. Судієнко, що 1804 р. зробив велику 

пожертву – більше 40 000 рублів на «малоросійські училища» [454, c. 266]. 

Сама пожертва, вочевидь, пояснювалася певним приватним контекстом: 

Й.Судієнко був неодружений, проте мав позашлюбного сина Михайла, 

народженого кріпосною. Судієнко клопотався про всиновлення та надання 

нащадкові дворянського звання, а за це обіцяв переказати велику суму на 

користь «малоросійських училищ» та інших богоугодних закладів. 

Прохання Судієнка були вирішені позитивно, й чиновник перерахував на 

користь училищ 44 895 рублів [782, c.99]. Сума на певний час була 

притримана й віддана до «Позикового банку» (вочевидь, планувалися 

особливі, відмінні від загальноімперських, правила для училищ у 

«Малоросії» [418, с.72]), але слугувала початком щедрих пожертв 

столичних «малоросів» на освітні проекти на Батьківщині. Найістотнішою 

з них виявилася пожертва близького до Судієнка І. Безбородька (на велику 

Гімназію вищих наук у Ніжині [454, с.429]). Слід визнати, що насправді 

будь-які меценатські кроки часто мають раціональні мотиви, зумовлені 

приватним інтересом, бувають пов’язані з інтригами. Однак, як уже видно 
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з перших великих пожертв, такі кроки заохочувала імперія й сам 

Олександр Перший. Жертводавців нагороджували орденами (чи 

коштовностями), їхні вчинки розголошували в численних міністерських 

повідомленнях та описували в періодичних виданнях; в інших справах такі 

люди могли розраховувати на сприяння уряду й певні кар’єрні поблажки. 

Тобто до меценатських кроків не слід ставитися винятково як до прикладу 

самопожертви, жертводавці мали від цього певний зиск. Однак саме 

відкритість і заохочення до пожертв допомогли здійснити імперську 

реформу в освіті й тривалий час певним чином підтримувати освітню 

галузь. 

Офіри Новгород-Сіверському училищу були різними [652, с. 60 – 

61]. Наприклад, одна з найчастіше згадуваних у джерелах – та, що 

подарував училищу міщанин і різного діла майстер А. Агафонов (з 

Климовської слободи Новомістського повіту). Майстер пожертвував 

училищу золочену раму для портрета імператора Олександра (між тим, що 

досить невластиво, портрет імператора намалював учитель малювання Л. 

Кочнєв) і ще дві рами: одну для портрета імператриці Катерини, а другу 

для зображення невідомої йому особи [255, арк 4 і зв.].  

Сам проект гімназії в Новгород-Сіверському та відкриття закладу 

спричинили істотне збільшення кількості пожертвувань. Під час відкриття 

гімназії в 1808 р. було зроблено чимало пожертв: від дворянського 

маршалка Ф. Григоровського (50 р.), колезького асесора І. Ніколаєва (100 

р.), колезького радника А. Міллера (50 р.); майор І. Кошкін подарував 

електричну машину з повним прибором і мікроскоп. Проте найцікавшою в 

переліку видається згадка про невідому особу, що офірувала 200 р. [427, с. 

195]: така анонімність – підстава говорити про меценатство в чистому 

вигляді. 

Іще одна пожертва кінця 1807 р. викликає низку питань. Ідеться про 

те, що М. Полуботок дала 300 рублів на користь «Новгород-сіверської 

гімназії», а потім іще 1000 рублів, відданих під проценти. У жовтні 1807 р. 
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дружина померлого бунчукового товариша М.Полуботок, що вже робила 

невеликі офіри, «обрадувана» успіхами учнів в училищі й тим фактом, що 

40 із них згодом займатимуться в новій гімназії, почала жертвувати кошти 

на купівлю книжок і роздавання цих книжок найбіднішим учням [425, 

с.276]. Далі меценатка пообіцяла (й дотримала обіцянки) подарувати в 

січні ще тисячу рублів, аби утримувати на відсотки одного з вихованців-

дворян. Документи засвідчують, що І. Халанський здійснив досить удалу 

фінансову операцію. Пожертвувану тисячу рублів було віддано під 

відсотки поміщику Глухівського повіту І. Носенку, крім закладної, 

Носенко зобов’язувався офірувати на користь училища по 50 рублів та 

головне, він мав на відсотки «квартирою і столом» утримувати одного з 

«недостаточних» учнів [101, арк.15 – 16]. Проте через деякий час І. 

Носенко помер, а відсотків його дружина не вносила, і в справу повинен 

був утрутитися Харківський університет, адже 26 березня 1813 р. 

закінчився термін закладної [255, арк.1, 2, 9]. 

Отже, говоримо про те, що мали місце певні фінансові оборудки з 

офірованими коштами, хоча в загальній документації йшлося про 

«благородну мету». Умови, в яких були зроблені пожертви, та цілі цих 

офір складно проаналізувати; тож роль тогочасних пожертв на навчальні 

заклади не слід переоцінювати. Однак в історії Новгород-Сіверського 

училища був іще один цікавий щодо меценатства момент: майор 

Константинович викладав у 1803–1805 рр. французьку мову та прагнув 

створити пансіон [243, арк. 1, 3, 4], фінансовий бік роботи 

Константиновича не ясний, викладач стверджував, ніби навчає слухачів 

безкоштовно.  

Однією із найважливіших складових освіти як соціальної функції 

буде доступ до неї представників різного соціального походження, різних 

соціальних груп. Ця проблема особливо яскраво постає в спільнотах з 

вираженою соціальною стратифікацією. У добу Просвітництва виникла 

проблема загальної освіти, якості навчального процесу. Велика училищна 
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реформа в Російській імперії 1782 – 1790-х рр. передбачала доступ до 

навчання дівчаток, представників різних прошарків. Але така 

демократичність наштовхувалася на вагомі реалії, формування 

«дворянської імперії», потребу окремої освіти для еліти. Освітня реформа 

початку XIX ст. уже значно обмежувала доступ до освіти дівчат, а щодо 

запровадження нових навчальних закладів гімназій, то передусім ті 

заклади планувалися як заклади для дворян або в крайньому разі для 

неоподаткованих верств населення. Нижчі верстви населення мали 

навчатися в приходських або приватних поміщицьких школах, а не в 

казенних державних закладах. З огляду на соціальну строкатість населення 

соціальна винятковість в навчальних закладах кшталту гімназій не була 

можливою. Під час відкриття Чернігівської гімназії у 1805 р. із 44 учнів – 

11 було з «податних станів», а в 1806 – 1807 рр. із 69 учнів цього закладу – 

22 було з селян та міщан, такий відсоток однак зменшувався уже 

наступного 1808 року з «податних» було лише 14 учнів [752, с.136]. Та 

виразно постання проблеми соціальної нерівності та конфліктності 

виявиться у Новгород-Сіверській гімназії, з наголошення, що дана 

проблема слугувала не лише гальмом для розвитку освіти, але і 

потребувала вирішень уже у даний час. 

 Саме ця проблема і постала на час початків функціонування 

Новгород-Сіверської гімназії з 1808 р.  Для Халанського доступ до освіти 

мав відбуватися залежно від бажання і таланту учня. Директор виразно це 

підкреслив у листі до візитатора училищ від Харківського імператорського 

університету І. Тимковського від 19 липня 1805 р., що має натхнення 

«общим благом» аби і найбідніші діти могли навчатися «вищих» наук [150, 

арк.1]. Сама потреба освіти на цьому просторі визначалася наявністю 

дрібнопомісного шляхетства, а північ Чернігівської губернії вирізнялася 

потребою освіти для шляхетства і кількістю знатних осіб в училищах. 

Історик освіти О. Андріяшев  зауважив, що чим далі на північ від 

Чернігова у Новгород-Сіверському і Стародубі відсоток шляхетських дітей 
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в училищах збільшувався до 7/8 від загальної частини учнів [487, с.22], що 

звичайно вимагало і особливих підходів до прийому в училища. 

Тут важливим буде і те, що Халанського непокоїли «недостатні» 

(бідні учні) нездатні заплатити за навчання. Саме тут ініціативи директора 

зіткнулися з соціальними реаліями того часу, однак, звичайно, ці 

ініціативи і запити виявляться дуже цікавими для низки характеристик. В 

історіографії склалася думка про позитивну діяльність дворянства у справі 

розвитку освіти [616]. Цю думку годі заперечити, але слід обумовити. 

«Нова українська шляхта» дійсно дбала про освіту, але насамперед для 

свого соціального прошарку. «Повзуча аристократизація» козацької еліти 

співпадала зі створенням Російської дворянської імперії. На початок XIX 

ст. соціальні рамки ставали очевидними. Однак думки його майбутнього 

тестя І. Халанського, як видно із документації, відрізнялися щодо таких 

потреб. Халанський своїми діями був близьким до єзуїтської системи 

шкільництва, що мала дуже значний вплив на православну колегіумську 

освіту на українських землях, і передбачала доступ до знань (з 

місіонерською метою) широкого кола учнів різного походження. 

Також І. Халанський своїми діями і думками певно ж був близьким 

до земляка, міністра освіти П. Завадовського. Не дивно, що Завадовського і 

Халанського пов’язували вочевидь дружні стосунки. Низкою своїх 

проектів Завадовський виглядає досить таки передбачливим імперським 

чиновником. Власне, міністрові освіти дорікали у прив’язанності до 

загальної освіти, що й своїх дітей у гімназії навчає поруч з дітьми кучерів 

та шевців. Зміна керівництва міністерством освіти у 1810 р. дещо змінила 

політику щодо доступу до освіти. 

 Напевно визначним прецедентом в історії Новгород-Сіверської 

гімназії стало листування І. Халанського з міністром освіти О. 

Розумовським, відображене в кількох архівних фондах, бо копії з листа 

Розумовського до ректора Харківського імператорського університету  

були вочевидь розіслані по губернським дирекціям училищ. У серпні 1813 



330 

 

р. до новообраного ректора Харківського університету Т. Осиповського 

Халанський написав листа, де між тим зазначив, що до нього звернувся 

відомий «благодітель» для училищ І. Безбородько з проханням прийняти 

до гімназії його кріпака і Халанський не зміг тому відмовити. Однак 

Халанський у листі висловлює і свою точку зору, що йому б хотілося щоб 

у гімназії навчалися не одні дворянські діти чи вільні особи, але й діти 

внесених в подушний оклад, ба навіть, коли ті діти добре навчатимуться, 

то й після гімназії при вступі в університет їх можна приймати студентами 

[256, арк.1 – 4]. Новообраний ректор через училищний комітет при 

Харківському навчальному окрузі вирішив зробити запит з цього питання 

до міністра. Відповідь Розумовського була щирою і негативною. Графові 

Безбородьку, що хотів віддати кріпосного хлопця до гімназії, треба було 

пояснити: « у гімназії навчаються більшою мірою дворянські й інших 

кращих прошарків діти, і на мою думку, що не зовсім би пристойно було 

приймати до гімназії панських людей», що для підданих достатньо дозволу 

навчання в повітових училищах, а якщо І. Безбородько хоче, то хай 

відпустить хлопчика на волю і тоді можна буде дбати про подальшу освіту 

[138, арк.197].  Тут варто зробити ремарку, що сама по собі Новгород-

Сіверська гімназія була невеликою і, звичайно, І. Халанський був 

зацікавлений в розумних і успішних учнях. Та соціальні та політичні реалії 

повсякчас брали гору над філантропічними намірами. У даному разі доля 

цього селянина виявилася доволі непоганою. Йдеться про О. Бліннікова 

селянина Безбородьків з села Гриньова Стародубського повіту, доки 

тривало розбирання щодо хлопця його поміщик І. Безбородько помер, 

однак дружина Безбородька Ганна відпустила хлопця на волю у 1814 р. 

через Стародубський повітовий суд і хлопець почав навчатися у гімназії. 

Та навіть із «відпускною», як зазначав І. Халанський у 1816 р., Блінніков 

не мав жодної змоги податися на державну службу чи на подальше 

навчання [257, арк.2 – 4]. 
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Подібна ситуація стосувалася не лише «кріпосних людей», але і 

представників оподатковуваних верств, зокрема міщанства і пізнішого 

часу. У 1820 р. після Стародубського повітового училища до гімназії 

подали документи два міщанських сини Євтихієв та Лайков. При тому, 

Євтихієв подав зібрані підписи стародубських міщан зі зобов’язанням 

сплачувати за нього податки. Лайков не подав такого документу, а отже 

підлягав рекрутському набору і гімназія відмовила йому в прийомі. В 

документі відмови риторично заявляється, що чимало колишніх учнів 

Стародубського училища «покращуються» в Новгород-Сіверській гімназії 

[269, арк.1 – 2]. Досить яскраво ці проблеми описав учень Новгород-

Сіверської гімназії та навчання у ній міщанських дітей пізнішого часу М. 

Чалий: для вступу до Новгород-Сіверської гімназії від міщанських дітей 

потребували «звільнення»-свідоцтво від спільноти міщан, але отримати 

його було зовсім не важко: слід було купити два відра горілки для 

пригощання «общества» і справу вирішено [474, с.9]. Але сам Чалий 

визнає поодинокість таких випадків оскільки більшість міщан і торговців 

надавало перевагу «неробству у крамницях», аніж отриманню освіти без 

жодних перспектив. 

  Оглядаючи ці соціальні сюжети, треба визнати, що практично не 

натрапляємо на подібні щодо інших гімназій. Тобто певно до появи такої 

документації і таких суперечок  спричиняли бажання і погляди самого 

Халанського.  Хоча подібні сюжети натрапляємо не в самому Новгород-

Сіверському, а близькому до нього Стародубі і в Стародубському 

повітовому училищі, де, вочевидь, теж практикувалося приймання дітей 

різних соціальних прошарків. Така проблема виникла уже  1812 р., коли 

для вчительства у нижчому (підготовчому) класі було вирішено залишити 

вихованців училища міщанського сина П. Лещенка та П. Кисловського з 

«козачих дітей», що перебували у «подушному окладі». Директор училищ 

Чернігівської губернії М. Марков відписував до училища, що краще на 
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таких вчителів брати випускників гімназій [112, арк.1, 5], та, вочевидь, 

попит на низькооплачувану вчительську працю був досить невисоким. 

Попри такі кроки, зрозуміло, що місцеві державні навчальні заклади 

мали основний контингент учнів (та й вчителів) з дрібнопомісного 

дворянства. Дещо пізніше учитель новгород-сіверської гімназії І. Сбітнєв 

зауважив цю особливість, зазначаючи, що найголовніше для відкриття 

навчального закладу в Російській імперії – наявність дрібнопомісного 

шляхетства [452, с.303]. Сварки і непорозуміння притаманні цій спільноті 

також не могли не стосуватися і навчального закладу. 

Важливим засобом  для залучення коштів на освіту на училище чи 

гімназію були публічні іспити, насправді досить театралізоване дійство, 

навіть із власним сценарієм. В один із днів двічі на рік перед Різдвом чи 

наприкінці липня, місцева громадськість сходилася подивитися на успіхи 

учнів, при цьому присутні офірували кошти на навчальний заклад [738, 

с.31 – 32].  Історик О. Андріяшев, оглядаючи історію навчальних закладів 

Чернігівської дирекції навіть зазначив, що складається враження, що 

публічні іспити «складали основне завдання у житті навчальних закладів» 

[487, с.26].  Не є дивним, що керівництво гімназією дуже тремітно 

ставилося до цих заходів, але певні конфлікти виявлялися неминучими. 

Оглядаючи такі сюжети, слід визнати дуже вагому річ для характеристики 

провінційного навчання  і тогочасних соціальних реалій в підімперській 

українській провінції.  Потреба мати добрих учнів і пожертви на училище 

змушувала керівництво навчальних закладів «мімікрувати» порушувати 

низку принципів та соціальних статусних речей. Саме така поведінка 

Халанського вочевидь і призвела до  пізнішого певного успіху Новгород-

Сіверської гімназії на 20-30-ті рр. XIX cт. Але поруч з тим, можна 

спостерігати вагомі соціальні та відомчі суперечності щодо залучення до 

освіти представників «нижчих верств», суперечки довкола гонору та образ. 

Так чи так освіта та освітні стратегії сприяли соціальній емансипації і 

багато в чому визначили широку проблематику, з якою зіткнулося 
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суспільство на цих землях під час проведення великих реформ та 

формування нового образу життя.  

Вибір Новгород-Сіверського центром навчання не є однозначним. З 

одного боку, це було маленьке місто (досить випадкове як для 

адміністративного центру) в бідному регіоні, де мала місце станова 

обмеженість еліти. Але освіта як основний комунікативний аспект 

відіграла щодо Новгород-Сіверського надто важливу роль. Зі своїм 

минулим містечко вступало в часи Романтизму, де важили якраз ті риси, 

котрі мав Новгород-Сіверський. Саме ними місто якісно вирізнялося серед 

багатьох інших.  Найважливішими в характеристиці майбутнього 

Новгород-Сіверської гімназії виявляться чинники, на які мало зважають, 

але котрі напряму пов’язані з розвитком освіти. Йдеться про легендарне 

історичне минуле, живописну природу, річку. Власне, це наводить на 

думку про природне навчання – виховання в саду, що було однією з 

основних засад педагогіки Е. Руссо. Харків виявиться абсолютно 

непридатним для образу такого університетського міста, оскільки брудний, 

занедбаний, «без історії» та з «убогими» водоймами. У 1814 р. постала 

істотна проблема переведення університету з Харкова до іншого міста, про 

що згадує харківський професор Кр.Д. Ромель [451, с.126]. Цей казус, ясна 

річ, пов’язаний із війною 1812 р., корупційним скандалом довкола ректора 

А. Стойковича й тим, що університет залишила німецька професура. І. 

Тимковський, котрий пішов із посади професора й головного візитатора 

університету, також не втримався від зауважень, адресованих, вочевидь, до 

В. Кочубея та Міністерства внутрішніх справ [143, арк.2 зв. – 3 ]. 

Характеристика українських міст, подана Тимковським, дуже цікава, однак 

протектор і майбутній директор Новгород-Сіверської гімназії однозначно 

надає пріоритет Києву. Але насправді, за спогадами найяскравіших 

випускників гімназії М. Максимовича, К. Ушинського чи М. Чалого [350, 

с.325; 474, с.20 – 21; 470, с.52 – 53], Новгород-Сіверська природа та дух 

минулого були значущими аргументами на користь Новгород-Сіверського. 
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У день урочистого відкриття гімназії 29 червня 1808 р. новий учитель 

німецької мови М. Білевич навіть виголосив промову (німецькою мовою) 

про вплив «приємного місцезнаходження на розумові здібності людини», а 

Танков, залишений учителем у повітовому училищі, прочитав оду про 

велике щастя Новгород-Сіверського мати нові навчальні заклади [427, 

с.194 – 195]. До таких думок тяжів, власне, і майбутній директор гімназії І. 

Тимковський, розповідаючи в 20-х рр. ХІХ ст. про переваги Новгород-

Сіверського над Ніжином [775, №10, с.90]. Новгород-Сіверський дуже 

підходив для ролі освітнього центру впродовж тривалого часу, хоча, слід 

констатувати, місто почало занепадати із 40-х рр. ХІХ ст.: нові реформи 

після відкриття Київського навчального округу відводили містечку, 

далекому від центрів, другорядну роль. 

Окрім цього, зауважуємо суперечливі речі й щодо місцевої освітньої 

книгозбірні. У Новгород-Сіверському училищі, а потім і гімназії, було 

зібрано досить велику бібліотеку. Боротьба за отримання та утримання 

книжок постійно супроводжує історію цього навчального закладу. 

Поповнення бібліотеки училища почалося одразу після його заснування. 

Найвідомішою пожертвою стала частина бібліотеки родини Ханенків (193 

книжки), принаймні довкола цього велося листування й існувало чимало 

відписок [134, арк.9 зв., 10зв., 15 зв., 16]. Слід визнати, мали місце 

прагнення училищного і університетського керівництва бодай частково 

позабирати книжки з бібліотеки Новгород-Сіверської гімназії [240, арк.1]. 

Велика бібліотека, вочевидь, містила рукописи та стародруки й, напевно, 

могла бути базою для створення найвідомішого українського твору першої 

третини XIX cт. – «Історії русів»; так само багатою була й книгозбірня 

Спаського монастиря. Але стан бібліотеки не був надто гарним; І. Лобойко 

в спогадах про своє вчителювання в 1810–1811 рр. в Новгород-Сіверській 

гімназії зазначав: «Але в якому жалюгідному стані була ця бібліотека. 

Багато вікон були розбиті й заставлені великими фоліантами, аби 

захистити інші книжки від дощу» [345, с.38]. Та й теза про те, що в 
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бібліотеці було багато книжок, радше «історична»: за офіційним реєстром 

у рік перетворення училища на гімназію (1809) в бібліотеці містилося 423 

назви книжок (625 примірників) [675, с.16 – 17], тобто це була доволі 

невелика книгозбірня. Хоча, слід визнати, що на даному просторі наявність 

такої бібліотеки була неабияким прецедентом, надалі вона стала взірцем, 

вагомою базою для тогочасного навчального процесу.  

Іще одна дуже важлива деталь (особливо в контексті романтичних 

тенденцій), що поєднує Новгород-Сіверський із університетським 

Харковом – прикордонність. Неподалік від міста знаходилися 

старообрядницькі слободи й Стародубщина з досить своєрідним за 

етнічним складом населенням, дрібне місцеве шляхетство зберігало звичаї 

ще з «Польщі». Тут наче сходилися українські, російські, білоруські 

поселенці. Але саме зіткнення із «чужим» підкреслювало власне. Про це 

пізніше яскраво висловлювався М. Чалий, теж учень Новгород-Сіверської 

гімназії, підкреслюючи українськість, відчутну при спілкуванні з дідом та 

окремими ремісниками [474, №1, с.7, 16]. Місто й околиці були суголосні 

впливу романтизму на вчителів та учнів. До всього, саме Сіверщина 

залишалася частиною колишньої Гетьманщини, де оформилася «нова 

шляхта», неподалік від Новгород-Сіверського знаходилися гетьманські 

столиці Глухів та Батурин, привілля дрібної шляхти на Стародубщині. Для 

цієї категорії населення здобуття «гімназіальної» освіти було засадниче й 

необхідне – і не лише для майбутньої кар’єри: саме ця вища верства мала 

власне бачення минулого та була свідома своєї винятковості, на її ідеології 

почасти й виростав український рух. 

В учительському середовищі йшлося про перетин двох традицій 

(представників Києво-Могилянської академії чи колегій і перших 

випускників Харківського університету, що довго не затримувалися в 

містечку). Приміром, професор, зять Халанського, І. Тимковський 

запам’ятався як латиніст, що вільно володів мовою, не притаманною 

новому учительству [470, с.46 – 47].  
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Говорячи про успіхи й невдачі освітніх ініціатив на території 

колишньої Гетьманщини, маємо визнати, що Новгород-Сіверське 

училище/гімназія стоїть дещо осторонь від багатьох навчальних закладів і 

складає за документацією дуже позитивне враження. Поза сумнівом, таке 

враження пов’язане з багаторічною діяльністю директора І. Халанського й 

низкою інших чинників, зокрема тим, що провінційність і віддаленість від 

великих центрів Києва та Харкова відіграли свою роль, а відтак вплив і 

нагляд державних структур були меншими. У цьому контексті необхідно 

зауважити, що навчальний заклад був найбільшою установою, чимало 

значив для самого містечка й довколишньої спільноти. Однак саме 

провінційність і брак відповідних державних ініціатив не давали училищу 

змоги стати чимось більшим, ніж гімназія, хоча, зробившись директором 

1826 р., І.Тимковський хотів трансформувати Новгород-Сіверську 

гімназію «за старими звичаями, притаманним університетам», як відоме 

Демидовське Ярославське училище, дещо змінивши процес навчання й 

набори учнів [146, арк.1]. Але це прагнення так і лишилося мрією. 

Вивчаючи історію Новгород-Сіверської гімназії (училища),  учергове 

натрапляємо на дуже цікаві проекти й перспективи, що не змогли 

зреалізуватися через відсутність потрібного державного втручання, та 

водночас є своєрідним прикладом успіху навчальних ініціатив у 

«провінції».  

За основними показниками Новгород-Сіверська гімназія виявиться 

найуспішнішим гімназійним закладом Лівобережної України аж до змін 

30-х рр. ХІХ ст., можливо пізніше, за винятком приватної Гімназії вищих 

наук князя Безбородька у Ніжині. Але саме з почасти збереженої 

документації цієї гімназії можна помітити основні соціальні проблеми 

простору, бодай без часткового вирішення яких, поступ і розширення бази 

освіти був би неможливим.  

Освітні ініціативи в Чернігівській губернії, їхні помітні успіхи і не 

менш помітні зволікання та невдачі виявляться основним лакмусовим 
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папірцем для окреслення соціальних проблем колишньої Гетьманщини: 

обмежений соціальний доступ до освіти та низька статусність освітньої 

праці сусідили з бажанням мати навчальні заклади та офірами від 

місцевого шляхетства. Однак особливість даних ініціатив усе ж визначали 

відсутність університетського закладу на території старої «Малоросії», а з 

цього світських друкарень, періодичних видань, приїжджих і місцевих 

добреосвічених кадрів, певний престиж навчання та учительської праці. 

Освіта – залишалася прерогативою дрібного дворянства з усіма 

подальшими наслідками і обмеженнями. Таке становлення світської освіти 

на цих теренах без істотних альтернатив як поширення мережі 

приходських нижчих шкіл, шкіл для купців та міщанства, початки 

технічної освіти для ремісників, нарешті,  без ширшого допуску до 

навчання жіноцтва – визначило провінціалізацію цих територій та 

невирішеність низки соціальних питань, заклало підвалини майбутніх 

соціально-політичних та й освітянських проблем.  

 

 

4.3 Нові освітні заклади у Полтавській губернії на початку ХІХ ст. 

Постання світських навчальних закладів досить чітко пов’язане з 

державними ініціативами. Для певного успіху таких ініціатив потрібен 

чіткий адміністративний поділ, наявність вагомого центру та ініціативного 

місцевого державного представництва. Невизначеність поділів та 

адміністративних центрів призводять до краху освітніх заходів чи досить 

недовгого їх існування. У даному разі навіть приватні ініціативи 

виявляться зовсім нестійкими і недовговічними. Полтавська губернія, 

виокремлена південна частина Малоросійської губернії 1802 р., власне, 

південь та географічний центр  колишньої Гетьманщини зі збереженими 

соціальними поділами та низкою особливостей суспільних взаємин – 

слугує певним прикладом непевності традиції та новацій. Перед оглядом 

освітніх змін в губернії, слід зупинитися на «полтавських невдачах», 
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тривалих спробах відкрити у Полтаві повноцінний світський навчальний 

заклад.  

Вибір Полтави – центром великої губернії 1802 р. залишається 

досить дискусійним питанням. Полтава виявлялась найпівденнішим 

полковим центром Гетьманщини зі жвавими зв’язками із сусідніми 

регіонами Запоріжжям і Слобожанщиною і важливим містом у русі імперії 

на південь, символічним місцем перемоги російського війська над 

шведським королем Карлом ХІІ та його невдатним союзником гетьманом 

Іваном Мазепою 1709 р. Напевно – цей південний вектор та символічне 

значення відігравали певну роль. Досить важливим буде і характер 

населення міста, про що зазначав мандрівник В. Зуєв. Населення Полтави, 

за заувагою Зуєва, як і всюди в Малоросії, вкрай нестабільне, значна 

частина влітку мешкає на хуторах, баштанах, пасіках і лише на зиму 

сходиться до міста [306, с.206]. Тобто Полтава тривалий час зберігала 

характер уходницького колонізаційного центру, де, напевно, нелегко було 

прижитися стабільним ініціативам у різних галузях. Упродовж 80–90-х рр. 

XVIII cт. Полтава, мабуть, мала досить мінливу частину населення з 

огляду на складні процеси переміщень на півдні України. 

На час скасування козацького устрою Полтава була значним 

полковим центром і одним із найбільших міст «Малоросії» [524, 569]. 

Адміністративні реформи після скасування гетьманства віднесли основну 

частину Полтавського і почасти Миргородського полків до новоствореної 

Новоросійської губернії. У Наказах до Комісії зі складання Нового 

Уложення 1767 р. від полтавського й миргородського шляхетства не 

спостерігаємо жодних освітніх ініціатив [296, с.211 – 223]. Та це не 

означало, що серед місцевого шляхетства не було освітніх світських 

проектів. Так, зокрема, підкоморій Полтавського повіту, який після 

виборів до Комісії обіймав ще й посаду міського голови, П. Кочубей в 

описі міста Полтави 1770 р. писав, що жодних особливих «училищ» немає, 

але згадував існування шкіл при церквах і зазначав: «Чи не доречно було б 
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запровадити тут для наук за малим чином бодай гімназії» [409, с.41 – 43]. 

Між тим, перепис студентів Харківського колегіуму, попри незначність 

світського елементу в закладі, засвідчує наприкінці 50-х – на початку 60-х 

рр. XVIII ст. про навчання у богословському класі дітей полтавського 

полкового судді Г. Сахновського Йосипа та Михайла [216, арк.13 зв.]. 

Серед студентів колегіуму у різних класах у 1759 та 1762 – 1763 рр.  – сини 

полтавських міщан А. Топольський та М. Рубасовський, син полкового 

обозного Ф. Руковський, сини полтавських козаків Я. Більченко та П. 

Кованько, сини священиків з Полтави та сіл полтавської протопопії: В. 

Домобід, А. Волховський, Г.Гілевський, К. Іваницький, а з містечка 

Опішні, що неподалік Полтави, син посполитого О. Красовський. 

Близькість до Харкова мала досить важливе значення для освіти полтавців. 

У Полтаві не було істотного духовного навчального закладу, бо, як 

пояснювалося в одному з документів 1778 р., полтавські священики мають 

достаток, тож можуть «навчати дітей своїх в училищах київських та 

харківських, що на віддалі від міста Полтави перебувають» [509, с.6]. 

Однак тут можна зробити певну заувагу: у записах про відпускання 

студентів Харківського колегіуму в 1777 р. зазначено, що окремі з них 

навчають дітей, зокрема, в Полтаві у купців, осавула (П. Марченкова) та 

полтавського священика [610, с.94]. Отже, слід визнати практикування 

домашньої освіти, у чому вдавалися до допомоги студентів під час вакацій. 

 Саме потреба у «цивілізуванні» північного Причорномор’я у 70-80-х 

рр. XVIII ст. і відвела Полтаві певне освітнє місце. У Полтаві повноцінно 

функціонували церкви і були монастирі. Полтаву (Полтавський 

Хрестовоздвиженський монастир) було обрано на певний час центром 

нової Слов’яно-Херсонської єпархії 1775 р., частини «грецького проекту» 

імператриці Катерини ІІ і ситуація з освітою почала стрімко змінюватися. 

Центр єпархії передбачав створення і навчального осередку, тим більше, 

що єпархію очолив дуже діяльний єпископ Євгеній (Булгаріс), який мав 

уже досвід керівництва й утворення навчальних закладів і  приклався до 
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відкриття «семінарії» у Полтаві 1779 р., що за назвою намісництва у 80 – 

90-х рр. XVIII ст. називалася «Катеринославською» чи за назвою єпархії 

«Слов’янською». 

Оскільки нові місця та колонізація великих територій потребували і 

світських кадрів, то при створюваній семінарії мали відкритись і 

«додаткові класи» на кшталт тих, що вже були при Харківському 

колегіумі. Дані про цю ініціативу досить поверхові. Відомо, що з 1780 р. у 

«семінарії» запроваджено  додаткові предмети грецьку, французьку та 

німецьку мови: грецьку мав викладати протоієрей Йоан Світайло, 

французьку – француз П. Атон (до того він відомий як викладач у 

харківських «класах» [527, с.120]), що ж до німецької мови та математики 

(також нової дисципліни), то з Ляйпціга було викликано професора Шала. 

Запроваджувався і клас малювання, де мав викладати відставний поручик 

К. фон Роткірх [281, с.191 – 192]. На жаль, напевне, така ініціатива була 

реалізована дуже частково, інформація про ці класи – чи не єдина згадка. 

Зберігся, щоправда, контракт згаданого поручика Роткірха 1782 р. із 

зобов’язанням викладати світські предмети: математику та німецьку мову. 

Помітною особливістю семінарії, подібно до інших українських 

колегій, було приймання на навчання представників не лише священства, 

але й інших верств: у 1792 р. 81 із 327 учнів (тобто бл. 25 %) – це були діти 

світських батьків [281, с.185]. Загалом же за всіма характеристиками 

Полтавська (Катеринославська) семінарія того часу мала за взірець 

православну колегіумську освіту, Київську академію та, звичайно, 

Харківський колегіум зокрема. Залишаючись основним навчальним 

закладом у губернії, а потім і намісництві, семінарія постачала чиновників 

для губернських керівних установ, у 1785 р. консисторія направила до 

Катеринославського намісницького правління партію семінаристів (30 

осіб) із зазначенням, що ті більш схильні до цивільної служби, ніж до 

духовного звання [281, с.186]. 
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Інформації про «Катеринославську» семінарію у Полтаві замало. 

Навчальний заклад відзначено і в Описі до Атласу Катеринославського 

намісництва 1787 р. [379, с.207, 210]. Певний час Полтава була центром 

духовної освіти для доволі великого регіону, як це видно за вчительським і 

учнівським складом: cеред студентів цього закладу були досить значущі в 

подальшому постаті, як-от І. Котляревський чи І. Богданович. Але з 

побіжної документації про цей навчальний заклад не можна скласти 

однозначно позитивну оцінку, багато в чому саме через непевність центру 

намісництва та центрів єпархії. Так, студентів, які вчасно не з’явилися на 

іспит з класу риторики до «Слов’янської семінарії» в 1790 р., було 

наказано направляти до Кременчука, де на той час був єпископ, однак не 

до Полтави [2, арк.4, 7]. А у  грудні 1797 р. семінарію перевели до 

Новомиргорода, що пов’язувалося теж напевно зі змінами 

адміністративного поділу і новому підпорякуванню міста Полтави до 

Малоросійської губернії. 

З 1783 р. Полтава ввійшла до складу нового Катеринославського 

намісництва, де насправді відчувався брак намісницького центру і основну 

роль почав виконувати Кременчук (що, власне, й був центром губернії). 

Перші світські народні училища в Катеринославському намісництві 

почали відкриватися доволі пізно. Щоправда, в центрі намісництва, 

Кременчуці, з кінця 70-х рр. було запроваджено низку цікавих освітніх 

закладів: існували казенні чоловіче та дівоче училища, про які згадує 

мандрівник академік В. Зуєв 1781–1782 рр. [306, с.216 – 217 ] (згадка про 

існування є і в 1787 р. [378, с.178]), але вже 1798 р., коли Кременчук 

перевели до Малоросійської губернії, усі сміливі нововведення в освіті 

Кременчука звелися нанівець: «два будинки, я ких перебували дитячі 

училища тепер стоять порожніми» [378, с.59]. Як засвідчив приклад 

Кременчука, світська освіта мала змогу починатись і розвиватись лише за 

наявності адміністрації та визначення міста як провідного 
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адміністративного центру. Негаразди з формуванням адміністративних 

поділів прямо відображались і на стані освітніх ініціатив. 

Лише 1793 р. Приказ громадської опіки Катеринославської губернії 

почав збирання коштів на училища, переймаючись майбутнім для будинків 

училищ у «багатолюдних місцях», до яких віднесено й Полтаву. 17 квітня 

1793 р. Головне народне училище було відкрите в Катеринославі. Через рік 

малі училища були відкриті в Ак-Мечеті та Кобеляках [475, с.3 – 7, 28 – 

29]. Полтава опинилась осторонь тих процесів.  Та й училище у Кобеляках 

теж ліквідували 1798 р. з віднесенням містечка до згаданої Малоросійської 

губернії. Отже, Полтава, Кременчук, Кобеляки були лише частиною 

адміністративних експериментів з непевністю підпорядкувань і закладів 

освіти. 

На початок XIX cт. можна загалом констатувати занепад освіти на 

Полтавщині, у 1803 р. в Полтаві не виявлено навіть дяківських шкіл при 

церквах [674, с. 17]. Для починань освітніх світських практик Полтава 

виявилася провінційною і непридатною. 

Але стрімка геополітична ротація і зміна адміністративного значення 

міста напряму відобразилася загалом на Полтаві та на культурі регіону 

загалом. треба визнати, що як на Малоросійську губернію Полтава була 

порівняно великим містом із населенням більш як 7 000 людей (чоловіків 

та жінок); за чисельністю це місто переважали лише Ніжин, Кобеляки та 

Кременчук [378, с.65, 94, 202 – 203, 219]. Щоправда, при цьому населення 

Полтави було меншим, ніж більшості сусідніх слобідськоукраїнських міст: 

Харкова, Сум, Охтирки, Лебедина, Валок. Це досить важливе зауваження з 

огляду на успіх відкриття навчальних закладів у адміністративно 

стабільній сусідній губернії. 

Тільки в жовтні1799 р. у Полтаві відкрито мале народне училище, а 

оскільки Полтава стала з березня 1802 р. губернським містом, це училище 

перетворене на Головне (чотирикласне). Хоч як це дивно, навіть після 

переведення з Полтави семінарії та з огляду на наявність низки монастирів, 
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у 1802 р. для нової школи бракувало приміщень і виникали труднощі з 

опаленням [5, арк. 2]. Утворення училища тут відбувалося пізніше від 

основного часу секуляризаційних процесів у Російській імперії 80-х рр. 

XVIII ст. та училищної реформи, коли, вочевидь, реквізовані в церкви 

будівлі використовували за іншим призначенням. 

З 1802 р. з утворенням Полтавської губернії  школами в ній 

заопікувався новий генерал-губернатор О. Куракін. Куракін звернув увагу 

на відсутність на Полтавщині загалом будівель, придатних для училищ, і з 

1802 р. розпочалася масштабна програма побудови приміщень [510, с.197 – 

199; 375, с.310]. Просвітницькі ініціативи О. Куракіна мали низку амбітних 

цілей, у тому числі й щодо потенціалу церковних установ у відкритті 

парафіяльних шкіл [674, с.19 – 22], освіті в губернському місті мала 

приділятися вагома роль. 

Та, слід думати, потреба в повноцінному навчальному закладі таки 

була відчутною. Про це свідчить існування у Полтаві приватної школи Ф. 

Менгеса (Менжеса), згадки про яку доволі плутані [510, с.195], не 

підтверджені іншими джерелами, однак ми виявляємо цю школу в списку 

пансіонів «Малоросії» 1800 р.: у Менгеса навчалося 9 хлопчиків та 3 

дівчинки (він навчав їх іноземних мов, історії, географії та малювання). 

Важливо, що до навчання в цій школі були долучені і двоє учителів з 

училища: О.Федоров та П. Тисаревський (які навчали російської мови та 

катехізису). У цьому ж документі зазначено, що в Полтаві заборонено 

утримувати пансіон французькому уродженцю Жаку [158, арк.2 зв. – 3]. 

Поблизу Полтави, у Диканьці, поміщик С. Кочубей відкрив 1801 р. школу 

для селянських дітей [567, с. 24]. Наявність приватних ініціатив уже давала 

ґрунт для виникнення чи розширення державних навчальних закладів. 

Як можна спостерігати щодо Полтави, в училищі не відбувались 

істотні позитивні зрушення, напевне, був відчутним брак учительських 

кадрів, принаймні можна говорити про залучення вчителів із сусідньої 

Чернігівської губернії. На відміну від півночі «Малоросійського 
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губернаторства» з навчальними центрами в Чернігові та Новгороді-

Сіверському, південна частина виявилася не зовсім підготованою для 

світських освітніх закладів. Згадки про «полтавське училище» доволі 

незначні і радше стосуються святкувань, зокрема рекреацій із приводу 

вшанування «некруглої» річниці Полтавської битви 1803 р. та першого 

випуску цього училища [386, с.73 – 74]. Є відомості про кількісний склад у 

процесі зростання, однак досить плутані: на 1803 р., вочевидь, в училищі 

навчалися 81 хлопчик і 5 дівчаток [510, с.188]. 

Важливою деталлю щодо повільності й невдач створення в Полтаві 

повноцінних навчальних закладів є і брак чіткого керівництва навчальною 

реформою. Створення Малоросійської губернії з центром у Чернігові 

привело до спроб залучити кадри до Полтави з інших колишніх центрів 

намісництв, а з отриманням Полтавою губернського статусу таке 

залучення кадрів стало вже необхідністю. Губернатор О. Куракін, 

переймаючись браком училищ, посприяв призначенню на посаду 

директора училищ губернії відомого діяча В. Капніста. За листом куратора 

Харківського навчального округу М.Новосильцева, Капніст сам виявив 

бажання посісти місце директора училищ новоствореної губернії без 

оплати, сполучивши кілька посад (він був ще й суддею) [235, арк.10]. За 

всіма обставинами, діяльність Капніста була нетривалою, до всього, він, 

схоже, не виконав поставлених перед ним завдань. Однак саме з Капністом 

пов’язаний цікавий проект, що став реалізовуватися вже після його 

відставки. Це проект «дворянського» училища (можливо, на кшталт 

кадетського корпусу), який не було одразу втілено через нестачу коштів та 

суперечки серед дворян [388, с.161; 390]. Заклад почав функціонувати 

лише дещо пізніше, радше як сиротинець. «Дворянський корпус» чи 

училище в певних соціально-культурних рамках був давньою мрією 

шляхетства «Малоросії». Капніст своєю діяльністю підкреслив важливу 

деталь щодо нового губернського центру як осерд’я шляхетської освіти. 
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Постійна нестача коштів і нехіть місцевого дворянства до 

фінансування благодійних заходів – важливе пояснення невдачі багатьох 

світських ініціатив. Куракін нищівно характеризував місцевий 

дворянський люд у своїх листах [390, с.65, 69] і писав ініціаторові 

створення Харківського університету Василеві Каразіну про ставлення 

малоросійського дворянства до освітніх ініціатив [391, с.183]. Однак слід 

також визнати, що у своїх починаннях Куракін спирався, як він сам пише в 

листах, на «петербурзьких українців»: міністра освіти П. Завадовського, 

міністра внутрішніх справ В. Кочубея, сенатора і міністра наділів 

Д.Трощинського, що давало змогу вирішувати місцеві проблеми на 

вищому державному рівні. Спроби зібрати гроші бодай із дворян губернії 

були нездійсненними з надто багатьох причин, проте, напевне, такі спроби 

існували і робилися з самих дворянських ініціатив. Тут слід напевно 

згадати про приклад зобов’язань сусіднього з Полтавською дворянства 

Слобідсько-Української губернії на Харківський університет, що мало 

надати великі суми на виплат на новий навчальний заклад, що так і не були 

виплачені. Тобто існував прецедент великих і безкарних невиплат на 

благодійні ініціативи, що дозволяв риторику щодо великих пожертв, однак 

які не здійснювалися. 

Але навіть неуспіх починань 1802–1803 рр. не зупинив адміністрацію 

генерал-губернатора. Передусім О. Куракін розпочав розв’язувати 

проблему коштів. У 1805 р. генерал-губернатор узгодив із Міністерством 

народної освіти надходження певної суми з податків із «малоросійських 

міст», аби забезпечувати училища та платити за роботу їх директорам [454, 

с.411 – 412], і, вочевидь, вирішив позитивно це питання, було узгоджено, 

що прибутки з міст підуть на будівництво шкіл, а утримуватимуться 

школи казначейством (державою) [510, с.198 – 199]. Через Міністерство 

освіти вдалося провести і проект В. Капніста щодо відкриття виховного 

будинку для дворян – після певних дискусій заклад було відкрито в червні 

1804 р. [510, с.211] 
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Створення Харківського навчального округу передбачало ревізію, 

заснування та підтримку навчальних закладів, училищ. Перший візитатор 

училищ у Малоросійському генерал-губернаторстві від Харківського 

університету І. Тимковський дуже сумно оцінює стан училищ у Полтаві та 

губернії. Тимковський прожив у місті 20 днів (9–29 вересня 1803 р.). 

Основну причину «поганого стану» освітньої сфери візитатор вбачає у 

браці належного керівництва. Після відставки Капніста Міністерство 

народної освіти призначило на директора училищ М. Дрозда-

Бонячевського (колишнього студента Переяславського колегіуму та 

Київської академії), радника Генерального суду, але без жалування. 

Вочевидь, Дрозд-Бонячевський не надто переймався училищними 

реформами і сказав Тимковському, що готовий обійняти директорську 

посаду лише тоді, як його звільнять із суду. Тимковський клопотався перед 

М. Новосильцевим про призначення директора вільного від інших посад, 

про надання тому директорові жалування разом із грошима на відрядження 

по губернії, і, що дуже важливо, у Полтавському училищі Тимковський 

просив запровадити посаду «письмоводителя» (діловода), запропонувати 

те робити комусь із вчителів за доплату [235, арк.10, 28]. Пропозиції 

Тимковського підтверджують причину браку матеріалів про Полтавське 

народне училище – це відсутність діловода, а отже, й належної 

документації. 

Брак талановитого адміністратора був і далі дуже відчутний. За 

опосередкованими даними, керувати училищем у Полтаві й загалом 

училищами в Полтавській губернії влітку 1805 р. спробували поставити І. 

Халанського, директора Новгород-Сіверського училища [135, арк.230], 

але, напевно, невдало. Основний адміністративний тягар з 1805 р. став 

нести учитель математики І. Зозулин, який приїхав із Чернігова. Приїзд 

цього вчителя, між іншим, є досить цікавим моментом. І. Зозулин, за 

вибором директора училищ М.Маркова, не потрапляв до числа вчителів 

нововідкритої (першої в навчальному окрузі) Чернігівської гімназії, а 
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ставав лише вчителем повітового училища [752, с.10 – 11]. Можливо, це 

сприяло переїзду амбітного Зозулина до Полтави. На цього чиновника, 

навіть за умови відсутності в нього досвіду, було покладено завдання 

виконувати обов’язки директора училищ губернії наприкінці 1805 і майже 

весь 1806 рік. Слід визнати, що виконував ці обов’язки Зозулин досить 

ретельно, подаючи звітність про фінансові справи до Приказу громадської 

опіки та до Харківського навчального округу; училище так і не отримало 

посади діловода [242, арк.7, 24 зв., 101]. 

Сама Полтавська губернія, незважаючи на чітке «малоросійське 

походження», виявлялася досить неодноманітною. До губернії увійшов 

церковний та освітній центр Переяслав (з Переяславською семінарією), з 

часом притлумлений губернським центром, південні території колишнього 

Чернігівського намісництва: Прилуки та Ромен мали уже народні училища. 

У новому центрі принаймні освітні ініціативи мали розвиватися з початку. 

Проте, Полтавська губернія, попри свою новизну, мала основну складову 

для освіти: наявність численного «малоросійського шляхетства», яке, 

попри вдавану інертність, так чи так потребувало світської освіти і 

докладало до того певних зусиль. 

Приклад Полтави виявиться досить показовим як геополітичні чи 

адміністративні зміни впливають на освіту, повернення Полтави в «орбіту» 

Малоросії, наявність впливових земляків у столиці, що мали свої 

володіння неподалік Полтави (В.Кочубея та Д. Трощинського), досить 

активна діяльність губернатора О. Куракіна нарешті призвели до  

наслідків.  

Однак, здається, були й інші, вагомі причини. Це своєрідність 

освітньої традиції, невелика віддаль до більших освітніх центрів, а також 

нехтуваний часто істориками особистісний чинник: успішні реформи 

проводилися там, де керівниками ставали особи, дуже віддані ідеям 

Просвітництва, слабко пов’язані з місцевою шляхтою як-от І. Переверзєв у 

Харківському намісництві або М. Марков у Чернігівській губернії. Освітні 
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реформи минали в губернії доволі слабко до 1805 – 1806 рр. Отже, більш 

менш стабільна ситуація і сприяння відкриттю училищ стосується часу 

керівництва Полтавською гімназією і відповідно, училищами губернії І. 

Огнєвим. 

І. Огнєв мав певний столичний досвід – це позитивно відображалося 

на освітніх ініціативах, звичайно, не без певних конфліктів і 

суперечностей. Загальна ж картина відкриття і функціонування училищ 

була в губернії далеко не кращою, особливо щодо відкриття приходських 

шкіл за допомоги поміщиків та священників, протягом тривалого часу 

губернія була досить своєрідною і трішки відсталою щодо освіти. Єдина і 

не цілком вивчена пожертва Полтавському приказу громадської опіки від 

бригадира Адабаша на початку століття стосувалася і шкіл [510, с.201 – 

205], але не можемо визначити ані точного розміру, ані наслідку пожертв. 

Насправді, беручи до уваги, такі «стартові позиції» щодо освіти у 

Полтаві та губернії варто визнати, що у подальшому освічені дворяни та 

губернаторське керівництво стояло перед істотною проблемою 

«цивілізування» простору неодноманітної губернії з дрібним дворянством 

поруч з дуже багатими поміщиками, філантропічні кроки окремих 

представників світської еліти та послідовна освітня політика мали б у 

подальшому дати благий результат. 

Насамперед до початку освітніх реформ 1802–1804 рр. з утворенням 

Полтавської «Малоросійської» губернії з-під відання Чернігівського 

«Приказу громадської опіки» до нових губернських установ відійшли 

Полтавське, Прилуцьке, Роменське народні училища. Треба визнати, попри 

брак належної інформації, досить слабкі заклади, незважаючи на певну 

підтримку держави та діяльного генерал-губернатора О. Куракіна. 

Найцікавішим виявиться Роменське мале народне училище, створене за 

кошт місцевої купецької громади й міщан у 1799 р., однак з утворенням 

Полтавської губернії в 1802 р. училище передали до відома Полтавського 



349 

 

приказу громадської опіки, роль громади й Роменської міської думи було 

зведено нанівець, і училище функціонувало, як і інші провінційні заклади. 

Старі училища слід було перевести в повітові й зайнятися 

створенням чи відтворенням навчальних закладів, що вже існували 

наприкінці XVIII cт. ( училище в повітовому містечку Кременчуку, чи, 

вочевидь, ліквідованого як позаштатне, училище в Кобеляках). 

Перші істотні ініціативи реалізовані в губернському місті Полтаві та 

в названих населених пунктах (Кременчуку та Кобеляках). Перед вів 

повітовий центр Кременчук, напевно, найпотужніше місто губернії за 

обсягами торгівлі та кількості населення. 16 вересня 1806 р. в Кременчуці 

відкрито повітове училище зі штатним смотрителем купцем Бранціусом та 

з учителями Ординським і Козловським і набрано 40 учнів [423, с.86]. 

Поруч з училищем, розпочато відкриття пансіону для навчання дворян 

[370, с.201]. Такі успіхи в Кременчуку очевидні з огляду на його значення 

як перевалочного пункту й купецького мультикультурного міста. Однак 

ініціатива відкриття дворянського пансіону в Кременчуці не мала успіху, 

основний ініціатор цього закладу місцевий дворянський маршалок Л. 

Руденко обіцяв пожертвувати капітал у 40 000 рублів та купити будинок, 

розробив «проект правил» для «Інституту благородного юнацтва» й 

зголосився вносити щороку велику суму на утримання закладу. Але коли 

вже справа дійшла до нагородження Руденка за таку ініціативу, дружина 

маршалка  звернулася до вищих інстанцій з тим, що насправді в їхньої 

родини істотні борги, а інститут зруйнує статок Руденка і їхнє спільне 

майно. За пізнішими запитами Руденко погодився з дружиною й 

відмовився від задуму офір на «Інститут», відклавши це на пізніший час. 

Тобто проект не було втілено [389, с.3 – 6]. 

Наступні кроки освітніх змін стосувалися губернського центру й 

були досить-таки успішними. У лютому 1808 р. за участі попечителя 

Харківського навчального округу С. Потоцького було відкрито 

(перетворено з Полтавського народного училища) Полтавську гімназію та, 
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відповідно, Полтавське повітове училище [425, с.383]. Історія цих закладів 

досить ретельно висвітлена В. Василевським, але слід зробити кілька 

зауважень. Стараннями І. Огнєва при гімназії було відкрито пансіон, а крім 

цього, як в гімназії, так і в училищі чимало уваги приділялося латині 

(учитель Тисаревський). Під час відкриття гімназії промову французькою 

мовою виголосив учитель іноземних мов Вельцин, вона була досить 

невластивою, бо, замість численних прославлянь влади, повсякчас 

покликався на приклади античності й похвалу Софоклу. Тобто гімназія 

була повернута на класичні взірці. У ній деякий час викладав латину 

Квятковський (напевно, поляк за походженням), який, однак, 1819 р. 

відмовився перекладати польські рукописи. За загальним враженням, 

гімназія містила в собі елементи мультикультурності. Настільки це 

впливало на гімназистів, не можна знати. Зважаючи на опубліковані 

промови викладачів гімназій та училищ Харківського навчального округу 

в 1811 р., слід визнати, що від Полтавської гімназії виявиться найбільше 

промовців (учителі Рождественський, Спаський, Євстафієв та учень 

Соколовський), промови різнопланові, але всі про користь науки [446, 

с.107 – 111], тобто в другому десятилітті ХІХ ст. гімназія мала в цілому 

непоганий потенціал на тлі інших закладів Харківського навчального 

округу. 

Так само досить цікавими виглядають окремі пожертви 

нововідкритій гімназії протягом 1808–1810 рр. Наприклад, полтавський 

поміщик С. Кочубей подарував велике, як на той час, зібрання мінералів – 

613 штуфів [428, с.155 – 156 ], а губернський секретар В. Гудима-Левкович 

подарував гімназії кістку великої тварини, знайдену в його володіннях 

[432, с.102]. Подарунки для забезпечення Полтавської гімназії справді 

були дуже істотними: міністр внутрішніх справ Віктор Кочубей ще на 

початку функціонування гімназії подарував мінералогічний кабінет, який 

постійно поповнювався; були спроби придбати великий гербарій і макети 

машин для фізичного кабінету [510, с.270 – 271]. 
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Та Полтавська гімназія мала й низку проблем, характерних для 

провінційних навчальних закладів: проблеми з будинком (ремонтом й 

аварійним станом), дуже погане забезпечення підручниками, часта зміна 

вчителів [510, с.218 –   220, 251 – 254].  

Відкриття нових закладів поза губернським центром відбувалося 

доволі інтенсивно, як на той час. 24 травня 1808 р. було відтворене як 

повітове училище в місті Кобеляках, місцеве дворянство підписалося на 

125 рублів [426, с.181]. Та училище відкрито у двох ветхих будівлях, 

практично за містом, на цвинтарі [760, с.388]. Основу учнів училища 

становили офіцерські діти й дворяни.  Училище не мало ні належних 

предметів для навчання, ні годинника, початок занять визначався за 

церковним дзвоном кладовищенської церкви поруч з училищем. Самі 

характеристики цього училища не дуже втішні. У 1813 р. почесний 

смотритель Марков негативно характеризував учителів: вони пізно 

приходять на заняття й використовують учнів для всіляких «посилок», 

зокрема собі по горілку. Класи були брудними й холодними [760, с. 395 – 

396]. 

Досить стабільно, однак без істотних, здається, змін функціонували 

училища в Ромнах і Прилуках. Щодо цих училищ спостерігаємо невеликі 

пожертви від місцевих дворян, після перетворень їх на повітові 1810–1812 

рр. [429, с.365; 432, с.102] Важливим буде той факт, що до пожертв на 

Прилуцьке училище долучалися й місцеві євреї зі своєрідними офірами, 

зокрема, 1810 р. міщанин Г. Супоницький подарував Біблію «єврейською 

мовою» [429, с.366]. Прилуцьке училище перетворено на повітове доволі 

пізно, у вересні 1812 р., почесним смотрителем призначено невеликого 

дворянина й штатного смотрителя училища, але досить помітну постать 

П.Білецького-Носенка (українського байкаря). Він дуже активно взявся за 

діяльність: деякий час суміщав посади штатського і почесного смотрителя, 

зібрав кошти на училище від місцевих дворян, сам зобов’язався вносити по 

200 рублів щороку (доки його діти в училищі). Та найцікавішими 



352 

 

виявляться власні пожертви на училище цього смотрителя: 12 друкованих 

оригіналів картин для малювання, термометр, електрофор (з тарілкою та 

лейденською банкою), фізичні прилади [436, с.247]. Вочевидь, сам 

Білецький-Носенко був експериментатором. Вибір Білецького-Носенка був 

досить вдалий, бо сам смотритель мав хороший педагогічний досвід, до 

цього вчителюючи в дворянських садибах та утримуючи (напевно, 

нелегально) пансіон [542, с.10 – 13]. Як видно з листування Білецького-

Носенка з В. Полетикою 1812 – 1813 рр., погляди на життя й освіту в 

Білецького-Носенка доволі ілюзорні, насичені численними 

просвітницькими метафорами про користь сільського життя і взаємин із 

природою [149]. Опріч усього, Білецький-Носенко охоче описував 

природні явища та погоду: зберігся його звіт про погоду та економіку на 

1814 р., надісланий в училищний комітет [495, с.716 – 718]. У 1818 р. 

Білецький-Носенко зробив дуже вагому пожертву: свою бібліотеку 

(книжок на 1050 рублів і переважно іноземними мовами) він подарував 

Прилуцькому училищу [147, арк.2 зв.]. Цей почесний смотритель, що 

сполучав у собі педагога й керівника господарчої частини, насправді 

постать досить-таки унікальна для історії освіти на означених теренах. 

Доволі своєрідно функціонувало Роменське училище: у ньому було 

лише два класи (до реформи 1804 р.), бо, за словами смотрителя 

Роменського народного училища 1802 р. Ф. Ласкевича, основна проблема 

училища – маленьке приміщення, і якщо те приміщення не розширити, 

навіть переведення учнів із «першого» до «другого» класу відбутися не 

може [5, арк.3]. Незважаючи на таку скруту, у Роменському повіті завдяки 

діяльності місцевого поміщика Василя Полетики можна говорити про 

вагомість риторики щодо підтримки благодійних установ та дворянської 

військової освіти. Так, зокрема, В. Полетика в 1806 р. зазначав про зібрані 

9623 рублі на училища в Полтавській губернії [672, с.146]; настільки 

реальною була ця сума і як вона використана, інформації немає. Настільки 

ці ініціативи були вдалими, теж важко сказати. 
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Справжній «бум» щодо відкриття училищ можна спостерігати 1813–

1815 рр. Це дещо виділяє Полтавську губернію, бо сусідні Чернігівська та 

Слобідсько-Українська почали інтенсивно відкривати училища і школи в 

1812 р. Протягом 1813 р. училища відкрито в Хоролі, Миргороді, Лохвиці. 

Особливо успішно процес відкриття минув у Хоролі й Миргороді завдяки 

діяльності почесних смотрителів. У Хоролі почесний смотритель С. 

Алексєєв організував збір коштів; у квітні 1813 р. дворянство 

зобов’язалося виплатити по 10 копійок із ревізької душі, усього 2605 руб. 

40 коп.; хорольський купець А. Чеботарьов надав для училища будинок на 

два роки без сплати оренди; додатково було зібрано 610 рублів від дворян і 

200 рублів від купців, смотритель С. Алексєєв забезпечив училище 

навчальними посібниками. Той саме Алексєєв на відкритті Хорольського 

училища 15 серпня 1813 р. пригощав місцеву громаду й улаштував бал 

[439, с.274]. 

Схожі події відбувалися й у Миргороді, де почесний смотритель М. 

Корсун  доклав зусиль на придбання будинку в міського голови купця 

Сібірцова, на свій кошт купив меблі та вніс на училище 300 рублів, так 

само переконав дворян внести по 10 коп. із ревізької душі (2117 руб. 40 

коп.), зібрав пожертв ще 320 рублів. Подібні швидкі й успішні відкриття 

училищ були рідкістю, тож і Алексєєв, і Корсун, як і місцеве дворянство, 

отримали подяки від імператора Олександра Першого. Такий збір із 

дворянства чи з його кріпаків виявився дуже ефективним, але в разі 

відкриття цих училищ важко не помітити певні особливості. І Алексєєв, і 

Корсун, очевидно, не належали до провідних дворянських родів губернії, 

однак мали неабиякі комунікативні здібності й були близькими до Д. 

Трощинського, міністра юстиції, Корсун узагалі був товаришем дитинства 

та сусідив маєтностями. Так само важливим фактом буде залучення до 

пожертв місцевого купецтва та міщан, а на Миргородське училище 10 

рублів вніс і кріпосний селянин Шелест. Що ще важливо, училища були 

невеликими: у Хоролі почали навчатися 35 учнів, а в Миргороді – 47. 
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Вочевидь, як і всюди по губернії, училищне навчання мало на меті лише 

початки освіти та набуття невеликого обсягу знань. 

Щодо Миргородського повітового училища збереглися залишки 

архіву закладу, щоправда, пізнішого часу (1819–1822 рр.). Але 

документація 1819 р. яскраво свідчить, на що перетворюється училище 

через кілька років після свого заснування. Кількість учнів дещо 

зменшилася – до 41-го. Смотрителем училища був Т. Красовський 

(представник шляхетського роду), тим часом в училищі навчалися і два 

його сини – Яків та Федір. Учителями, крім протоієрея С. Величка, що 

викладав Закон Божий, були І. Таранцов (2-й клас), Й. Ходовський (1-й 

клас), Г. Линчевський (Мальчевський ???, нижче відділення). Основне 

фінансування училища – державне, однак зі стягнень «третей» (податкових 

грошей) із Кременчука, Кременчуцької міської думи. Училище було під 

ретельним контролем директора гімназії І. Огнєва, але негаразди, помічені 

ним і загалом Училищним комітетом, неістотні, наприклад те, що учитель 

Таранцов відлучався до міста Сум у грудні 1818 р., чи неретельне ведення 

документації. Але, як свідчить поточний документообіг, «проблеми» 

училища виявляться дещо більшими: передусім – це суперечка, чи можна 

використовувати дім смотрителя Т. Красовського для квартири російським 

військовим, дуже невеликі приватні пожертви (хоча серед жертводавців 

кріпосний селянин майора Ратєєва Шелест знову здав 10 рублів (вочевидь, 

кріпосний учень в училищі – його син), а пані Ломиковська офірувала 20 

рублів). Почесний смотритель М. Корсун у 1819 р. зазначав, що під час 

підготовки до відкриття училища на 1819 р. покійний миргородський 

городничий Д. Ясникольський підписався на пожертву у 100 рублів та до 

своєї смерті так нічого і не виплатив [7, арк.4, 15, 41, 94 зв., 96, 98, 123, 

145, 170; 8, арк.1 - 2].  

Дуже цікавим є відкриття училища в невеликому повітовому місті 

Лохвиці в 1813 р., куди було набрано 26 учнів. Штатним смотрителем став 

колезький секретар Мільчевський, але важливими «спонсорами» 
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виявилися самі вчителі – канцеляристи Манько й Сергієнко. Манько 

пожертвував 25 рублів, а Сергієнко віддав на училище власний будинок з 

умовою, що його пізніше викупить «дворянство і гражданство» [439, с.273 

– 274] . 

У зв’язку із запровадженням для училищ із 1811 р. посади почесних 

смотрителів, що мали б сприяти поширенню освіти й організовувати 

місцеве громадянство на збір коштів, дирекція училищ губернії, 

очевидячки, посприяла кадровим змінам для прискорення відкриття нових 

училищ та для підтримання старих. У травні 1812 р. в Пирятинському 

повіті дворянством було обрано на почесного смотрителя училищ 

колезького радника Вакуловича, а в Лубенському – титулярного радника 

Лисенка [435, с.161]. У листопаді 1812 р. обрано нових почесних 

смотрителів у Гадяцький повіт – секунд-майора Станіславського, у 

Кобеляцький – ротмістра Куня [436, с.254]. У Зінківському повіті 13 квітня 

1813 р. почесного смотрителя ротмістра Буличова було усунуто, а на його 

місце обрали флотського капітана-лейтенанта Левенця [431, с. 13]. Так 

само 10 травня 1813 р. у Лубнах відставний поручик Степан Прутченко 

отримав від Дирекції училищ Полтавської губернії документ про 

призначення штатним смотрителем у Лубенському повіті (без жалування). 

Це був напевно правильний вибір, бо Прутченко одразу почав разом із 

почесним смотрителем Лисенком та директором училищ І. Огнєвим 

збирання коштів на училище та підібрав будинок для цього закладу [490, 

с.138 – 139]. Уже у вересні 1813 р. Прутченко отримав книжки на нове 

училище, та відкриття затягнулося аж до серпня 1814 р. (до 30 серпня – 

дня «тезоименинства» імператора Олександра І); таке зволікання мало і 

свої наслідки: із 30 дітей, записаних до училища, залишилося 18, та коли 

почесний смотритель П.Лисенко відвідав будинок училища напередодні 

його відкриття, то застав майбутніх учнів, які мели підлогу, п’ючи водичку 

з принесених із собою пляшок, відзначив панування антисанітарії, що 

занепокоїло смотрителя. Мабуть, училище постало завдяки потужним 
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старанням смотрителів та повітового маршалка дворянства Троцького (що 

пригощав гостей на відкритті). Узагалі коло жертводавців справляє 

позитивне враження: поміщики Скаржинські та панночка Л. Маркович, 

купці та імениті «граждани», протоієреї місцевих соборів та «провізорша»; 

від невідомих осіб надійшло 60 рублів [441, с.123 – 125]. Але почесний 

смотритель Лисенко за власним бажанням одразу після відкриття 

Лубенського училища переведений наглядати за Кременчуцьким 

училищем [442, с.222]. 

Дуже подібно до Лубенського було відкрито повітове училище в 

містечку Пирятині 8 вересня 1814 р., пирятинським почесним смотрителем 

ще з травня 1812 р. був колезький радник Вакулович [435, с.161], штатним 

смотрителем капітан Линчинський, учителями Кащенков і Столяревський. 

Цікаві будуть жіночі дворянські пожертви на відкриття Пирятинського 

училища: донька почесного смотрителя М. Вакулович внесла 35 руб., 

поміщиця О. Маркович – 25 руб., донька майора Д. Органович – 5 руб., К. 

Савицька – 4 руб. (загалом у губернії помітні жіночі поміщицькі пожертви 

на освіту, що є особливістю освітньої підтримки на цих теренах). Важливо 

також, що від мешканців пожертви прийнято не окремо, а зазначено, що 

міський голова Д. Іванов із громадою внесли 100 руб. [442, с.211 – 212] 

Звичайно, усі суми були невеликими, однак сприяли відкриттю училища в 

Пирятині. 

Саме в цей час, у 1813–1814 рр., відкрито й повітове училище в 

Гадячі, про що маємо зовсім обмаль інформації. Однак на 1815 р. училище 

існувало й у ньому було 60 учнів [495, с. 1044].  

Нове училище було відкрито в Зінькові завдяки старанням почесного 

смотрителя С. Левенця в жовтні 1815 року. Левенець офірував 200 рублів 

на оренду будинку, подарував меблі та годинника, накупив дров та паперу, 

віддав 44 книжки та ландкарти, дві ікони та портрет імператора. Дуже 

цікаво, що кошти офірувало, крім місцевого шляхетства, і «громадянство»: 

учитель Либін та міщанин Воздвиженський [444, с. 259 – 260]. Відомо, що 
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1817 р. в Зінькові дворянство побудувало для училища дім і взяло на 

виховання кількох дітей зі збіднілих родин [416, с.111]. Загалом же, як і в 

сусідній Чернігівській губернії, запровадження почесних смотрителів 

прискорило процес відкриття училищ, але не їхнього якісного наповнення. 

Слід зазначити про відкриття ще одного училища, про яке, як і про 

Гадяцьке, маємо невелику кількість згадок. 29 липня 1816 р. зі штатної 

суми (тобто за державного фінансування) було відкрито училище в 

повітовому центрі Костянтинограді на півдні губернії [ 495, с. 1029].  

Але найменше інформації, і то лише статистичного змісту, виявиться 

щодо відкритого того ж таки 1816 р. училища в Переяславі [394]. Певною 

мірою виникнення цього училища пов’язане з діяльним шляхтичем В. 

Лукашевичем, у його генеалогічній довідці зазначається, що він із січня 

1812 р. – смотритель Переяславського повітового училища, яке сам 

облаштував, а також запросив дворян для пожертви потрібної суми [657, 

с.205]. З усього найчіткіше підтверджується, що в травні 1812 р. маршал 

дворянства Переяславського повіту (тут, певно, В.Лукашевич) був 

затвердженим у званні почесного смотрителя Переяславського повітового 

училища [435, с.161]. Цим відомостям опосередковано можна довіряти, 

однак віднайдення деталей, вочевидь, справа майбутнього. 

Дослідити якісне наповнення й рівень викладання в тих училищах не 

видається можливим. Відомо, що з часом у них почала страждати 

«матеріальна частина». Практично щороку слід було опікуватися ремонтом 

та матеріальним наповненням: у 1814 р., майже відразу по відкритті, у 

Миргородському повітовову училищі було зроблено 6 зимових вікон від 

батьків і 2 – від почесного смотрителя М. Корсуна [442, с.138]. Почасти 

збережена документація цього училища також не викликає захоплення: 

крім господарських проблем, можна помітити своєрідний соціальний зріз 

учнівського складу 1819 р., а саме 6 дворян, 31 обер-офіцерська дитина, 

двоє із козаків, один кріпак, з усього складу була лише одна дівчинка (теж 

з обер-офіцерських дітей) [7, арк.15 зв.], тобто основний контингент – діти 
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офіцерів (звичайно, тут були й діти офіцерів із місцевого шляхетства, але з 

певним досвідом служби; на Полтавщині відбувалися постої російських 

військ після війни 1812 р. (про це згадує й російський воєначальник 

Михайловський-Данилевський [359, с.201 – 218]), а не місцевих поміщиків 

чи міщан. Значення освіти для місцевого населення було невеликим. 

Найяскравіше стратегії навчання озвучили на педагогічній раді вчителі 

Лубенського училища 1818 р.: «дехто із благородних, бажаючи 

ознайомити своїх дітей з грошовим інтересом, не обтяжуючи їх науками, 

за краще визнають призначати дітей своїх на приказну (канцелярську) 

посаду, де, за їх словами, і найменша праця не залишається без 

винагороди; купці за природної схильності до промисловості й мало 

знаючи про користь наук, готують дітей своїх до тих самих оборудок, із 

яких самі отримують значний прибуток; а жіноча стать вибуває з училища 

для навчання рукоділлю, статі їхній притаманним» [490, с.152]. 

Однак щодо пожертв на училища можна помітити маленький 

нешляхетський слід, бодай як започаткування нових тенденцій. Наприклад, 

на Лубенське та Прилуцьке училища в 1814 р. офірують невеликі кошти 

міщани, самі вчителі теж роблять пожертви: у Роменському училищі 

вчитель Вольховський вніс 15 руб. 40 коп. на передплату в училище 

часопису «Сын Отечества», а в Кобеляках звільнений від служби вчитель 

Братковський подарував місцевому училищу кілька книжок. Щодо училищ 

Полтавської губернії слід відзначити не зовсім притаманні іншим 

губерніям пожертви від духовенства: наприклад, за інформацією того ж 

1814 р., архімандрит Полтавського Хресто-Воздвиженського монастиря 

Йосиф подарував гімназії книгу «Способ учить и обучатся Словесным 

наукам» у 8-и томах, а в Прилуках протоієрей І. Концевич подарував 

місцевому училищу естамп «великих князів й царів російських» під склом 

за 12 рублів [442, с. 228 – 229]. Через брак матеріалів про участь церкви в 

організації «приходських шкіл» у Полтавській губернії такі пожертви 

видаються вкрай цікавими.  
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За даними 1813 р., надалі перед училищами Полтавської губернії, як 

і перед багатьма іншими навчальними закладами цього терену, мала б 

постати низка проблем щодо утримання будинків, попри те, що в 

основному, крім Хорола й Лохвиці, училища розміщувалися у власних 

будівлях, а в Кременчуку та Ромнах ще й у кам’яних [495, с.1191]. У 

губернському центрі проблеми з дерев’яним будинком гімназії виявилися 

дуже значними, нарешті, у 1822 р. будинок гімназії було зруйновано 

бурею, що спричинило переведення гімназії в кам’яницю, а в будівлі, на 

яку витрачено 50 тис. рублів і яка була призначена для гімназії, 

розмістилася поштова контора [510, с.242]. На провінційному рівні, щойно 

почесний смотритель відходив від справ, ситуація ставала критичною. На 

початку 1819 р. у відставку попросився почесний смотритель 

Хорольського училища С. Алексеєв. І того ж 1819 р. в Хоролі будинок 

училища потребував істотного ремонту: «дах протікає і підлога потребує 

переробки». 

Так само помітно суперечності з підпорядкуванням і керівництвом 

навіть щодо прийняття пожертв. 1819 р. за заповітом надвірного радника 

Кошаревського Лохвицькому повітовому училищу офірувався дім, але 

справа призупинилася, бо штатний смотритель училища М. Славинський 

хворів більше ніж півроку, тому мав прибути прилуцький штатний 

смотритель Навроцький. Вочевидь, почесний смотритель теж був 

відсутній, і урешті, у липні 1819 р., за вибором дворянства був 

затверджений на цю посаду відставний секунд-майор І. Манько, однак про 

його діяльність не маємо даних. Хвороба Славинського (і його смерть у 

грудні 1819 р.) болісно відобразилися на функціонуванні Лубенського 

повітового училища, бо навіть початок навчання через свавілля постоялих 

військових довелося переносити на кінець серпня 1819 р. [490, с.154].  

Говорячи про нижчу «початкову» школу поза повітовими 

училищами, з наявної статистики можна констатувати, що ще на початку 

століття спроба губернатора О. Куракіна та його наступників використати 
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потенціал церкви і старої дяківської школи для відкриття приходських 

шкіл під світським керівництвом виявилася невдалою [674]. Не 

спостерігаємо в губернії офіційних приходських шкіл, хоча неофіційно при 

церквах, певно ж, навчали дітей. Це теж виявиться особливістю 

Полтавської губернії, що відрізняє її від сусідньої Чернігівської і, тим 

більше, Слобідсько-Української губерній. 

Відкриття та функціонування училищ у Полтавській губернії – 

доволі-таки амбівалентний процес, у якому можна спостерігати позитивні 

просвітницькі риси: постання нової світської школи, бібліотек, появу 

світських учителів та подвижників відкриття нових закладів із середовища 

місцевого дворянства. Але існували й дуже негативні тенденції: 

матеріальна занедбаність нових закладів, малий вплив на місцеву 

спільноту, мала кількість учнів. Шляхи подолання цих проблем полягали 

певною мірою в соціальних зрушеннях (доступу до освіти й соціальному 

заохоченні як учня, так і вчителя) та в зміні імперської політики щодо 

малоросійської  провінції. 

Основний фінансовий тягар щодо утримання училищ, незважаючи на 

потужну приватну підтримку, несла держава, збираючи податки та 

винагороджуючи вчителів та чиновників. Але виникали винятково 

приватні, але досить успішні ініціативи для нижчих прошарків населення. 

Першою і найвідомішою ініціативою було відкриття «приходського 

училища» для селян статською радницею Н. Чепою в селі Чепурківці 

Пирятинського повіту в березні 1805 р. (на 50 бідних учнів), училищем 

узявся опікуватися чоловік засновниці А. Чепа, учителями в Чепурківці 

були селяни, яким, крім землі, надавалося річне жалування залежно від 

успіхів навчання. Це був один із найперших поміщицьких «подвигів» в 

імперії, про що повідомляло періодичне видання міністерства освіти [419, 

с.518]. Про училище збереглися цікаві дані. Н. Чепа відправила ще 1799 р. 

двох своїх селян до Чернігівського головного народного училища, 

сподіваючись, що ті вивчаться на вчителів для її школи. На час відкриття в 



361 

 

школу вдалося запросити 23 учнів, на смотрителя школи Н. Чепа 

попросила призначити свого чоловіка, і той зобов’язався утримувати в 

школі 50 дітей [672, с.121]. Та й щодо цього парафіяльного училища 

можна висловити певні скептичні зауваження: Чепи були досить бідними 

поміщиками, і малоймовірно, щоб у школі змогли навчатися 50 учнів. У 

1795 р. маленьке сільце Чепурківка через втечі селян до Таврії зовсім 

знелюдніло, лишилося до 25 душ, шуряк Чепи Плевковський просив дати 

йому з Чепою пустопорожніх земель 10 000 десятин у Мелітопольському 

повіті через такі великі збитки з утікачів [593, с.33 – 34]. Малоймовірно, 

що за кілька років Чепурківка набула б потенціалу на 50 учнів за кошт 

поміщика – школа вочевидь була дуже невеликою. 

До того ж часу належать відомості (щоправда, не детальні) про 

школу в маєтку Кочубеїв у Диканьці. Основну інформацію про школу в 

поміщицькій садибі В.Кочубея в Диканьці можна взяти з опису не 

збереженого на наш час Диканського архіву. Зокрема, про алкоголізм 

учителя Сіверського, що приїхав до Диканьки в 1806 р., став пиячити і 

«сделался сумашедшим», а вже в березні його відправлено до Полтави [9, 

арк.87 – 88]. Диканька була великим експериментом столичного вельможі: 

у маєтку розводили розкішний сад із рідкісними видами дерев; планували 

відкрити лікарню; маємо відомості про «школу», що стосуються 1813 р., 

часу діяльності управителя Сахновського, який у листі до В. Кочубея від 3 

березня 1813 р. пише, що хлопчиків, «представлених» до нього, він навчає, 

а вже 5 серпня 1813 р. до свого листа прикладає цидулку учня «Диканської 

школи» Д. Федотченка (напевно, щоб показати почерк) і зазначає, що, за 

доброї поведінки, цього учня можна буде зробити «письмоводителем» [10, 

арк.161, 179]. Як видається, школа існувала для забезпечення кадрами 

великих маєтностей В. Кочубея. 

На 1813 р. обидві школи (і в Чепурківці, і в Диканьці) ще існували 

[495, с. 1191 – 1192]. За відомостями 1814 р., учителі та смотрителі 

повітових училищ займалися й приватними уроками, за цей рік сплачено 
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5% податку державі в сумі 93 рублі [510, с.234], тобто зареєстровані обсяги 

цього явища були доволі невеликими, але свідчать про наявність таких 

практик. Є ще низка опосередкованих відомостей про школи Полетик у 

своїх маєтках – Коровинцях та Школовицях. 

Окрема тема – навчання поміщицьких дітей найнятими вчителями, 

так, зокрема, відомий український поет І. Котляревський написав 

«Енеїду», будучи домашнім учителем у поміщиків Золотоноського повіту. 

Власне, приватна освіта поміщиків мала свою доволі невтішну 

своєрідність, на що зважив й історик О. Лазаревський: А. Кочубей, як син 

дуже багатого поміщика, на початку ХІХ ст. «російської грамоти» 

спочатку навчався в П. Білого (камердинера свого батька), а потім у 

відставного морського офіцера Македонського, по тому виїхавши на 

навчання до столиці [599, с.153]. За таких умов здобуття початкової освіти 

найзаможнішими поміщиками важко уявити їхнє розуміння потреби 

навчальних закладів у провінційній губернії. 

Дані про тогочасні приватні та церковні ініціативи в галузі освіти в 

Полтавській губернії маємо поодинокі, і, незважаючи на зусилля 

керівництва губернії, за кількістю й реалізацією просвітницьких ініціатив 

велика губернія, напевно, «пасла задніх» у Харківському навчальному 

окрузі. Але, поряд із цим, у губернії від часу генерал-губернатора О. 

Куракіна реалізовувалися благодійні заходи. Тут треба особливо 

відзначити полтавського повітового маршала дворянства С. Кочубея 

(1802–1807 рр.) – відомого поміщика й мецената. Завдяки його старанням 

дворяни офірували близько 60 000 рублів асигнаціями на влаштування 

дворянського училища (пансіону для виховання бідних дворян), при 

гімназії Кочубей відкрив пансіон для утримання восьми хлопчиків, навчав 

за свій кошт у гімназії та університетах бідних дворян та своїх селян; 

дружина Кочубея П. Бакуринська запровадила вдома пансіон для 

дванадцятьох бідних дворянок. Це лише частина великої гуманітарної 

діяльності С. Кочубея, але її наслідок – розорення й бідність [461, с.405 – 
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407], поступово після смерті дружини в 1815 р. Кочубей переїхав до свого 

маєтку в селі Білики і, поживши ще тривалий час, помер у 1835 р. у 

злиднях, під кінець життя ставши мізантропом і «українофобом» [732, 

с.135 – 141]. Приклад Кочубея на 30-ті рр. ХІХ ст. був багато в чому 

наочним для характеристики великої невдачі долі меценатів та 

філантропів. 

Найвідомішим казенно-приватним закладом губернського центру 

виявиться Полтавський пансіон для виховання бідних дворян. Вихованці 

цього пансіону відвідували і гімназію і повітове училище, а вихователем і 

директором у часи, що нас цікавлять (1810–1835), був І. Котляревський. 

Про пансіон мало інформації, й основна її частина, напевно, міститься в 

подорожніх враженнях князя І. Долгорукого 1810 р. Для Долгорукова цей 

«военно-воспитательный дом» (90 вихованців, із яких 50 – на казенному 

рахунку) – із солдатською дисципліною, у затісному кам’яному будинку, 

майбутнє вихованців – військова служба, а науки їм викладають учителі 

гімназії [302, с.80 – 81]. Однак відомо, що саме вихованці «будинку для 

виховання бідних дворян» були основою учнів у гімназії і в часи негоди, 

коли дітей із пансіону не пускали до гімназії – у ній майже не було учнів 

[510, с.213 – 214]. Так само основне керівництво над «домом воспитания» 

здійснював директор училищ (гімназії). Вихованці цього закладу 

вирізнялися своєю незадовільною поведінкою [510, с.228 – 229]. Але є й 

абсолютно позитивні враження від закладу, зокрема, керівника канцелярії 

губернатора, засновника  масонських лож М. Новикова (з необхідною 

риторикою про «ревність малоросійського дворянства до виховання 

юнацтва») [460, с. 241], вочевидь, за час керівництва губернією Рєпніним 

заклад із допомогою його керівника Івана Котляревського дещо змінився в 

бік уніфікації та порядку, дисципліни, про що йдеться в значно пізніших 

подорожніх записках 1830 р. [512, с.7]. 

Саме до соціального обмеження виховання й освіти прагнула 

тогочасна еліта, здійснюючи зрідка окремі філантропічні заходи. Одним із 
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таких заходів була підтримка богаділень, найвідомішою із яких, за 

збереженим матеріалом, напевно, виявиться Гадяцька богадільня (існувала 

ще й Пирятинська) на 20 людей для жебраків та хворих, з офірами від 

Чорноморського козацького війська [6, арк.3, 8, 9].  

Власне, подібно до сусідніх губерній, велику роль в освітньо-

культурних ініціативах у Полтавській губернії відіграло місцеве 

шляхетство, проте, що цікаво, воно підпало під масонський вплив та 

певний іредентизм. Чільні спонсори та смотрителі полтавських навчальних 

закладів: С. Кочубей, І. Котляревський, С. Алексєєв, В. Лукашевич – були 

причетними до масонів і, ймовірно, вигаданого під час допитів у справі 

декабристів 1826 р. «Малоросійського товариства» [291, с. 57, 63, 105, 107, 

111]. Степан Алексєєв загалом був прихильним до містиків і мав 

оригінальні погляди на події у світі [337, с.459]. Наскільки масонські 

зв’язки сприяли відкриттю та функціонуванню навчальних закладів, як і 

багатьох інших установ, залишається відкритим питанням.  

Так само осторонь лишаються кілька полтавських постатей – 

чиновників високого рангу в столиці, що напевно сприяли землякам, бо 

були пов’язані з Д. Трощинським і його маєтністю в Кибинцях, і, що варто 

підкреслити, на початку своєї кар’єри практично всі почесні смотрителі й 

меценати мали столичний і незрідка дипломатичний досвід. Якщо додати, 

що директор училищ І. Огнєв теж мав столичний досвід, то складається 

враження про певні впливи між Полтавою й Петербургом, що визначало 

специфіку цієї частини «Малоросії». Це зауваження насправді виявиться 

дуже важливим щодо Полтавської губернії. Значно пізніше, у 1824 р., 

поблизу Лубен квартирував офіцер Михайловський-Данилевський, що 

залишив невтішні спогади про місцеве дворянство. Поруч із гарнізоном 

був маєток поміщика Требінського, який мав більше тисячі душ селян, але 

був неграмотним і лише за потреби міг заледве написати своє ім’я; інший 

поміщик, Болюбаш, жив у такій неохайності, що навіть вікна не склив, а 

заклеював папером; третій поміщик, Лисенко (очевидно, попередній 
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смотритель Лубенського училища), напився й побився з єгерями в шинку 

[359, с.213] (Мабуть, і М. Гоголь черпав образи для своїх «Мертвих душ» 

із цих земель). Ці приклади, на думку Михайловського-Данилевського, 

показують невігластво «малоросійського дворянства», за винятком тих, хто 

свого часу жив чи навчався в столицях, але таких – невелика кількість. 

Несвідомо Михайловський-Данилевський саме й показує неуспіх 

просвітницьких реформ Олександра Першого у цих краях і значення 

столичного, а не місцевого виховання й освіти. Кадровий підбір 

реформаторів та почесних смотрителів у Полтавській губернії і надалі це 

підтверджував. 

Подібно до інших губерній, соціальний склад учнів був переважно 

представлений дворянством (включаючи офіцерських дітей), однак 

напевно ж існувала й альтернатива – дяківська школа для дітей 

найрізноманітнішого походження, зважаючи на спроби контролювати 

приватні навчальні практики й обкладати їх податком (із 1811 р.). Даних 

про такі «школи» доволі мало. Неуспіх із приходськими школами 

пояснювався наявністю неврахованих «шкіл». У Кобеляках, де учнів у 

повітовому училищі було заледве 50 осіб, 1811 р. зробили опис інакшим 

«школам»: у священика Базилевича навчалося 2 учні; у підданого селянина 

місцевого протоієрея – 19 учнів, у пономаря Хоруженка – 4 учні, у дячка 

Троїцької церкви Кучера – 4 учні, прапорщик Крихоцький навчав 10 учнів. 

У сумі в дячків та приватно навчалося стільки, скільки і в училищі, та, 

опріч цього, «повитчики» (служники при канцеляріях) навчали в 

бюрократичних установах теж до 50 осіб. Тобто «учні» альтернативних 

училищу «шкіл» за кількістю вдвічі перевищували училищних і «робили 

безлад для повітового училища» [760, с.397]. Можливо, подібні практики 

стосувалися й інших повітових центрів губернії. Наявність таких 

неконтрольованих «закладів» свідчить про слабкий вплив держави на 

освіту в цьому просторі, на слабкість училищних установ. 
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Загальне враження від освітніх ініціатив у Полтавській губернії не 

буде однозначним. Бо насправді видно, поступ у справі освіти – з багатьма 

особливостями й відступами, водночас маємо абсолютний брак нижчих 

училищ, початкової освіти. За даним 1818 р., у Полтавській губернії була 

гімназія (з училищем) у Полтаві і 13 повітових училищ (Роменське, 

Прилуцьке, Кобеляцьке, Кременчуцьке, Миргородське, Хорольське, 

Гадяцьке, Лубенське, Пирятинське, Лохвицьке, Зінківське, 

Костянтиноградське, Переяславське), нижчих приходських училищ не 

зафіксовано; у гімназії та училищах навчалося 1106 учнів (серед них 57 

дівчаток) [496, с.1045]. Загалом цей результат досить середній у 

Харківському навчальному окрузі, а з огляду на розміри губернії і 

численність «панства» не має значного позитиву. Хоча за кількістю 

відкритих повітових училищ можна говорити про майбутній потенціал 

просвітницьких реформ. 

 

 

4.4. Трансформації жіночої освіти на початку ХІХ ст. 

Певні успіхи у відкритті перших приватних навчальних закладів для 

дівчаток, а особливо допускові дівчат до освіти в народних училищах, на 

початку ХІХ ст. на Лівобережній і Слобідській Україні змінюються 

(власне, як і по всій імперії) окресленням соціального складника. 

Передусім освіта потрібна для дворянських дочок, для майбутніх 

панночок, що складають компанію чоловікові або правильно 

господарюють; вбогим представницям шляхетного стану освіта була 

необхідною для майбутнього гувернерства в багатих родинах чи в 

новопосталих навчальних закладах. Щодо присутності дівчат у повітових 

училищах, то вона помітна лише на початку ХІХ ст., а згодом дещо 

зменшується – і така безперспективна освіта знецінюється. Усе ж 

найбільший успіх жіноча освіта мала в Харкові, в інших містах 

спостерігалися досить кволі приватні ініціативи щодо навчання панночок. 
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Харків як центр великого навчального округу, а з 1804 р. й 

університетський центр, зрозуміло, став визначальним і для жіночої освіти 

на цьому просторі. Хоча історії з приватною освітою, виникненням і 

закриттям навчальних закладів тут досить-таки своєрідні. Дівчачі приватні 

заклади відомі в Харкові з кінця 70-х рр. XVIII ст. Як і інформація про інші 

приватні за клади до часу збільшення втручання державних інституцій на 

початку ХІХ ст., відомості про жіночу світську освіту в Харкові й узагалі 

на Слобідській Україні доволі обмежена. З відкриттям університету і 

приїздом до Харкова великої кількості іноземців було створено вагому 

пропозицію для навчання шляхетних дівчат – пропозицію, що вилилася в 

попит. Насамперед Харків став місцем зосередження педагогів та їхніх 

родин, освіта набула комерційного змісту. Попри те, що жіночій освіті 

відводилася другорядна роль, дівчачі освітні заклади були підпорядковані 

меті благодійництва (як і загалом багато інших ініціатив), часто з 

державного примусу чи з державними гарантіями. 

В університетах не передбачалося навчання дівчат, а оскільки Харків 

став помітним навчальним центром, осередком навчального округу (що 

контролював усі світські навчальні ініціативи), тут мали б виникати освітні 

заклади різних типів. На початку ХІХ ст. в Харкові було кілька приватних 

навчальних закладів для дівчат. Досить цікавим із них був заклад дружини 

місцевого лікаря І. Кеппена [38, арк.4]. 1806 р. до Харкова, до 

університету, прибув французький емігрант (і певною мірою постать 

авантюрної вдачі) Антон Дегуров, який ще до приїзду в місто склав проект 

відкрити поблизу Курська заклад для дівчат, де з дружиною мав їх 

виховувати «на ліберальних засадах» [590, с. 1542 – 1544]. У вересні 1806 

р. Дегуров відкрив пансіон для дівчат у Харкові на ім’я своєї дружини та її 

сестри, англійки О. д’Осборн [540, с.308] (це, напевне, перша згадка про 

навчання англійської мови в Харкові). 

Від часу відкриття університету натрапляємо й на низку ініціатив із 

відкриття навчальних закладів для панночок. Зазначмо, що це лише 
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легальні навчальні заклади, зареєстровані Училищним комітетом при 

Харківському імператорському університеті. У 1806 р. у великому місті 

Слобідсько-Української губернії – Охтирці – заснувала пансіон французка 

Веєр. У 1807 р. пансіон у Харкові відкрито в домі поміщиці Надаржинської 

[540, с.308]. Харківський гімназист 1807-1811 рр. В. Маслович пригадує 

наявність жіночого пансіону, де навчалася його сестра [304, с.71]. Тобто 

такі пансіони не «залишалися» лише на папері. Та найвідомішим після 

1811 р. виявиться пансіон мадам Нагель, про який згадував І. Лобойко 

(Лобойков). Й.  Нагель приїхав із Санкт-Петербурга й заснував дівочий 

пансіон для своєї дружини, дібравши кращі кадри, директором пансіону 

був узятий університетський професор Ж. Баллен-д’Баллю, Лобойко ж 

певний час викладав там німецьку мову й не приховував захоплення 

рівнем учениць [345, с.43]. Між тим, Лобойко не приховує і своїх 

приватних уроків німецької, зокрема, для професорської доньки Г. 

Шумлянської, пізніше цікавої перекладачки в часописі «Украинский 

вестник». Незважаючи на наявність дівчачих пансіонів та приватної освіти, 

слід визнати загальну тенденцію: ці пансіони, якщо й починали 

функціонування, існували по кілька років, закриваючись і немовби даючи 

місце наступним ініціативам. Більш-менш стабільний пансіон відкрила 

пізніше, лише з 1819 р., статська радниця Делавін. Можливо, такі відступи 

щодо приватної освіти пов’язані з функціонуванням із 1812 р. Інституту 

благородних панн, але, вочевидь, тут відіграли роль інші чинники: потреба 

в жіночій освіті, брак фінансів у місцевої еліти, зміни в освітній сфері.  

Треба відзначити непоганий рівень приватного виховання дівчат у 

Харкові. Р. Цебриков, поважний імперський чиновник, під час подорожі до 

Харкова (на свою батьківщину) 1813 р. описує 18-річну доньку 

губернського стряпчого Р., яка «навчалася у німкені у пансіоні біля п’яти 

років з малолітства» і досить добре говорила німецькою мовою [476, 

с.125]. 
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На території підімперської України на початок ХІХ ст. крім училищ, 

які давали лише початки освіти, та приватних пансіонів не було 

навчальних закладів для дівчат із широкою програмою та перспективою. 

Зрештою, опріч імперських столиць (крім Смольного інституту, були 

засновані училища святої Катерини в Санкт-Петербурзі (1798) та Москві 

(1802)), таких місць не було по всій імперії. Однак такий заклад відкрили у 

«вертограде наук» Харкові, дуже вагомому місті щодо освітніх ініціатив. 

Однак найголовніший сюжет початків нової дворянської жіночої 

освіти залишився абсолютно не поміченим, попри десятки публікацій 

останніх років. У своїй основі автори нових досліджень лише 

переповідають попередників, не користуючись джерельною базою 

(насправді частково опублікованою), не роблячи висновків, не знаючи 

контексту, і часто навіть класичні праці читають украй неуважно й 

побіжно. На жаль, це загальна тенденція в історії педагогіки та 

міждисциплінарних дослідженнях. 

Ідея відкрити жіночий інститут у Харкові виникла практично разом з 

ідеєю університету в цьому місті. Тут слід відзначити  факт підтвердження 

привілеїв місцевому дворянству Слобідсько-Української губернії 

імператором Олександром І 1802 р., за що, у свою чергу, дворянство мало 

віддячити благодійними ініціативами. Планувалося відкрити військове 

училище, лікарню, виховний будинок для сиріт [495, с.55 – 56; 35; 39],  але 

університет переважив усі ці проекти. Ідею відкриття у Харкові жіночого 

навчального закладу розробляли в колі вдови-імператриці Марії 

Федорівни, і до її реалізації долучився міністр внутрішніх справ В. 

Кочубей. Це була спроба створити жіночий навчальний заклад для 

дворянок у провінції, поза імперськими столицями. 18 листопада 1803 р. 

імператриця писала міністрові (вочевидь В. Кочубею): «…вам же відомо 

шановний графе про проект заснувати інститут благородних панн у 

Харкові»; далі йшлося, що слід дізнатися про приміщення для інституту, 

яке має бути розраховане на 60 вихованок, підшукати директрису, 
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«классных дам» та «узагалі усе, що треба», імператриця зазначала, що 

приміщення інституту мало бути досить велике, аби приймати одразу і 

«пенсіонерок», щоб число вихованок наблизилося до вісьмидесяти. В. 

Кочубей ще наприкінці 1802 р. зв’язався з харківським губернатором А. 

Артаковим щодо будівлі для закладу [41, арк. 1 – 7]. 

Напевне можна сказати, що підготовка й відкриття університету в 

Харкові відстрочили проект, однак, як видно, не занапастили ідею. 

Основна проблема – наявність фінансів, і вже в січні 1803 р. почалися 

пошуки та пропозиції щодо розв’язання цього питання. Від початку 

передбачалася підтримка імператриці, що вже спонукала місцевих дворян 

до дій. 

Інститути шляхетних панн («благородных девиц»), хоч і були 

вузькостановими закладами, на відміну від училищ, проте мали як 

освітню, так і практичну мету. Ще один чинник – вторгнення риторики 

Просвітництва, зокрема щодо виховання панночок, до місцевої спільноти. 

Ця риторика була доволі кволою, а проте з часом набула поширення через 

публікації в харківській періодиці [471, с.153 – 154; 385, с.214 – 216; 408]. 

Багато в чому це пов’язане з потребою «національного» (у тій риториці, 

звісно ж, імперського, загальноросійського) виховання. 

Тут прикладом буде мешканець і чиновник Слобідсько-Української 

губернії, городничий міста Сум (повітового центру) І. Богданович. Нам 

відомі лише уривки біографії цієї людини, зокрема те, що він був братом 

російського поета українського походження І. Богдановича [480, с.119, 

124, 126] та, можливо, студентом Московського університету. Вагомий 

факт – його участь як городничого у відкритті Сумського малого 

народного училища [192, арк.1]; можливо, спостереження за учнями 

училища і мали наслідком його педагогічні зацікавлення. У 1807 р. 

Богданович видав у Москві на сьогодні малоприступну брошуру «Про 

виховання юнацтва», де окремий, заключний розділ присвятив вихованню 

дівчат – «Про виховання росіянок». Богданович висловлює досить 
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прогресивні думки, у чомусь неймовірні для тогочасного мешканця 

провінції, про рівність статей: «Наостанок сміливо можу сказати, що 

прекрасна стать від природи такими ж наділена властивостями, як і 

чоловіки; таким чином, було б дуже несправедливо обмежити його в 

окремих тільки особливих знаннях» [278, с.113 – 114], – хоча водночас 

наполягає на потребі домашнього виховання та навчання рукоділлю і 

практичним навичкам дворянок. Важко визначити вплив ідей Богдановича 

на тогочасну провінційну дворянську спільноту, але наявність такої 

постаті, певно ж, свідчить про інтелектуальні підстави для відкриття 

закладу жіночої освіти. 

Прізвище Богданович спливає в цьому ж ракурсі ще раз, але, 

вочевидь, ідеться про сина автора книжки. 30 серпня 1810 р. на публічних 

зборах у Харківському університеті ад’юнкт Н. Пакі-де-Совіньї виголосив 

знакову промову французькою, яку Богданович переклав і відправив до 

часопису «Вестник Европы» [393]. Совіньї виступає великим 

прихильником жіночої освіти і наводить приклади видатних жінок, 

закликає відкривати відповідні навчальні заклади. Тобто для нового 

закладу освіти саме в Харкові був певний ідейний ґрунт. 

В уявленнях про створення інституту в Харкові вагоме місце 

належить стереотипу похвали Г. Ф. Квітці (Основ’яненку), одному з 

ініціаторів відкриття інституту і першому історикові цього закладу. На цій 

ниві заслуги Квітки незаперечні, але слід визнати певну неготовність 

місцевого суспільства до таких нововведень, відсутність подібних практик 

у провінціях. У приватних закладах навчалося значно більше дівчат із 

заможних родин, аніж в інституті, бо інститут створено як благодійну 

установу з побажанням урешті зробити його казенним, за сприяння 

імператорської родини. Нарешті, виховання жіноцтва було суто чоловічою 

ініціативою. 

Отже, 1811 р. ініціатор заснування університету в Харкові В. Каразін 

запропонував новий проект створення Філотехнічного товариства [64, 



372 

 

арк.3]. Проект був досить вдалим і спонукав місцеву еліту до створення 

товариств, що могли б мати в перспективі підтримку уряду. Таким мало 

стати і благодійне товариство, яким заопікувався дворянський 

предводитель А. Ф. Квітка, та основна ініціатива належала його братові 

Григорію. Наприкінці 1811 р. ідея товариства набула чітких обрисів, про 

майбутні заходи було повідомлено столичні часописи. Одним з основних 

завдань товариства стало утворення громадського навчального закладу для 

дівчат-сиріт [619, с.80]. Тут знову досить важливе зауваження: як Г. 

Квітка, так і його батько Федір були суддями Харківського совісного суду 

і, звичайно, зважаючи на приклади, мали справи з неповнолітніми 

сиротами, інколи і з дворянських родин, що ставали на злочинний шлях 

(крадіжки, проституція, шахрайство). 

Офіційно благодійне товариство було відкрите 29 квітня 1812 р., а 

відкриття інституту відбулося пізніше, 27 липня 1812 р. Слід спростувати 

думку Н. Жебильова, що причиною утворення було «патріотичне 

піднесення», бо про інститут оголосили в один день з наказом про народне 

ополчення з приводу вторгнення Наполеона [555, с.6]. Це малоймовірна 

причина. Навпаки, інститут почав функціонувати в дуже несприятливий 

для імперії час наполеонівських воєн та їхніх тривалих наслідків, і до 

1816–1817 рр. це дуже позначалось на регіональних ініціативах. Досить 

важливим є те, що інститут на початку підтримав священик В. Фотієв [491, 

с.18 – 53], відомий на місцевому рівні педагог, який, до всього, утримував і 

власний «пансіон». Спочатку перші кілька панн Інституту навчались і 

мешкали в його садибі. 

Подальша історія інституту до 1818 р. не надто захоплива, однак 

продуктивна. Це часта зміна помешкань і незрозумілість із навчанням та 

викладачами. Але сама риторика допомоги й відкриття цього навчального 

закладу є дуже важливою, вона добре ілюструє ставлення до жіноцтва 

вищих прошарків і виховний ідеал провінційного дворянства. Г. Квітка 

скористався нагодою опублікувати дописи про Товариство благодійності й 
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інститут як його основний проект у різних загальноімперських виданнях 

[311; 312], а щойно в Харкові з’явився журнал «Украинский вестник», 

одразу став дописувати до нього з приводу благодійних заходів, ретельно 

висвітлювати діяльність інституту і дякувати меценатам. Питання 

інституту та допомоги цьому закладу виходило на помітний план у цьому 

часописі, це були одні з перших творів майбутнього українського класика. 

Так само, припускаю, перу Квітки належить ідилічне зображення інституту 

1816 р. в статті про Харківське товариство благодійності в «Украинском 

вестнике». Цей текст відображує просвітницькі ідеали автора і слугує 

хорошою ілюстрацією щодо виховання і ставлення до жіноцтва в 

середовищі провінційного дворянства [479]. 

Найцікавішим для аналізу, зокрема для основного історика жіночої 

освіти в Російській імперії О. Ліхачової, є Статут інституту, вочевидь 

розроблений ректором Харківського імператорського університету А. 

Стойковичем [619, с.88 – 89]. Цей Статут у поєднанні з описом Квітки дає 

більш-менш повне уявлення про виховну складову інституту. На відміну 

від училищ і лише частково подібно до приватних закладів, щодо дівчат 

нова інституція мала програму і визначення перспектив (вчителювання й 

виховання дітей поміщиків), не була подібною до жіночих інститутів 

столиць імперії і поєднувала як прогресивні погляди І. Бецького, так і 

відхід від абсолютної станової обмеженості (допуск до навчання 

представників різночинців). 

Задекларовані принципи дещо відходили від наявного стану речей. 

Однак уже перші публікації про інститут дозволяють стверджувати про 

певний успіх цього наміру. Інститут почав повноцінне функціонування, 

щойно на нього звернула увагу імператорська родина. Це досить важливе 

зауваження пояснення наслідків благодійності. Під час проїзду повз Харків 

Миколи Павловича, майбутнього російського імператора, наприкінці 1816 

р., уже після перших публікацій у часописах, почалося ретельне звернення 
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уваги на харківський інститут. Це визначило надалі розміри та мету 

меценатства. 

А 1818 рік де в чому постає як рубіжний в історії жіночої освіти в 

підімперській Україні: переформатування харківського інституту та 

відкриття інституту для шляхетних панн у Полтаві [625, с.4 – 13], початок 

функціонування училища для дівчат в Одесі [471, с.151 – 158], незважаючи 

на станову обмеженість, уже засвідчували потрібність і престижність 

освіти жіноцтва та перехід цієї освіти на значніший за обсягами й 

потребами рівень. І хоча справа відкриття інших навчальних закладів 

навіть для шляхетних панн затяглась аж до 30-х рр. ХІХ ст., однак такі 

починання були важливим кроком у справі освіти на подальші часи. 

Основним питанням з двоякою характеристикою виявиться питання 

про не втримання місцевою благодійністю провідних позицій, поступове 

згасання ініціативності і віддачі Інституту шляхетних панночок до відома 

імператриці Марії Федорівни з 1818 р., власне, на державне фінансування. 

Але у тому полягала досить важлива сутність – нездатності до тривалої 

підтримки, дуже характерна риса місцевої доброчинності. Але у даному 

разі сама ініціатива дуже позитивна і, виявиться, здатна на успіх у 

складних умовах. 

Навіть поміркований харківський успіх не мав помітного аналогу до 

1817 р. у «старій Малоросії». Кілька помітних приватних іноземних 

ініціатив в губернських і великих містах виявилися невдалими. 

Говорячи про жіночу освіту, насамперед слід зауважити про дівчат в 

училищах, збережених і поступово трансформованих до повітових малих 

народних та новостворюваних повітових. Допуск дівчат до освіти був 

передбачений ще училищною реформою 80-х рр. XVIII ст., однак таке 

навчання обмежувалося переважно лише першим класом училища, що 

давало лише початки знань. Можливо, зокрема у Новгород-Сіверській 

гімназії, досить демократичне керівництво допускало до навчання у 

першому класі і дівчаток, але перспективи такого навчання були не надто 
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втішні. Опанувавши основи знань, дівчат забирали до родини аби вони 

займалися домашнім господарством чи родинними промислами. Згадуючи 

своє навчання у Новгород-Сіверській гімназії вже у 30-х рр. ХІХ ст. 

відомий педагог К.Ушинський зазначав: «у найпершому класі були навіть 

учениці, брудні, обідрані дівчатка, що тепер надто погладшали за 

прилавками новгород-сіверських яток» [470, с.49]. Цей приклад мав на 

увазі вочевидь і попередні часи. 

Уривкові дані про приватні заклади кінця XVIII cт. не надають 

інформації щодо процесу навчання дівчат. Лише на початку XIX ст. 

з’являється заклад з більш менш повною інформацією про свої початки та 

функціонування. Ідеться про пансіон Федора (Фрідріха) Кнейпера у 

Чернігові. Наявність документів щодо цього закладу може пояснитися 

кількома чинниками. Насамперед, відкриття пансіону збіглося в часі з 

проведенням освітньої реформи, дозвіл про відкриття Ф. Кнейпер мав 

просити вже в керівництва Харківського навчального округу [160, арк.1 – 

2], нові установи створювали і чергові бюрократичні процедури, що 

відображалося в документах. Однак важливішою причиною був 

особистісний чинник – активна діяльність щодо проведення реформ та 

відкриття нових закладів директора училищ Чернігівської губернії М. 

Маркова. Саме його листування з управою Харківського навчального 

округу надає багато деталей щодо пансіону родини Кнейперів. Подвижник 

освіти Марков був зацікавленим у створенні закладу для дівчат. 

У вересні 1803 р. до Чернігова прибув «професор» Ф. Кнейпер – до 

родичів і для викладання німецької мови в місцевому училищі. Можна 

дещо відтворити біографію вчителя-іноземця, хоча слід визнати відчуття 

щодо певної авантюрності цієї людини. М. Марков вочевидь, спілкуючись 

із чернігівською ріднею Кнейпера, доклав певних зусиль, щоб запросити 

доктора філософії. Відомо також, що він листувався з Фрідріхом 

Кнейпером з приводу його приїзду. Напевно ж, директор училищ виступив 

у ролі перекладача для приїжджого німця. І, звичайно, Кнейпер за 
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протекцією Маркова став учителем спочатку з 1804 р. у Чернігівському 

головному народному училищі, а з 1805 р., коли училище було 

перетворене на гімназію, і вчителем іноземних мов у Чернігівській 

гімназії.  

6 квітня 1804 р. Кнейпер подав «объявление» німецькою мовою про 

відкриття приватного пансіону в Чернігові, де мали б навчатися й дівчата. 

М. Марков переклав його й надіслав до попечителя Петербурзького 

навчального округу М. Новосильцева, який опікувався «училищами» і 

займався формуванням Харківського навчального округу. Цей документ 

дуже цінний як навчальна програма для дівчат. Кнейпер зазначає, що буде 

навчати їх не лише «наукам» та рукодільству, але й моралі. Це одна із 

перших «програм» дівчачого навчання на українських землях. 

 «Науки» в Кнейпера – предмети викладання: російська, німецька, 

французька мови, географія, історія, арифметика (приватно англійська 

мова та латина). На перший раз він збирався взяти в пансіон 15 дівчат. 

Основна вчителька малювання і рукоділля, гри на фортепіано – дружина 

Фрідріха Кнейпера. А для навчання танців мали запросити танцмейстера 

[250, арк.1, 2, 13].  

За наявною документацією можна сказати, що Кнейперам вдалося 

відкрити заклад для дівчат ще того ж 1804 р. А в 1806 р. уже з дозволу 

училищного комітету Харківського імператорського університету Кнейпер 

із дружиною відкрили пансіон для обох статей. 

За відомостями ще 1805 р. маємо інформацію про програму навчання 

в цьому закладі Кнейпера [237, арк.5]: у першому («нижчому») класі 

дівчата вивчали основи французької мови, арифметику, географію та 

катехізис, у другому («вищому») класі ці предмети вдосконалювалися й 

з’являлося вивчення ще російської граматики. 

Школа Кнейпера – єдиний відомий нам пансіон в Україні того часу з 

добре збереженою документацією. Багато в чому ці документи збережені 

завдяки скарзі 1806 р. Поряд із дівчачим, як уже зазначено, Кнейпер 
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відкрив в іншому будинку пансіон для хлопчиків (ще до отримання 

дозволу). І хоча хлопці і дівчата навчалися й жили в різних хатах, вони 

разом обідали та вечеряли, що викликало негативну реакцію в М. Маркова, 

прихильника розділення («особливости») статей.  Відомо, що Кнейперу 

вдалося отримати дозвіл (через того ж Маркова) від Харківського 

училищного комітету на навчання і хлопців, однак із суворим 

застереженням тримати пансіони нарізно. Як видно, Федір Кнейпер мав 

серйозні плани привезти в Чернігів вчителя для фортепіано та випускника 

одного з німецьких університетів у ролі вчителя, – хоча, цілком можливо, 

це був хід для виманювання грошей у батьків і залучення нових 

«пансіонерів» та «пансіонерок». Уже через півтора року після відкриття в 

1806 р., як засвідчує розклад, у дівочому пансіоні було аж чотири класи. 

До викладання залучено, крім доктора і його дружини, місцевих учителів 

Ф. Єсикорського (викладав французьку та російську мови, географію) та А. 

Шарого (арифметика, географія, російська мова, катехізис). Візитатор з 

Харківського університету того ж таки 1806 р. вважав навчання в 

жіночому пансіоні успішним [250, арк.1 – 9]. 

Школа Кнейпера проіснувала, напевне, дуже недовго, новий учитель 

постійно скандалив із місцевими жителями. Та головною причиною 

закриття пансіону став брак учениць. М. Марков у квітні 1808 р. писав до 

Харківського училищного комітету, що на березень у пансіоні «шляхетних 

дівчат» Кнейпера залишилося тільки шість учениць і утримувати пансіон 

стало невигідно, тобто на квітень 1809 р. пансіон «разрушился» 

(ліквідувався). Ф. Кнейпер переїхав до Полтави, щойно там у 1809 р. 

відкрилася гімназія [510, с.253], викладати іноземні мови; однак, що 

цікаво, хлопчачий пансіон існував навіть після від’їзду Кнейпера, до 

червня 1811 р.[ 250, арк.20 –  22]. 

Пансіон Кнейпера – приклад нереалізованого проекту приватної 

жіночої школи, хоч заклад і проіснував п’ять років. За загальною 

проблемою виникнення та існування приватних навчальних закладів в 



378 

 

тогочасній Російській імперії, «школа Кнейпера» виглядає геть не погано. 

Проекти створення школи для дівчат у Чернігові мали продовження і у 20-

х рр. XIX ст. [270], проте не були зреалізованими, на відміну від 

губернських центрів сусідніх губерній Харкова та Полтави, де, 1812 та 

1818 рр. відповідно, відкрилися інститути шляхетних панн. 

Найбільшим містом Лівобережної України був Ніжин, початки 

будівництва великої приватної гімназії вищих наук Безбородьками 

прискорили виникнення інших навчальних закладів та дівчачого пансіону. 

Саме у Ніжині був приклад нездалості приватних ініціатив у жіночій освіті 

– функціонування пансіону І. Філберта (Філібера). Нам погано відома і 

біографія І. Філберта та його дружини, однак це справа подальших студій. 

З 1810 р. пансіон почав функціонувати. Зберігся список перших учениць 

пансіону. Кількість дівчат змінювалась, однак коливалась у межах від 

восьми до дванадцятьох. Слід відзначити певну демократичність закладу, 

що було характерним для Ніжина: поруч із вихідцями з дворянських родин 

– дві «купчихи» та дві «грекині» [634]. 

Перша програма викладів: катехізис, багато занять із французької 

мови (хоч і за букварем), російська мова, малювання (малювали квіти), гра 

на фортепіано, танці [137, арк.208 – 209]. Як з’ясовується з подальшої 

документації, І. Філберт викладає французьку, а Р.Адамович – російську 

мову та катехізис.  

Суперечності в існуванні пансіону та місцевого керівництва 

виявились одразу ж. Директор училищ М. Марков вимагав чіткої звітності 

щодо успішності як із державних, так і приватних закладів. Складанням 

таблиць успішності в Ніжині займався учитель місцевого училища І. 

Пліский, який надокучав Філбертові проханнями щодо подання звітності. 

На ті вимоги Філберт написав листа Маркову, що за таких обставин він 

тільки й муситиме займатися писанням, тож якщо Пліский не припинить 

вимагати, то Філберт закриє пансіон [137, арк.302 – 303]. Водночас звіти, 

принаймні за відомий нам 1811 р., надходили вчасно. Даних про 
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функціонування пансіону протягом 1811–1818 рр. обмаль. Однак дальша 

інформація про пансіон Філберта зовсім не робить тому честі і є яскравою 

ілюстрацією особливостей місцевої освіти. 

Найретельніший історик освіти в Чернігівській губернії першої 

половини XIX ст. О. Андріяшев розповідає про закриття пансіону Філберта 

у відступах щодо поширення тілесних покарань. Смотритель Ніжинського 

училища П. Томара 1814 р. написав директору училищ Чернігівської 

губернії М. Маркову, що родичі однієї восьмирічної дівчинки, яка 

навчалася в приватному пансіоні Філберта, скаржаться. Тітка тієї дівчинки 

побачила на її тілі сліди катувань і дізналася, що її небогу покарано 

різками двічі, а до того – стоянням навколішки та вдяганням у «грубое 

платье», перебуванням на «хлібі та воді». Філберт у листі до Маркова 

перепрошує й пише, що «жалобщик», віддаючи племінницю своєї дружини 

до нього на навчання, просив навчити її чогось «доброго» і дозволяв 

карати (Філберт звертається до людинолюбства Маркова, щоб той не 

закривав через цю оказію пансіон, бо у Філберта шестеро власних дітей). 

Андріяшев пише, що пансіон усе ж закрили після цього листа (лист 

датовано 22 травня 1814 р.) [487, с.91]. Як видно далі, тут історик освіти 

помилявся, пансіон ще проіснував чотири роки. Але сама історія свідчить 

про виховні практики і є лише початком конфлікту між П. Томарою і  І. 

Філбертом. 

Історія закриття закладу має інше документальне підтвердження. 

Однак і вона показує, настільки розходились ідеали Просвітництва з 

провінційним середовищем і місцевими традиціями. 5 жовтня 1818 р. 

почесний смотритель училищ Ніжинського повіту П. Томара написав 

листа до попечителя Харківського навчального округу З. Корнєєва, а також 

наскаржився повітовому маршалу дворянства М. Почеці й директору 

училищ у Чернігівській губернії С. Самарському-Биховцю про інцидент у 

Ніжинському пансіоні Філберта. Лікар Яносон та вчитель Барошин 

побились у пансіоні внаслідок картярської гри. Річ у тім, що в будинку 
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пансіону Філберт відкрив і клуб, де вчитель із лікарем грали у карти, за 

грою спостерігали три пансіонерки, а самого Філберта не було вдома. 

Отже, знехтувано правилами жіночих пансіонів: сам клуб при пансіоні 

заперечував ідею ізоляції дівчат і той принцип, що в пансіоні ніхто не 

може бувати зі сторонніх, крім родичів «дівиць» або присланих родичами 

відвідувачів [263, арк.2, 3, 5]. Уже 30 листопада 1818 р. невеликий пансіон 

І. Філберта було закрито [138, арк.15]. 

На окремі означення й висвітлення в історії жіночої освіти 

заслуговує Новгород-Сіверський – невеличке місто, дуже залежне від 

функціонування там великої гімназії. Новгород-Сіверський був містом з 

вигідним розташуванням, із повітовим училищем і гімназією, відповідно з 

учительським складом і хорошою бібліотекою. Здавалося б, з огляду на 

потреби місцевого дворянства, там мав би бути відкритий ще й пансіон для 

панночок, тим більше що в училищі до навчання допускалися дівчатка. 

Але тривалий час заходів щодо відкриття приватного закладу для дівчат не 

спостерігається. Можна висловити здогад, що, цілком імовірно, це 

пов’язано з бажанням директора гімназії І. Халанського уникнути 

бюрократичної тяганини й розроблюванням порядку навчання ще для 

одного закладу. Приватні заклади, певно, не викликали довіри. Однак, за 

інформацією 1821 р., підприємливий учитель гімназії М. Білевич вирішив 

відкрити в себе домашній пансіон для «благородних дівиць». З усіх 

обставин випливає, що пансіон не був легальним і його не схвалено 

керівництвом Харківського навчального округу. Але пізніше Білевич 

посилався на «норми про училища» (вочевидь, на «Устав учебных 

заведений» 1804 р.), за якими вчителям дозволялося мати приватні 

пансіони (М. Білевич зазначав, що утримує такий пансіон для благородних 

пан уже 12 років (тобто від часу свого приїзду в Новгород-Сіверський і 

початку вчителювання з 1808 р.)) [266, арк.3 зв.]. До того ж відомо, що 

Білевич хотів відкрити пансіон «для обеиго пола». Нелегальний пансіон М. 

Білевича мав сумну долю: заклад був зі скандалом ліквідований. Водночас 



381 

 

дані щодо незареєстрованих дівчачих шкіл свідчили про потребу освіти та 

нездатність державних установ чи місцевих громад забезпечити освітній 

процес. 

Подібне можна сказати б і про освіту для дівчат у губернському 

центрі Полтаві, якби не зміна керівництва губернією. Окремо слід 

зауважити перетворення губернського міста Полтави на вагомий, хоча 

певною мірою спеціалізований (жіноча освіта та військова справа) освітній 

центр. Однак саме такої освіти прагнули місцеві шляхтичі. Освіта 

панночки (у тогочасному розумінні потрібна для вміння підтримати 

розмову, добре вишивати та танцювати, тобто радше як виховний засіб) 

виділяла її навіть у власному середовищі, а військове училище давало 

хлопцям чудовий старт для державної кар’єри, на відміну від марудної і 

тривалої статської служби. Освітні прагнення місцевого шляхетства взявся 

втілювати генерал-губернатор М. Рєпнін [768], а ініціативи жіночої освіти 

– його дружина В. Рєпніна (уже маючи столичний досвід організації 

Єлизаветинського інституту). Спочатку княгиня В. Рєпніна взяла під опіку 

невеликий пансіон із 12-ти дівчаток, що утримувала дружина місцевого 

поміщика-філантропа С. Кочубея, Параскева (Бакуринська) [625, c. 5]. 

Вочевидь, саме так зародилася ідея великого навчального закладу. Але 

провінційні практики й фінансові спроможності істотним чином 

відрізнялися від столичних. Всезагальну підтримку у своїх ініціативах 

Рєпніна отримала від «малоросійських» масонів: у першій раді інституту 

бачимо М. Новикова, С. Кочубея, В. Капніста, а захопливий лист із 

приводу потреби в інституті і його майбутнього відкриття написав від 

імені дворянства Переяславського повіту його маршал В. Лукашевич. 

Збори губернського дворянства відбулися 17 січня 1817 р. з рішенням 

фондувати по 50 коп. із кріпосної душі на відкриття інституту [673, c. 168 – 

169]. Незаперечна роль у відкритті цього закладу належить М. Рєпніну, 

столичне походження цього чиновника та корпоративні інтереси 

малоросійського дворянства, що прагнуло показати свою підтримку, 
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зіграли в цім разі позитивну роль. Збереглося листування між провідними 

поміщиками губернії Я. Сулимою, В. Лукашевичем, Миклашевським і 

Закревським щодо збору коштів. Сулима офірував значні кошти, стягуючи 

їх зі своїх кріпаків, однак у листі до М. Рєпніна основним лейтмотивом 

такої «приязні» схильного до освітніх ініціатив (і навчання доньок) Я. 

Сулими [339, c. 71 – 83] виступає не риторика про користь освіти для 

дівчаток, а спогад про службу в Сухопутному кадетському корпусі під 

керівництвом діда губернатора (М.(Волконського)) [142, арк.1 – 4]. Слід 

також визнати, що створення інституту було гаряче підтримано саме 

дворянським керівництвом: полтавськими губернським маршалом В. 

Чарнишем та повітовим С. Левенцем (який і збирав гроші з дворян на 

училище), свою підтримку інституту висловив і міністр наділів Д. 

Трощинський, що мав незаперечний авторитет серед полтавського 

дворянства [625, с.10]. 

Другий, дуже важливий сюжет пов’язаний із подоланням 

регіональної обмеженості і, власне, формуванням нових уявлень про 

освітній простір. Ініціатива відкрити в Полтаві Інститут шляхетних панн 

1817 р. наштовхнулася на опір з боку Харкова, де вже від 1812 р. існував 

подібний заклад. Але, звичайно, створений як благодійний, той заклад 

потребував постійних благодійних внесків та подвижницької праці. В 

головному харківському часописі «Украинский вестник» (де дуже добре 

була відображена проблематика інституту) в 1817 р. у звіті Товариства 

громадської благочинності (яке опікувалося закладом для дівчат) з’явилася 

ремарка, вочевидь з-під пера Г. Квітки (Основ’яненка), про те, що 

«малоросійське дворянство» хоче відкрити в себе інститут, але для того в 

Полтаві бракує і підручників, і досвіду, що є в Харкові. Автор допису 

зазначає, що було б бажано щоб ті, хто збирає гроші, на Полтавський 

інститут приєднали свої пожертви до харківського інституту і тоді усе 

разом склалося б у «Малоросійський інститут виховання шляхетних панн». 

Ідея створити спільний інститут підлягала обговоренню (у ремарці, між 
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іншим, риторично зазначалося, що слід відмовитися від «іноземок» у 

вихованні «росіянок») [385, c. 216 – 217]. Ідея об’єднання інститутів, як 

відомо, не була реалізована, але 26 лютого 1819 р. той самий часопис 

опублікував прохання слобідсько-українського дворянства до керівництва 

імперії: Полтавська та Чернігівська губернія, «що один народ з нами 

складають», мають право вибирати суддів та голів кримінальних палат, 

тож аби таке право мали й слобідсько-українські дворяни [411, c. 408]. 

Тобто від заяв про спільність для підтримки навчальних закладів 

переходиться до наголошення спільності задля певних правових пільг. Це 

досить цікаве свідчення подолання слобідсько-українського регіоналізму 

на сторінках «Украинского вестника». 

Незважаючи на потужну риторику та суперечки, збори пожертв не 

відповідали очікуванням. Хоча величезний внесок зробив С. Кочубей: він 

запропонував купити для інституту свою садибу в центрі Полтави (72 

десятини), і доки в інститутській скарбниці з’являться гроші, навчальний 

заклад уже міг розміщуватися в цій садибі безкоштовно. З означеної суми 

за садибу в 100 000 Кочубей поступився 30 000, а 20 000 офірував на 

інститут, зменшивши таким чином суму вдвічі. Напевно, цей крок 

прискорив відкриття закладу – і майже через два роки після оголошення, 

12 грудня 1818 р., на день народження Олександра Першого, інститут 

нарешті відкрито. За задумом, першими студентками в ньому мали стати 

15 дівчаток, що символізувало б кількість повітів Полтавської губернії; ці 

«інститутки» мали б утримуватися за громадський кошт, планувалося 

утримувати ще кілька пансіонерок і, звичайно, набирати платних 

студенток, для яких була призначена ціна в 500 рублів. Перші учениці 

1818 р. дійсно були представницями від повітів, В. Рєпніна за свій кошт 

додала ще три пансіонерки, до інституту потрапила й одна «своєкоштна» 

студентка, напевно, донька місцевого директора гімназії, М. Огнєва. А вже 

наступного року в інституті бачимо аж трьох представниць Лукашевичів, а 

1820 р. – трьох представниць Марковичів [625, c.35 – 36]. Марковичі та 
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Лукашевичі – були одними із провідних родів в губернії, їхня підтримка 

інституту була показовою. 

Керувати інститутом мала Рада з основних дворян-жертводавців за 

присутності В. Рєпніної та двох жінок (інспекторок з інституту). В. Рєпніна 

доклала зусиль до пошуків француженки (із французькою освітою), аби 

найняти її для начальниці інституту, для цього Рєпніна їздила до Парижа, 

звідки привезла директрису мадам Ю. Реньї [396, c.284 – 286]. Цікавою є 

постать першої помічниці директриси до 1822 р. – Г. Бантиш-Каменської 

[625, c.16] очевидно ж сестра відомого історика Д. Бантиш-Каменського 

(чиновника з особливих доручень), що саме в цей час писав при 

губернаторові М. Рєпніну «Історію Малої Росії». Загалом, як і в інших 

освітніх ініціативах, основну роль відігравали особисті дворянські зв’язки, 

а не прагнення до освіти та ідеали Просвітництва. Власне, доля вихованки 

визначалася неодмінним предметом крою та пошиття –  «необхідним 

жінкам для господарювання» [625, c.27]. 

Полтавський інститут шляхетних панн теж, як і Харківський, не 

протримався довго на пожертви, у 1828 р. над ним опіку взяла 

імператорська родина, власне, держава. 

Історія жінки завжди буде політичною. А для емансипаційних рухів 

комунікативність і значення освіти є одними з головних критеріїв 

успішності визвольного проекту. Постання жіночої світської освіти, 

особливо на українських землях під владою Російської імперії, не є 

простою темою. Початки емансипації жінки тут пов’язані з початками 

модерного націоналізму та перших соціалістичних проектів. Найголовніше 

зауваження, яке вже було сформульоване, – це «погляд на жіночу освіту з 

чоловічої перспективи», бо основними діячами щодо початків освіти для 

дівчат, перших праць із педагогіки та реалізаторами освітніх практик були 

передусім, за винятком приватних пансіонів, чоловіки. Це визначає і 

характер освіти, і ставлення до неї. Але, як видно, процес постання 

жіночих навчальних закладів був незворотним. 
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Традиційне навчання (домашнє, у дяка разом із хлопчиками чи 

перебування певний час при монастирі) поступово змінюється першими 

інституціями для навчання дівчат – від приватних ініціатив батьків із 

найманням учителя до перших пансіонів. Відстежити цей процес доволі 

важко. Дівочі пансіони наприкінці XVIII ст. вже не були новацією, але 

слабко приживались і функціонували нетривало. 

Характеризуючи загалом зміни у вихованні та навчанні в 

російському імперському контексті, Н. Пушкарьова зазначає, що жіноча 

освіта в XVIII ст. зробила «величезний крок уперед» [ 707, c.100]. Що ж до 

українських земель, то, напевне, слід прибрати означення «величезний» – 

це був невеликий, повільний, однак поступ. Перші істотні зрушення були 

пов’язані зі змінами в стані виховання й освіти по всій імперії та спробами 

загальних навчальних реформ, завдяки чому дівчата могли навчатися в 

«народних училищах» (початковій школі). При цьому зберігалося як 

традиційне навчання, так і «традиційне» ставлення (непотизм, ставлення 

до дівчат як до винятку, відсутність перспективи реалізації в публічній 

сфері тощо). 

І все ж такі практики були винятками. Жіноча освіта не набула 

поширення. Одна з перших письменниць на цьому просторі Любов 

Кричевська зазначала про свою освіту, що ненавчена аж ніяк, «Скорочений 

Катехізис, наданий мені матір’ю складав усі мої науки» [369, c.136]. 

Подолання обмеженості домашньої, схоластичної освіти було завданням 

наступних часів. Як і в ранньомодерній Європі, вочевидь, слід 

стверджувати про більш ніж 90% неписьменного жіноцтва [813, c.6] . 

Однак українська провінція істотно відставала від європейських практик та 

імперської столичної спільноти – про це свідчить відсутність жіночої 

лектури, щоденників та автобіографій, витіснення жінки з публічної сфери, 

за винятком економічних та майнових справ. Процеси появи жіночої 

літератури та публічної діяльності почалися на цьому просторі дещо 

пізніше, і, звичайно, освіта та освітні практики стали основою для їх появи. 
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Перші вагомі інституційні спроби були пов’язані з Харковом, 

передусім із нововідкритим Харківським імператорським університетом та 

впливом цього закладу на місцеву спільноту. Відкриття 1812 р. Інституту 

шляхетних панн, своєрідна і складна передісторія цього закладу і врешті 

доволі успішна реалізація проекту засвідчили потребу жіночої освіти й 

послугували певним взірцем та підґрунтям для нових ініціатив і для зміни 

ролі жінки в суспільстві 

Освітня реформа в Російській імперії на початку ХІХ ст., відкриття 

Харківського університету та формування Харківського навчального 

округу істотно змінили ситуацію появи та функціонування навчальних 

закладів. Але констатуємо істотну різницю в реалізації таких практик 

залежно від регіонів. Лідирує в цих ініціативах Слобідська Україна і 

зокрема її адміністративний центр. У Харкові можна спостерігати 

заснування приватних закладів, стабільне функціонування гімназії та 

училища. Досить важливим було відкриття нових та переформатування 

старих училищ. Завдяки співпраці із церквою в губернії на 1812–1813 рр. 

було відкрито сорок чотири приходські школи (найвищий показник по 

округу). Але такі успіхи спричинялися й до певних невдач. Підтримка 

місцевими громадами та поміщиками нижчих навчальних закладів була 

заслабкою, більшість із таких установ профункціонувала лише кілька 

років. Матеріальна незабезпеченість, низький рівень статусності 

учительської праці, відсутність реальної співпраці з місцевими 

чиновниками призвели до істотних невдач освітніх ініціатив. Показовими 

винятками постають поміщицькі школи (однак вони існували лише за 

підтримки поміщика). Дані починання не закріплювалися й не 

підтримувалися. 

Упадає в око також надзвичайна роль столичних чиновників родом із 

України в освітніх ініціативах. Наприклад, внесок Василя Каразіна, на той 

час службовця Міністерства освіти, у відкриття імператорського 

Харківського університету незаперечний. Однак столичні діячі 



387 

 

І.Безбородько, Й. Судієнко, П. Завадовський, В. Кочубей, Д. Трощинський, 

вочевидь, насправді багато в чому визначали політику на Лівобережній 

Україні. Одночасно з Харківським університетом було відкрито одну з 

перших гімназій – Чернігівську. Малороси в столиці почали робити великі 

пожертви на відкриття й функціонування училищ, а спадок князів 

Безбородьків було задумано витратити на заснування в Ніжині закладу для 

«вищих наук». Одним із прикладів важливих змін стало відкриття гімназії 

в Новгород-Сіверському, на той час виняткової для негубернського 

центру. Новгород-Сіверська гімназія на тривалий час посіла місце 

провідного навчального закладу гімназіального типу. 

У Чернігівській та Полтавській губерніях, колишній Гетьманщині 

освітні ініціативи мали свої особливості. У Чернігівській губернії за 

директорства М. Маркова (1802–1819) відбувалося відкриття навчальних 

закладів у повітових центрах. Незважаючи на підтримку місцевого 

дворянства, заснування училищ відбувалося доволі повільно, а у випадку з 

відкриттям нижчих приходських шкіл, попри істотні старання, створити 

певну мережу цих закладів не вдалося. У великій за розмірами губернії 

було лише дві такі школи. Особливе пожвавлення у відкритті училищ 

спостерігалося у зв’язку із запровадженням посади почесного смотрителя 

із середовища місцевого дворянства. Почесні смотрителі фінансово 

допомагали навчальним закладам. Однак проблема матеріального 

забезпечення була повсякчас присутня в освітній сфері. 

Подібні процеси можна спостерігати й у сусідній Полтавській 

губернії, однак значну роль в культурницьких ініціативах у Полтаві 

відігравали постаті з імперською кар’єрою та столичним досвідом. Так 

само освіта на рівні нижчих шкіл не була реалізована, лише окремі 

поміщики відкривали ці школи. Попри певні успіхи реформ, основною 

залишалася проблема доступності освіти, особливо щодо нижчих 

прошарків. 
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Важливим прикладом змін стає поява жіночих навчальних закладів. 

Навчання дівчат в училищах та нижчих приходських школах не 

задовольняло потреб у жіночій освіченості. Заборона навчатися в гімназіях 

чи університеті спричиняла потребу у «вищих навчальних закладах» для 

дворянок. Функціонування приватних навчальних установ Ф. Кнейпера в 

Чернігові 1804-1811 чи І. Філберта в Ніжині 1811-1818 рр. було невдалим. 

Але перша жіноча освітня установа – Інститут шляхетних панночок – 

виникла в Харкові, центрі новацій, а з 1818 р. подібний заклад почав 

функціонувати в Полтаві. Однак такі організації передусім призначалися 

для осіб шляхетного походження й не могли цілком відповідати запитам 

суспільства, ці благодійні установи досить швидко перейшли під державну 

опіку.  

Говорячи про ініціативи, визнаємо, що гімназії та училища, попри 

певні негативні тенденції, були основними освітніми центрами і до того ж 

основними осередками культури. Створення училищних бібліотек, 

зоологічних та мінералогічних кабінетів у гімназіях, написання учителями 

історичних нарисів, географічних описів та художніх творів ставали 

основою нового побуту. 

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

здійснила величезний поступ. Завдяки суспільним трансформаціям та 

імперській політиці на українських землях з’явився університет (світські 

друкарні, бібліотеки), кілька гімназій, мережа училищ, нижчі приходські 

школи, контрольовані державою. Однак надія на розширення мережі шкіл, 

активнішу участь у цьому місцевих поміщиків та збільшення пожертв на 

навчальні заклади дуже часто залишалася марною. У багатьох ініціативах 

радше відігравали роль особисті чинники, а не просвітницькі наміри. 

Суперечності, закладені під час становлення світської освіти, відбилися на 

багатьох сферах життя. 

ВИСНОВКИ 
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Хронологічний період другої половини XVIII – перших десятиліть 

ХІХ ст. – час важливих трансформацій практично усіх галузей життя на 

підімперських українських землях. Освіта у даному разі пережила низку 

кардинальних змін. На зміну схоластичній єзуїтській 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», процеси 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. Створення синодальної церкви вело до 

поширення освітніх практик, але водночас до їхнього соціального 

обмеження лише дітьми кліру з метою формування нового духовенства; 

поширені практики доступності освіти натрапили на соціальні межі. Не 

відбулося трансформацій Київської академії та колегіумів у світські 

навчальні заклади чи бодай зародки таких. Натомість потреба окреслити 
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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. Із часом скасування козацьких 
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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. 

Однак ця «освітня революція», училищна реформа, почалася в Російській 

імперії доволі пізно, а її впровадження на українських землях – аж 

наприкінці 80-х рр. XVIII cт. 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 
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просвітницькі реформи та секуляризаційні кроки 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 
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Харківського навчального округу та університету, окреслення шкільної 

системи (парафіяльна 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 щодо того моменту в історії освіти 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 

неінтенсивно, а що стосується нижчих парафіяльних шкіл у 
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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, 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 
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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 спричинило обмеження доступу до освіти та 

державні спроби контролювати викладання й активність. 

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 і дана проблематика досить загострюється: 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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СПИСОК НЕОПУБЛІКОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

Відділ рукописних фондів та текстології Інституту літератури ім. 

Шевченка НАН України 

 

Ф. 37 Дмитро Іванович Багалій 

 

1.  Виписки та копії з історії Харкова та Слобідської України. 

Відділ рукописник фондів та текстології Інституту літератури ім. 

Шевченка НАН України. Ф.37. Спр. 360. 219 арк. 

 

Державний архів Дніпропетровської області 

 

Ф.104 Катеринославське духовне правління 

 

2. Дело о повесившемся дячке Максиме Ильинском 1784 г. 

ДАДО. Ф. 104. Оп.1. Спр. 68. 16 арк. 

 

Ф.467 Катеринославський совісний суд 

  

3. Дело о воровстве вещей малолетним Куропатенком 1794 г.  

ДАДО. Ф. 467.Оп.1. Спр.19. 82 арк. 

 

Державний архів Полтавської області 

 

Ф. 76 Малоросійський Полтавський совісний суд 

 

4. Протоколы Малороссийского Полтавского Совестного суда за 

1806-1807 гг. по разбору дел об оскорблении родителей детьми; воровстве, 

совершенном несовершенноленими; по выплате долгов; колдовстве; 
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отпуске помещиков Алымовым крестьян в вольные хлебопашцы и д.р. 

вопросам. – 17 декабря 1806 – 17 декабря 1807 г. ДАПО. Ф.76. Оп.1. Спр.1. 

242 арк. 

 

Ф.83 Канцелярія Полтавського цивільного губернатора 

 

5. Рапорта смотрителей народных училищ об отпуске средств на 

содержание училищ в Полтавской губернии 1801 – 1802 гг.  ДАПО. Ф.83. 

Оп.3. Спр.1. 5 арк. 

 

Ф.788 Гадяцька міська богадільня 

 

6. О содержании Гадяцкой городской богадельни  в 1806 г. (10 

января 1806 – 18 октября 1806) ДАПО. Ф. 788. Оп.1. Спр.1. 12 арк. 

 

Ф.958 Миргородське повітове училище 

 

7.  Предписание директора училищ Полтавской губернии о 

преподавании наук на основе Священного писания, пожертвования в 

пользу училищ и другим вопросам 6 марта 1819 – 17 декабря 1819. ДАПО. 

Ф.958. Оп.1. Спр.1. 211 арк. 

8.    Сообщение директора училищ Полтавской губернии о 

введении 5-го класса в Тифлиской гимназии, улучшение преподавания 

грамматики в церковных училищах, издание учебников и другое, сведение 

об учениках, о приходе и расходе сумм 11 января – сентябрь 1820. ДАПО. 

Ф.958. Оп.1.  Спр. 2. 164 арк. 

 

Ф.1071 Опис документів, що зберігалися в Диканському архіві 

князя С.В. Кочубея 
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9. Описание документов, хранившихся в архиве князя Кочубея. 

Т.1. ДАПО. Ф. 1071. Оп.1. Спр.2. 244 арк. 

10.   Описание документов, хранившихся в архиве князя Кочубея 

Т.2. ДАПО. Ф. 1071. Оп.1. Спр. 3. Арк. 245 – 500. 

 

Державний архів Сумської області 

 

Ф.523 Лебединське вище  початкове училище Міністерства 

освіти 

 

11.   Предписания и контракты о найме помещений для 

Лебединского уездного приходского училища 22 февраля 1807 –  26 

октября 1858. ДАСО. Ф.523. Оп.1. Спр. 1. 35 арк. 

12.  Предписание Министерства духовных дел и народного 

просвещения о разрешении штатному смотрителю Лебединского уездного 

училища продлить отпуск. Формулярные списки о службе штатного  

смотрителя, удостоенного знаком отличия беспорочной службы  1807 – 

1859. ДАСО. Ф.523. Оп.1. Спр. 5. 87 арк.  

13.  Донесение визитатора училищ Слободско-Украинской 

губернии проф. Успенкого о Лебединском уездном училище. Предложение 

департамента народного просвещения о немедленном прекращении 

беспорядков, встречающихся в учебных заведениях, привидение в порядок 

училищ 30 августа 1807 –  25 июля 1857. ДАСО. Ф. 523. Оп.1. Спр.6. 41 

арк.  

14.  Указ Николая I о правилах приема в учебные заведения 

Министерства народного проесвещения, о вызове из гимназии желающих 

поступать в Академию Художеств, о разрешении крепостным и дворовым 

людям обучаться в учебных заведениях. 1807 – 27 сентября 1854.  ДАСО. 

Ф.523. Оп.1. Спр.9. 54 арк.  
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15.   Постановление о наградах для благотворительных училищ о 

представлении в Министерство народного просвещения ведомости о 

пожертвованиях, сделанных разными лицами 4.03. 1808 – 05.12. 

1857.ДАСО. Ф.523. Оп.1. Спр. 11.  32 арк. 

16.  Циркуляры дирекции училищ Слободско-Украинской 

губернии о назначении на должности ректора Харьковского университета 

Джунковского, о назначении попечителей училищ. Предписание директора 

училищ Слободско-Украинской губернии об увольнении учителей за 

плохое поведение  15 января 1809 –  20 июня 1857. ДАСО. Ф.523. Оп.1. 

Спр.16. 57 арк.   

17.  Указ Александра I о недопущении к гражданской должности 

требующей юридической и других познаний людей неокончивших 

учебного заведения. Циркуляры Министерства духовных дел и народного 

просвещения о введении по всем училищам чтения Нового завета, о 

порядке проведения испытаний в университетах, желающих поступить на 

гражданскую службу. Об исключении из преподаваемых в гимназиях 

предметов естественного права, а вместо их увеличить уроки Российско-

латинского и греческого языков 3 мая 1809 г. – 7 сентября 1859.  ДАСО. 

Ф.523. Оп.1. Спр. 17. 78 арк.  

18.  Предписание Министерства народного просвещения об 

объявлении выговора учителю Лебединского уездного училища за плохое 

поведение. Прошение об увольнении с работы, назначении пенсии и 

выдаче свидетельства о рождении, список учителей Лебединского 

училища   11 августа  1809 – 9 декабря 1880. ДАСО. Ф.523. Оп.1. Спр.19. 

75 арк.   

19.  Список книг, пожертвованных Лебединскому уездному 

училищу, каталог книг в библиотеке 20 октября  1809 –  2 июня 1842. 

ДАСО. Ф.523. Оп.1. Спр.20. 128 арк.  
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20.  Ведомость о состоянии Лебединского уездного училища об 

успехах учеников, оприходе и расходе денежных сумм  1809 – 1848. 

ДАСО. Ф.523. Оп.1. Спр. 22. 20 арк.  

21.  Предписание Слободско-Украинского гражданского 

губернатора о том чтобы городская дума отпускала из доходов города 

Лебедина денежную сумму на содержание приходских училищ. 

Распределение сумм, необходимых на содержание лебединского 

приходского училища 1 октября 1811 – 20 апреля 1852. ДАСО. Ф.523. 

Оп.1. Спр. 33. 25 арк.   

22. Предписание Министерства Народного Просвещения об 

открытии училищ. Ведомость Михайловского приходского училища о 

приходе и расходе денежных сумм 5 декабря 1811 – 26 ноября 1841. 

ДАСО. Ф. 523. Оп.1. Спр. 36. 41 арк.  

23.  Ведомости и отчеты о состоянии Лебединского уездного 

училища, приходских училищ, именные списки о службе чиновников 1811 

– 1840. ДАСО. Ф. 523. Оп.1. Спр. 38. 120 арк.  

24.  Жалобы обывателей города Лебедина на учителя уездного 

училища за нанесение им побоев, прошение надзирателя Бишкинского 

приходского училища об увольнении с должности в связи с болезней 7 мая 

1812 – 23 мая 1814 //  ДАСО. Ф.523. Оп.1. Спр. 44. 15 арк.  

25.   Циркуляры дирекции училищ Слободско-Украинской 

губернии об объявлении чиновникам о согласии преподавать в 

Бесарабской области и в Царстве Польском  18 мая 1812 г. – 23 августа 

1859. ДАСО. Ф. 523. Оп.1. Спр. 45. 27 арк.      

26.  Список лиц, пожертвовавших денежные суммы на открытие 

Недрыгайловского приходского училища. Предписание дирекции училищ 

о доставке сведений о получении денежных сумм на содержание училища 

4 ноября 1812 – 11 октября 1860. ДАСО. Ф.523. Оп.1. Спр.47. 34 арк.   

27.  Предписание училищного комитета об условиях для 

чиновников, которые должны написать учебник «Начальные основы 
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римского права», о книгах, статистических и исторических ведомостях, 

исторических сведениях об училищах. Инструкция для собирания 

ботанических, зоологическихи метереологических наблюдений в разных 

губерниях Российской империи. Правила для участвующих в 

мероприятиях Министерства народного образования   5 марта 1813 – 13 

января1857. ДАСО. Ф.523. Оп.1. Спр. 50. 55 арк.  

28.  Предписание директора училищ о взыскании с учителей, 

имеющих у себя пансионеров пятипроцентных денег. Предписание 

попечителя Харьковского университета об увеличении платы за учебу в 

учебных заведениях. 16 февраля 1814 – 29 ноября 1815. ДАСО. Ф.523. 

Оп.1. Спр. 54. 17 арк.  

29.  Указы (копии Сената о повышении пошлин в пользу казны за 

напечатание патентов, о замене денежных взысканий, выплатах из 

жалованья учителей приходских учителищ в пользу Министерства 

народного просвещения) о замене денежных пенсий, налагаемых на 

чиновников за медлительность по службе другими взысканиями о вычете 

денег в пользу инвалидов , об обращении вычетов из жалования учителей 

приходских училищ в состав особого капитала при Министерстве 

просвещения, о вычете денежной сумы за повышение чинов  3 апреля 1818 

– 15 июня 1850. ДАСО. Ф.523. Оп.1. Спр. 63. 51 арк.  

30.  Формулярные списки попечителей, учителей Лебединского 

уездного училища. Александра Иваненко, Хорошкова, Филлипова, 

Константина Петренко и других 1831 – 1857. ДАСО. Ф.523. Оп.1. Спр.  94. 

129 арк. 

 

 

Ф.960 Роменське духовне правління 

 

31.  Доношение атамана Нестеровича жителя гор. Ромен и мнение 

духовного правления о расследовании гвалтовного набега школьников 
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Роменской Вознесенской церкви в ночное время на дом атамана 

Нестеренко 1750. ДАСО. Ф.960. Оп.1. Спр.168. 2 арк. 

 

Ф.1153 Роменська міська дума 

 

32.   Дело Роменской Городской Думы об открытии в городе 

Ромне народного училища. ДАСО. Ф. 1153. Оп.1. Спр.119.174 арк. 

 

Державний архів Харківської області 

 

Ф. 3 Канцелярія Харківського губернатора 

 

33.   Об отправлении в Киев набранных из церковников, рекрут  и 

малолетних в школы 1799 г. ДАХО. Ф.3. Оп.1. Спр. 7. 10 арк. 

34.  О принятии в здешнюю казенную школу для изучения наукам 

малолетних дворян и другого звания людей 1801 г.  ДАХО. Ф.3.  Оп.5. 

Спр.24. 8 арк. 

35.  О учреждении в городе Харькове казенного училища 1801 г. 

ДАХО. Ф.3. Оп.5. Спр. 70. 11 арк. 

36.  По отношению директора Гродненского кадетского корпуса о 

взыскании с помещиков за содержание их детей денег 1802 г. ДАХО. Ф. 3. 

Оп.7. Спр.79. 8 арк. 

37.   О учреждении малых народных училищ в городах Валках и 

Лебедине 1802 г.  ДАХО. Ф.3. Оп.7. Спр. 154. 31 арк. 

38.   По представлению здешнего Приказа общественного 

призрения о внесении в оный от разных чиновников на содержание 

неиммущих в пользу юношества 1802 г.  ДАХО. Ф.3. Оп.7. Спр. 271. 10 

арк. 

39. О принятие в Харьковское училище мальчика Якова Петровича 

в число казенных учеников 1804 г.  ДАХО. Ф.3. Оп.9. Спр. 123. 9 арк.  
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40.   По отношению действительного статского советника Маслова 

о уведомлении его есть ли в здешней губернии сиротские дома 1804 г. 

ДАХО. Ф.3. Оп.9. Спр.148. 5 арк. 

41.  По предписанию министра внутренних дел Кочубея о 

учреждении в Харькове училища для благородных девиц 1804 г. ДАХО. 

Ф.3. Оп.9. Спр. 190. 11 арк. 

42.    По именному повелению о доставлении для снабжения 

придворного хора певчими четырех мальчиков из учрежденной школы в 

гор. Харькове 1804 г. ДАХО. Ф.3. Оп.9. Спр.210. 74 арк. 

43.  Дело об открытии Харьковского университета и 

пожертвованиях на университет 1805 г.  ДАХО. Ф. 3. Оп. 10. Спр.112. 232 

арк. 

44.  По рапорту Богодуховского исправника об устройстве в 

Краснокутской, Колонтаевкой, Рублевской и Николаевской волостях 

приходских школ 1805 г. ДАХО. Ф. 3. Оп.11. Спр. 15. 28 арк. 

45.   О народных училищах // ДАХО. Ф. 3. Оп.11. Спр. 403. 39 арк. 

46.  По прошению Харьковского университета  о пожалованном 

пансионе бывшему Богодуховскому учителю Туранскому 1807г.  ДАХО. 

Ф.3. Оп.12. Спр.225. 24 арк. 

47.  По отношению Харьковского преосвященного о приходских 

училищах 1807 г. ДАХО. Ф. 3.Оп. 12. Спр.237. 19 арк.  

48.  Переписка с попечителем Харьковского учебного округа и 

ректором Харьковского университета относительно уменшения сбора и 

отстрочки выплаты денег 1807 г. ДАХО. Ф.3. Оп.14. Спр. 277. 128 арк. 

49.   По отношению Харьковского университета о переделке 

Валковского народного училища дома  1807 г. ДАХО. Ф.3. Оп.14. Спр. 

278. 10 арк. 

50.   Письма ректора Харьковского университета о приеме 

учеников в училища в определенные строки, о взыскании денег с бывшего 

кассира университета 1808 г. ДАХО. Ф.3.Оп.14. Спр. 334. 23 арк. 
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51.    По письму помещика Волчанского уезда майора Герсеванова 

об устроении в городе Волчанске дома для народного училища и о 

содержании десяти человек бедных дворянских детей на собственном 

иждивении 1808 г. ДАХО. Ф.3. Оп.15. Спр. 14. 12 арк. 

52.   По доношению императорского Харьковского университета о 

выдаче директору училищ подорожной до г. Купянска для осмотра 

тамошнего училища 1808 г. ДАХО. Ф.3. Оп.15. Спр.173. 5 арк. 

53.    Переписка с управлением университета о разрешении 

израсходовать на постройку училища в Сумах средства из доходов города 

1808 г. ДАХО. Ф.3. Оп. 15. Спр. 219. 4 арк. 

54.   По письму помещика Изюмского уезда протоиерея 

Самборского о тщательном устроении богоугодных заведений в пользу 

больных и малолетных поселян, учащихся в Изюмском училище, 

учрежденном на его иждевении 1808 г. ДАХО. Ф.3. Оп.15. Спр. 343. 58 

арк. 

55.  По прошению поверенных гор. Богодухова с изъяснением в 

сем прошении обстоятельств по котрым в оном городе нельзя строить 

приходских училищ 1808  г. ДАХО. Ф.3. Оп. 15. Спр. 371. 4 арк. 

56.   О награждении валковского главы купца Крамаренкова 1808 

г. ДАХО. Ф.3. Оп.15. Спр. 397. 10 арк. 

57.  О покупке дома для Лебединского уездного училища 1809 г. 

ДАХО. Ф.3. Оп.16. Спр. 211. 130 арк.  

58.  По прошению Харьковского университета об отводе квартир 

для чиновников Змиевского училища  1809  г. ДАХО. Ф.3. Оп. 16. Спр. 

316. 10 арк. 

59. По отношению Харьковского университета относительно 

отвода квартир для Харьковского уездного училища 1810 г. ДАХО. Ф.3. 

Оп. Оп.17. Спр. 73. 6 арк. 
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60.  О происшествии, случившемся в Харьковской губернской 

гимназии в умерщвлении воспитаника Николая Зубкова 1810 г.  ДАХО. 

Ф.3. Оп. 17. Спр.133. 13 арк.  

61.  О недоимке на университет 1810 г. ДАХО. Ф. 3. Оп.17. Спр. 

311. 18 арк.  

62.  Переписка с Харьковским университетом об отпуске 

Изюмской городской думой денег на содержание училища 1810 г. ДАХО. 

Ф.3. Оп. 17. Спр. 370. 18 арк. 

63.   О купленном у Будлянского доме на училище в Славянске  

1810 г. ДАХО. Ф. 3. Оп. 17. Спр. 587. 4 арк. 

64.  По письму его сиятельства князя Голицина о заводящемуся в 

Харькове филотехническом обществе 1811 г. ДАХО. Ф.3. Оп.18. Спр.96. 

49 арк. 

65.   По отношению Харьковского университета об отводе места в 

городе Сумах для постройки училищного дома 1811 г. ДАХО. Ф.3. Оп.18. 

Спр. 208. 31 арк.  

66.  По отношению Харьковского университета об уступке 

дворового места для находящегося под тамошним волостным правлением 

для Лебединского училища 1811 г.  ДАХО. Ф.3. Оп. 18. Спр. 209. 11 арк. 

67. О давании лошадей смотрителю Харьковского уездного 

училища тайному советнику Небольсину, слудующему для открытия 

сельских училищ 1812 г. ДАХО. Ф.3.Оп. 19. Спр. 367. 10 арк. 

68.  По отношению Харьковского университета об оказании 

пособия смотрителю Лебединского училища Иваненкову припостройке 

училищного дома 1812  г. ДАХО. Ф.3. Оп.19. Спр. 468. 4 арк.  

69.   По рапорту ахтырского городничего о позволении построить 

в городе Ахтырке дом для помещения тамошнего училища 1812 г. ДАХО. 

Ф.3. Оп.19. Спр. 478. 8 арк. 

70.  По отношению ректора Харьковского университета о занятых 

самоуправно командиром рекрутского изюмского депо училищного двора 
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для бойни скота, складах и сараях 1812 г. ДАХО. Ф.3. Оп.19. Спр.523. 3 

арк. 

71.  О аренде дома штаб капитана Ивана Черкесова для помещения 

Слободско-Украинской гимназии 1812 г. ДАХО. Ф.3. Оп.20. Спр. 387. 14 

арк. 

72.   По отношению Харьковского университета о задолженности 

ахтырской думы, дабы она деньги уплатила на содержание гимназии 1812  

г. ДАХО. Ф.3. Оп. 20. Спр. 442. 21 арк. 

73.  О найнятии дома для занятия харьковских гимназических 

классов 1813 г. ДАХО. Ф.3.Оп.21. Спр.227. 9 арк. 

74.    Дело по отношению Обер-Прокурора Титова о раздаче 

прилагаемых при оном 735 р., пожертвованных попечителем Харьковского 

университеа графом Потоцким бедствующим учителям сего округа 1816  г. 

ДАХО. Ф.3. Оп. 28. Спр.106. 8 арк. 

 

Ф. 56 Харківський совісний суд 

 

75.  По доношению, исправляющего в Харькове должость 

городничего, капитана Эка о несовершеннолетних колодницах, девках 

Марфе Антоновой и Ирыне Кислой, приличившейся первой в 

блудодеянии, а второй в знании об оном. 1796 г.  ДАХО. Ф.56. Оп.1. 

спр.895.12 арк. 

 

Ф.266 Дирекція народних училищ Харківської губернії 

 

76.  Ведомость об учебных заведениях, находящихся в 

Харьковском учебном округе 1806 г. ДАХО. Ф. 266. Оп.1. Спр.4. 12 арк 

77.  Переписка со смотрителями приходских училищ 

Харьковского и Валковского уездов о неотпуске волосными и сельскими 
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правлениями средств на их содержание 1818 г. ДАХО. Ф.266. Оп.1. Спр. 

4а. 18 арк.  

 

Ф.267 Харківське головне народне училище 

 

78.  Об отдаче в аренду, принадлежащего к училищам отдельного 

двора, с находящемся на нем постройками  1798 г.  ДАХО. Ф. 267. Оп.1. 

Спр. 4. 2 арк. 

79.  Опись принадлежностей Главного казенного училища 25 

февраля 1798 г.  ДАХО. Ф.267. Оп.1. Спр. 5. 6 арк.  

80.  Об определении к должности учителя Андрея Крезова 1798 г.  

ДАХО. Ф. 267. Оп.1. Спр. 6. 4 арк. 

81.  Штат Харьковского казенного училища, учрежденный 1-го 

марта 1798 г. ДАХО. Ф.267. Оп.1. Спр 13. 17 арк. 

82.   Дело Харьковского казенного училища о выдаче жалованья 

чинам училища 1798 г. ДАХО. Ф. 267. Оп.1. Спр.15. 8 арк. 

83.   Дело Харьковского казенного училища о публичных 

испытаниях в училище 26 июня 1798 г.  ДАХО. Ф.267. Оп.1. Спр.16. 6 арк.  

84.   Дело Харьковского казенного училища. Срочные ведомости о 

доходах и расходах на содержание казенных питомцев 1798 г.  ДАХО. 

Ф.267. Оп.1. Спр. 17. 32 арк.  

85.  О постройке нового здания для училища 6 янв. – 30 ноября 

1798 г.  ДАХО. Ф. 267. Оп. 1. Спр. 20. 38 арк.  

86.   О библиотеке училища 1798 г.  ДАХО. Ф.267. Оп. 1. Спр. 23. 

20 арк.  

87.   Ведомости о доходах и расходах на содержание питомцев  

1799 г. ДАХО. Ф. 267. Оп.1. Спр. 27. 46 арк.  

88.   Ведомости об успехах учеников Харьковского казенного 

училища 1799 г. ДАХО. Ф.267. Оп.1. Спр. 32. 11 арк. 
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89.   Ведомость о приходах и расходах 1800 г. ДАХО. Ф. 267. Оп.1. 

Спр. 34. 47 арк. 

90.   Ведомость о состоянии Харьковского казенной и состоящих в 

уездных городах школ, находящихся в Слободско-Украинской губернии 

1800 г. ДАХО. Ф.267. Оп.1. Спр. 38. 12 арк. 

91.   О публичных испытаниях происходивших 1-го июля 1803 г. 

ДАХО. Ф. 267. Оп.1. Спр. 42. 12 арк. 

92.  Ведомость о состоянии народных училищ Слободско-

Украинской губернии 1804 г. ДАХО. Ф. 267. Оп.1. Спр. 64. 20 арк. 

Ф.287 Ізюмський повітовий суд 

93.   Дело по указу Слободско-Украинского губернского 

правления о недопущении городничим Губиным Судейкина жены к 

торговому промыслу 1796 г.  ДАХО. Ф.287. Оп.2. Спр. 620. 11 арк.  

 

Ф. 667 Харківський імператорський університет 

94.  О болезни учителя Новгород-Северского училища 

Тимошевского и занимающего его должность Якова Игнатьева 6 августа – 

20 декабря 1806 г./ ДАХО. Ф. 667. Оп.283. Спр. 2. 65 арк.  

95.  Об определении в Новгород-Северское училище учителя 

рисования Л. Кочнева 20 августа 17 декабря 1806 г.  ДАХО. Ф. 667. 

Оп.283. Спр. 3. 43 арк. 

96.   О болезни учителя Новгород-Северского училища В. 

Шаховского и о определении кандидатов в означенное училище 27 августа 

– 7 февряля 1806 г.  ДАХО. Ф.667. Оп.283. Спр.4. 105 арк. 

97.  О случившемся в корпусе Новгород-Северского училища 

пожаре, в котором квартировал учитель Левицкий й сентября – 24 ноября 

1806 г.  ДАХО. Ф.667. Оп.283. Спр. 5. 16 арк. 

98.   О решении статской советницы Кочубей об организации в 

Глуховском уезде приходского училища 11 – 12 февраля 1807 г. ХО. 

Ф.667. Оп.283. Спр. 7. 4 арк. 
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99.   О позволении директору Новгород-Северского училища, 

явиться в университет с некоторыми личными представлениями 19 – 23 

августа 1807 г.   ДАХО. Ф. 667. Оп.283. Спр.10. 4 арк. 

100. О снабжении книгами технологии по два экземпляра 

поветовых училищ  ДАХО. Ф.667. Оп.283. Спр. 14. 4 арк. 

101. О пожертвовании умершим Бунчуковым Новгород-Северской 

гимназии 1000 руб. 27 октября – 10 декабря 1807 г. ДАХО. Ф.667. Оп.283. 

Спр. 15. 27 арк. 

102.  По рапорту Черниговского директора о остановлении 

содержания в г. Нежине вольного пансиона итальянцем Кампиони 14 июня 

– 15 июня 1809 г.  ДАХО. Ф.667. Оп.283. Спр. 40. 4 арк. 

103.   Об осмотре Черниговским директором Александровского 

приходского училища, учрежденного поручиком Дашевским. ДАХО. 

Ф.667. Оп.283. Спр. 42. 45 арк.   

104.  По прошению Новгород-Северского директора о 

предоставлении его к награждению орденом Владимира 3-го класса 29 авг. 

– 4 сентября 1809 г.  ДАХО. Ф.667. Оп.283. Спр. 58. 4 арк. 

105. По рапорту Черниговской дирекции об увольнении ее на две 

недели 19 – 29  октября 1809 г. ДАХО. Ф.667. Оп.283. Спр. 60. 3 арк.  

106. По распоряжению директора училищ, чтобы публичные 

испытания в гимназии и училищах ему ввереных производились всегда в 

свое время. 3 июля 1809 г.  ДАХО. Ф. 667. Оп. 283. Спр. 78. 3 арк.   

107. О присланных директором гимназии, некоторых книг ректору, 

принадлежащих Новгород-Северской гимназии 21 – 23 августа 1809 г.  

ДАХО. Ф. 667. Оп.283. Спр. 89. 3 арк. 

108. Относительно домов для помещения учителей гимназии и о 

пожертвовании дома бывшим городничим Александровичем 20 октября 

1809 г. ДАХО. Ф. 667. Оп. 283. Спр. 94. 58 арк.  
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109. О пожертвовании Нежинским греческим обществом на 

организацию училища  8000  р. 14 декабря 1809 г. ДАХО. Ф. 667 Оп.283. 

Спр. 102. 91 арк.  

110. По отношению директора Черниговской гимназии к ректору 

университета о избрании им почетных смотрителей в поветовых училищах 

29 января 1812 г.  ДАХО. Ф.667. Оп.283. Спр. 104. 8 арк.  

111. О приеме, увольнении, перемещении и смерти училищных 

чиновников 15 февраля 1812 г.  ДАХО. Ф.667. Оп.283. Спр.107. 175 арк.  

112. О приготовлении учеников Стародубского поветового 

училища к учительским должностям Кисловского и Лещенка 11 апреля 

1812 г.  ДАХО. Ф.667. Оп. 283. Спр.114. 8 арк.  

113. По отношению директора училищ у губернскому маршалу  об 

учреждении учебных заведений 2 мая 1812 г. ДАХО. Ф. 667. Оп. 283. Спр. 

115. 5 арк.  

114. О избрании чиновников в почетные смотрители училищ 16 мая 

1812 г.  ДАХО. Ф.667. Оп. 283. Спр. 116. 25 арк.  

115. О заслуживании директором училищ Черниговской губернии 

Марковым знака отличия, также смотритель Ярославский и учитель 

Дюбуша 6 января 1813 г.  ДАХО. Ф.667. Оп. 283. Спр. 133. 24 арк. 

116. Об открытии в городе Кролевце поветового училища и об 

определении в него  учителей 1 мая 1813 г. ДАХО. Ф.667. Оп.283. Спр.137. 

60 арк.  

117.   О разрешении иностранцу Шиллеру открыть в гор. Нежине 

пансион для детей мужского пола. 6 ноября 1814 г. ДАХО. Ф. 667. Оп.283. 

Спр.147. 42 арк. 

118. По рапорту директора училищ Черниговской губернии о 

награждении священника Корсуна и увольнение учителя Шереметьева из 

казачьего звания  2 декабря 1814 г. ДАХО. Ф. 667. Оп.283. Спр. 148 а. 15 

арк.  



411 

 

119. По доносу коллежского асессора Лукьянова, что учитель 

Погарского училища Яснопольский, занимающий должность смотрителя 

не только делает по должности упущения, но и вступает в питейные откупа 

10  марта 1814 г. ДАХО. Ф. 667. Оп. 283. Спр. 154. 15 арк. 

120. О принятых мерах к открытию Сосницкого поветового 

училища и об отправлении туда штатным смотрителем Шмакова 22 

февраля 1815 г.  ДАХО. Ф. 667. Оп.283. Спр. 162. 94 арк.  

121. О пояснении директора, в чем лично должна состоять 

обязанность, относительно избрания в почетные смотрители 19 августа 

1815 г.  ДАХО. Ф.667. Оп.283. Спр.172. 9 арк. 

122.  О преобразовании Стародубского малого народного училища 

Черниговской губернии в поветовое 1 декабря  1817 – 1 ноября 1818 г.  

ДАХО. Ф.667. Оп.287. Спр. 9. 18 арк. 

123. Об открытии Козелецкого поветового училища Черниговской 

губернии , ассигновании ему денег, назначении учителей и почетного 

смотрителя 23 августа 1818 – 22 июля 1819 г.  ДАХО. Ф. 667. Оп. 287. Спр. 

21. 21 арк. 

124.  Переписка с директором училищ Черниговской губернии о 

ремонте дома, пожертовованного Конотопскому поветовому училищу 

смотрителем училища Гамалеем17 января – 4 октября 1821 г. ДАХО. 

Ф.667. Оп.287. Спр.24. 12 арк. 

125. Отчет директора училищ Черниговской губернии о результатах 

обследования училищ 12 января – 20 октября 1822 г. ДАХО. Ф. 667. 

Оп.287. Спр. 61. 21 арк.  

126. О назначении, перемещении и увольнении учителей училищ 

Черниговской губернии 3 января – 1 сентября 1822 г. ДАХО. Ф. 667. Оп. 

287. Спр. 70. 143 арк. 

 

Ф. 761 Ізюмське повітове училище 
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127.  Заявление учителей об освобождении их от должности по 

болезни. Исходный журнал Изюмского уездного училища 1790 – 1800 г.  

ДАХО. Ф.761. Оп.1 спр. 1. 147 арк. 

128. Книга прихода и расхода Изюмкого уездного училища 1807 г.  

ДАХО. Ф.761. Спр. 2. 45 арк.  

129.   Расходная книга штатной сумы уездного училища 1809 г. 

ДАХО. Ф.761. Оп.1. Спр. 3. 14 арк. 

130. Исходящий журнал Изюмского уездного училища 1813 г. 

ДАХО. Ф.761. Оп.1. Спр. 19. 21 арк. 

131. Разные предписания учебного уездным училищам 1 марта – 31 

декабря 1814 г.  ДАХО. Ф.761. Оп.1. Спр. 25. 193 арк. 

 

Державний архів Чернігівської області 

 

Ф.92 Новгород-Сіверський Приказ громадської опіки 

 

132.  Протоколы заседаний об отпуске средств, о сумах, 

выделяемых на народные училища.  ДАЧО. Ф.92 Оп.1. Спр.28. 38 арк. 

133.   Протоколы заседаний об отпуске средств для народных 

училищ, увольнении  учителей и другим вопросам, касающихся народных 

училищ 1792 г.  ДАЧО. Ф.92 Оп.1. Спр. 35. 40 арк.  

134.  Книга сум на содержание училищ. Постановление Приказа по 

вопросу народных училищ за 1793 г. ДАЧО. Ф.92 Оп.1. Спр. 52. 44 арк. 

  

Ф.229 Чернігівська губернська дирекція училищ 

 

135. Ведомости  успеваемости учащихся Черниговской гимназии и 

поветовых училищ за 1805 г. ДАЧО. Ф.229. Оп.1. Спр.1. 982 арк. 
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136. Ведомости успеваемости, прошение о службе, списки учителей 

и учеников поветовых училищ 1805 – 1806 гг. ДАЧО. Ф.229. Оп.1. Спр. 2. 

212 арк. 

137.  Ведомости о приходе и расходе, наличии штатных сумм и 

успеваемость учащихся поветовых училищ 1811 г. ДАЧО. Ф.229. Оп.1. 

Спр. 7. 72 арк. 

138.  Отношение правления Харьковского университета об 

увольнении  и приеме учителей, внесение в послужной список 1816 г.  

ДАЧО. Ф.229. Оп.1. Спр. 14. 36 арк. 

139. Формулярные списки чиновников и смотрителей училищ и 

учителей 1828 г. ДАЧО. Ф.229. Оп.2. Спр. 3. 32 арк. 

 

Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. 

Вернадського 

 

Ф.І. Літературні матеріали 

 

140. Письмо Золотницкого – В.Г. Полетике 1803 г. ІРНБУВ. Ф.І. 

Од.зб. 61353. 3 арк. 

141.   Халанский И. – Полетике В.Г. Письмо 5 дек. 1802 г. ІРНБУВ. 

Ф.І. Од.зб. 61403. 3 арк. 

142.  Письма А. Сулимы, Миклашевского, Закревского о сборе 

пожертвований на институт благородных девиц в Полтаве 1817 г.  

ІРНБУВ. Ф.І. Од.зб. 62920. 9 арк. 

 

Фонд ІІ Літературні матеріали 

 

143.  Лист Івана Халанського малоросійському губернатору 

Михайлу Миклашевському 24 жовтня  1799 р. ІРНБУВ. Ф.ІІ. Од.зб.3614. 2 

арк. 
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144.  Мотивоване прохання до генерал-губернатора Олексія 

Куракіна про прийом учнів школи до кадетських корпусів і університетів. 

1802 р. ІРНБУВ. Ф.ІІ. Од. зб. 3615. 3 арк. 

145.  Тимковський І.Ф. Записка Мартинова з приводу перенесення 

університету 1814 г. ІРНБУВ. Ф.ІІ. Од. зб. 3700. 7 арк. 

146.   Тимковський І.Ф. Мнение о Новгород-Северской гимназии 

1826 г. ІРНБУВ. Ф.ІІ. Од. зб. 3705. 8 арк. 

147.   Про пожертву книг П. Білецьким- Носенком Прилуцькому 

училищу  ІРНБУВ. Ф.ІІ. Од. зб.3896. 9 арк. 

148.  Документи Київського головного народного училища 1789 – 

1796 рр. ІРНБУВ. Ф.ІІ. Од. зб. 4169 – 4219. 164 арк. 

149.   Белецкий-Носенко П. Письма Полетике В.Г. 1807 – 1813 гг.  

ІРНБУВ. Ф.ІІ.  Од. зб. 61322 – 61324. 7 арк.  

 

Ф. ІІІ Літературні матеріали 

 

150.  Халанський –  Ів. Тимковському. Лист 19 липня 1805 р. з 

Новгород-Сіверська в Харків. ІРНБУВ. Ф.ІІІ.Спр.4915. 1 арк. 

151.  Халанський І.І.  Єпіскопу Новгород-Сіверському лист 1 

лютого 1799 р.  ІРНБУВ. Ф. ІІІ. Од.зб. 7180. 2 арк. 

 

Ф.ІХ Фортеця святої Єлизавети 

 

152.  Ведомости и рапорты о состоянии школников, находящихся в 

батальонах крепости св. Елизаветы 1766 г. ІРНБУВ. Ф.ІХ. Од.зб. 2340 – 

2344.  10 арк. 

153. Ведомости и именные списки детей солдат гарнизона крепости 

св. Елизаветы и детей, обучающихся в школе 1780 – 1782 гг. ІРНБУВ. 

Ф.ІХ. Од.зб. 2814 – 2849. 78 арк.  
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154. Ордера коменданта крепости св. Елизаветы полковника 

Соколова секунд-майору Львову об отпуске провианта для баталионной 

школы янв. – дек. 1777 г. ІРНБУВ. Ф.ІХ. Од. зб.  4639 – 4657. 37 арк. 

 

Ф. ХII. Модзалевський В. Л.  

 

155.  Век дворянства Василия Абазы. ІР НБУВ. Ф. ХІІ. Од. зб. 702. 

262 арк. 

 

Ф. ХХІХ. Данилевич В. Ю. 

 

156.   История Слободской Украины. Копии документов 

Московского отделения архива Главного штаба.  ІР НБУВ. Ф. ХХІХ. Од. 

зб. 8. 192 арк.  

 

Российский государственный исторический архив (Россия, 

Петербург) 

 

Ф.730 Комиссия по учреждению народных училищ 

 

157. Об открытии в Новгород-Северском  Главного народного 

училища.  РГИА. Ф.730. Оп.1. Д. 126. 84 лл.  

158.  О состоянии пансионов в городах Чернигове, Полтаве и 

Нежине 1800 г.  РГИА. Ф.730. Оп.2. Д. 1709. 3 лл. 

159.   Исторические записка о Киевском училище  ноября 3 1809 г.  

РГИА. Ф. 730. Оп.2. Д. 1789. 34 лл. 

 

Ф. 733 Департамент народного просвещения 

 



416 

 

160. Представление попечителя Харьковского учебного округа о 

разрешении учителю Черниговского училища Кнейперу открыть женский 

пансион.  РГИА. Ф. 733. Оп.49. Спр.36. 2 лл.  

161.  Дела о службе директора училищ Слободско-Украинской 

губернии барона А.Х. Эйбена, увольнение его и учителя П.М. Любавского 

за рстрату принадлежавших денег гиманзии 18 апрел 1814 – 8 марта 1826 

гг.  РГИА. Ф.733. Оп.49. Д. 232. 444 лл.  

 

Центральний державний історичний архів України в місті Києві 

 

Ф. 54 Друга Малоросійська колегія 

162.  Рапорты полковых канцелярий об определении солдатских 

детей в школы 1777 66 арк. ЦДІАК України. Ф.54. Оп.2. Спр. 375. 66 арк. 

163.  Доношение глуховского коменданта генерал-майора Делатура 

и определение коллегии о выделении земельного участка в г. Глухове для 

постройки гарнизонной школы  1766 г. ЦДІАК України. Ф.54. Оп.3. Спр. 

1262. 5 арк.  

164.  Дело о задержании в Остерском и Бобровицком сотенном 

правлении детей солдат Гурьева Тюфаева и др. И об отправке их к 

коменданту г. Глухова генерал майору Делатуру 1766 31 авг. – 1 сентября. 

ЦДІАК України. Ф.54. Оп.3. Спр.1321. 3 арк. 

165.  Дело об отправлении к глуховскому комменданту генерал 

майору Делатуру  солдатских детей  Савельева, Топоркова и др., 

задержанных в Ирклеевском сотенном правлении 10 – 23 августа 1766 г. 

ЦДІАК України. Ф.54. Оп.3. Спр. 1322. 6 арк.  

166.   Дело о присылке к Киевскому обер-комменданту Елчанинову 

несовершеннолетних сыновей солдат Киевского гарнизона  25 сентября  23 

октября1766 г. ЦДІАК України. Ф.54. Оп.3. Спр.1345. 5 арк.  

167.   Рапорт полковых канцелярий о  малолетних солдатских детях, 

где они  сыскаются могут в обучение или в службу Малороссийской 
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коллегии  31 окт. 1766  - 30 янв. 1767 г. ЦДІАК України. Ф.54. Оп.3. 

Спр.1570. 6 арк. 

168.   Указ коллегии о назначении полковыми и сотенными 

отаманами и старшинами только граммотных казаков 18 июля 1767 г.  

ЦДІАК України. Ф.54. Оп.3. Спр.1754. 3 арк.  

169.  Предложение графа Румянцева и определение Коллегии о 

приеме солдат в гарнизонные школы 18 - 25 мая 1767 г. ЦДІАК України. 

Ф.54. Оп.3. Спр. 1906. 11 арк. 

170.    По рапорту полковой Прилуцкой канцелярии с приложением 

списков о сыскавшихся в 769 г. в полку Прилуцком воинских служителей 

детям и отправлению их от той канцелярии в гарнизонные и другие школы 

1769 г. ЦДІАК України. Ф.54. Оп.3. Спр. 4231. 6 арк.  

171. По указу Правительствующего Сената об определении в 

Малороссийскую коллегию на имеющуюся в оной полковничью вакансию 

коллежского советника Якова Козельского 1771 г. ЦДІАК України. Ф.54. 

Оп.3. Спр. 5170. 84 арк. 

172.   Об отсылке в Государственную военную коллегию пашпорта 

данного от графа Панина секунд-майору Владимиру Золотницкому 1771 г. 

ЦДІАК України. Ф.54. Оп.3. Спр. 6343. 4 арк. 

 

Ф.269 Канцелярія гетьмана Кирила Розумовського 

 

173.  Копия грамоты Сената о производстве в чины дворян, 

обучающихся в Московском университете 1758 Апреля 5 дня. ЦДІАК 

України. Ф.269. Оп.1. Спр. 2646. 3 арк. 

174.  Доношение студента Хоменского о выдаче ему паспорта для 

выезда за границу 1760 г. ЦДІАК України. Ф.269. Оп.1. Спр.3149. 6 арк. 

175.   Дело о наведении справок по требованию Московского 

университета о сыне черниговского обывателя Крычевского 1761 г. ЦДІАК 

України. Ф.269. Оп.1. Спр. 3713. 4 арк. 
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176.  Дело о назначении переводчика Дзевовича генеральным 

архивариусом 1763 г.  ЦДІАК України. Ф.269. Оп.1. Спр.4021. 12 арк. 

177.  Дело об учреждении в Петербурге училища для воспитания 

девушек дворянского происхождения 1764 г. ЦДІАК України. Ф.269. Оп.1. 

Спр. 4422. 13 арк. 

178.   Справа про видачу пашпортів синам української старшини на 

проїзд до Німеччини, Польщі та ін. для навчання 1753 – 1756 р.р.  ЦДІАК 

України. Ф.269. Оп.1. Спр. 4428. 54 арк.  

179.   4448. Справа про видачу паспорта сину бунчукового 

товариша Андрію Гудовичу на проїзд на навчання 1755 р. ЦДІАК України. 

Ф.269. Оп.1. Спр. 4448. 3 арк.  

 

Ф.707  Канцелярія попечителя Київського навчального округу 

 

180. Ведомости о учителях Киевской губернии 1803 г. ЦДІАК 

України. Ф.707. Оп.314. Спр.4. 12 арк.  

181. Рапорты директоров училищ Киевской губернии 1808 г. 

ЦДІАК України. Ф.707.  Оп.315. Спр.9. 23 арк. 

  

Ф.736 Канцелярія київського, чернігівського і новгород-

сіверського генерал-губернатора 

 

182. Копии указов Екатерины Второй новгород-северскому 

губернатору Бибикову за 1788 – 1789 гг. 1789 г. ЦДІАК України. Ф.736. 

Оп.1. Спр.1058. 5 арк. 

 

Ф.763 Канцелярія малоросійського генерал-губернатора П. 

Румянцева-Задунайського 

183. Рапорт черниговского полковника Петра Милорадовича о 

получении ордреа гр. П.А.Румянцева об обучении казацких детей помимо 
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грамоты в церковных школах воинскому делу. 1765  г. ЦДІАК України. 

Ф.763.  Оп.1. Спр.24. 3 арк.  

 

Ф. 1584 Ізюмська провінційна канцелярія 1765 – 1780 

  

184. Дело об отобрании Печенежского коммисарства от дворян и 

протчих чинов известия что они согласны содержать у себя лекарей июля 

14 дня 1768 г. ЦДІАК України. Ф.1584.  Оп.2. Спр.166. 26 арк. 

 

Ф. 1709 Харківське намісницьке правління 

 

185.  Списки учителей учеников и казенных вещей в Харьковских 

казенных классах 1782 г. ЦДІАК України. Ф.1709. Оп.2. Спр.382  52 арк. 

186.  Доношение и рапорты учителей, ведомости о содержании 

Харьковских прибавочных классов 1782 г. ЦДІАК України. Ф.1709. Оп.2. 

Спр. 384. 78 арк. 

187.  Дело о наборе певчих ко двору императрицы, об определении 

на военную и гражданскую службу учеников Харьковского казенного 

училища 1784 г. ЦДІАК України. Ф.1709. Оп.2. Спр.598. 57 арк. 

188.  Ведомости о получении жалованья учителями Харьковского 

казенного училища 1784 г. ЦДІАК України. Ф.1709. Оп.2. Спр.599. 3 арк. 

189.   Рапорты учителей, уездных судов, дворянской опеки, 

колличество учеников в первом классе училища города Валок и их 

успеваемость об осмотре винокуренного завода кн. Кантемира о ремонте 

мостов и др. 1786 –  1795 г. ЦДІАК України. Ф.1709. Оп.2. Спр.925. 162 

арк. 

190. Рапорт директора Харьковского казенного училища о выборе 

учеников для обучения навигационному делу 1789 г.  ЦДІАК України. 

Ф.1709. Оп.2. Спр.1195. 21 арк. 
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191.   Рапорты городничих о направлении учащихся в Херсон для 

обучения навигационному делу 1789 г.  ЦДІАК України. Ф.1709. Оп.2. 

Спр.1228. 13 арк. 

192.    Рапорты и ведомости городничих об открытии народных 

училищ в гг. Ахтырке, Изюме, Сумах и Харькове, о наличии учителей  

1790 г. ЦДІАК України. Ф.1709. Оп.2. Спр.1364. 207 арк. 

193.  Рапорты городничих и земских исправников о поставке сукна 

с Глушковской фабрики для штатных команд, штаты полиции г. Харькова, 

направление преподавателей в Херсонскую навигационную школу 1790 г. 

ЦДІАК України. Ф.1709. Оп.2. Спр.1433. 110 арк.  

194.   Дело о выделении средств на содержание Харьковском 

коллегиуме прибавочных классов французкого и немецкого языка 

географии и геодезии,  о преподавателях и учащихся Харьковского 

казенного и малого народного училищ  1788 г. ЦДІАК України. Ф.1709. 

Оп.2. Спр.1488. 36 арк.  

195.   Рапорты директора Харьковского казенного училища об 

отпуске денег на содержание ученников и учителей, прошение о приеме в 

училище, ведомости о количестве учеников и расходе денег. ЦДІАК 

України. Ф.1709. Оп.2. Спр.1948. 31 арк. 

196.   Сообщение городничего об открытии училищ в Волчанске 

1793 г. ЦДІАК України. Ф.1709. Оп.2. Спр.2075. 7 арк. 

197.  Ордера губернатора, доношения и рапорты о принятии детей 

солдат в казенные училища 1793 г. ЦДІАК України. Ф.1709. Оп.2. 

Спр.2210. 36 арк.  

198.  Прошение дворян о приеме их детей в Харьковское казенное 

училище  1794 г. ЦДІАК України. Ф.1709. Оп.2. Спр.2380. 63 арк. 

199.  Рапорты уездных стряпчих и смотрителей Ахтырского и 

Богодуховского народных училищ; о колличестве арестованных за побег, о 

колличестве учеников 1794 г. ЦДІАК України. Ф.1709. Оп.2. Спр.2419. 57 

арк.  
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200.    Послужные списки учителей Харьковского главного 

училища и представления о повышении в звании канцелярских служителей 

и чоновников 1795 г. ЦДІАК України. Ф.1709. Оп.2. Спр.2575. 37 арк. 

201.  Дело о наборе учеников на медицинское отделение 

Харьковского казенного училища 1796 г. ЦДІАК України. Ф.1709. Оп.2. 

Спр. 2906. 29 арк. 

  

Ф.1710 Слобідсько-Українська губернська канцелярія 

 

202.    Указы Синода, предложения, рапорты о назначении учителей 

в Коллегиум, о назначении  Г. Сковороды преподавателем прибавочных 

классов коллегиума, инструкция инспектору прибавочных классов 1767 – 

1769 гг. ЦДІАК України. Ф1710. Оп.2. Спр.487. 75 арк.  

203.  Указы Сената, предложения, промемории, ведомости; о 

взыскании платы за обучение в коллениуме, об открытии прибавочных 

классов  1769 г. ЦДІАК України. Ф1710. Оп.2. Спр.541. 41 арк.  

204.   Дело об учреждении прибавочных классов при Харьковском 

коллегиуме 1769 г. ЦДІАК України. Ф1710. Оп.2. Спр.650. 40 арк. 

205.   Дело об учителе французкого языка в прибавочных классах 

Дикастелли 1770 г. ЦДІАК України. Ф1710. Оп.2.  Спр.745. 21 арк.  

206.   Предложение губернатора, сообщения письма, рапорты, 

ведомости о преподавателях и учениках Харьковских прибавочных 

классов, о приходе и расходе денег 1771 г. ЦДІАК України. Ф1710. Оп.2. 

Спр. 882. 23 арк.  

207.  Предложения, доношения, рапорты о прибавочных классах в 

Харьковском коллегиуме 1773 г. ЦДІАК України. Ф1710. Оп.2. Спр. 1118. 

33 арк. 

208.   Предложение губернатора, мемории, доношения, рапорты, 

ведомости об организации музыкальных классов, о выдаче архитектору 
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Ярославскому книг и инструментов для обучения учеников 1774 г. ЦДІАК 

України. Ф1710. Оп.2. Спр. 1232. 54 арк.   

209.  Предложения губернатора, доношения, рапорты, ведомости: о 

школьниках и школе при Слободском гарнизонном батальоне, о 

комплектовании Слободского батальона, об освидетельствоании детей, 

отдаваеммых в корпус 1775  ЦДІАК України. Ф1710. Оп.2. Спр.1385. 107 

арк. 

210.   Предложения губернатора, доношения, рапорты, ведомости: о 

расходе средств на содержание прибавочных классов, о заключении 

контрактов с учителями, о принятии учеников и др. 1776 г. ЦДІАК 

України. Ф1710. Оп.2. Спр. 1497. 36 арк. 

211.   Сообщения, рапорты об открытии в Харькове частного 

пансиона для девочек дворянского происхождения 1777 г. ЦДІАК України. 

Ф1710. Оп.2. Спр. 1541. 14 арк.  

212.  Дело о певческих классах в Харькове 1777 г. ЦДІАК України. 

Ф1710. Оп.2. Спр. 1632.  44 арк. 

 

Ф.1958 Слобідсько-український губернатор 

 

213.  Отношение малороссийского губернатора Миклашевского о 

представлении сведений на каком основании открыты училища для дворян 

в Харькове  1797 г. ЦДІАК України. Ф.1958. Оп.1. Спр.346. 4 арк. 

214.  Ордер и рапорта бывшего городничего гор. Волчанска о 

составлении описи на вещи Волчанского народного училища и передачи в 

Слободско-Украинский приказ общественного призрения в виду его 

закрытия 1799 г. ЦДІАК України. Ф.1958. Оп.1. Спр. 790.7 арк.  

215.  Рапорты городничих городов Валок и Лебедина  о выплате 

жалования учителям казенных училищ 1797 г. ЦДІАК України. Ф.1958. 

Оп.1. Спр. 1161. 3 арк. 

Ф. 1973. Харківський колегіум 
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216.  Каталог учеников 1759 г. ЦДІАК України. Ф.1973. Оп.1. Спр. 

2104. 114 арк. 

217.  Каталог учеников 1763 г. ЦДІАК України. Ф.1973. Оп.1. 

Спр.2124. 124 арк. 

Ф.2007 Харківське духовне правління 

218.  Дело о предоствлении сведений преосвященному сколько при 

церквах Белгородской епархии находиться дячков из малороссиян 1760 г. 

ЦДІАК України. Ф. 2007. Оп.1. Спр.596. 16 арк. 

219.  Подписка дьячка слободы Старой Водолаги Федора 

Дмитренка о том что он объязуется сына своего обучать грамоте 1761 г. 

ЦДІАК України. Ф. 2007. Оп.1. Спр. 652. 2 арк. 

Ф.2009 Білгородська духовна консисторія 

220.  Указ епископа о запрещении духовенству отдавать своих 

детей в арифметические школы.  ЦДІАК України. Ф. 2009. Оп.1. Спр. 12. 5 

арк.  

221.  Указ епископа о запрещении отдавать в светские школы детей 

священнослужителей 1723 г. ЦДІАК України. Ф. 2009. Оп.1. Спр. 64. 7 арк.  

222.  Указ архиепископа с какого возраста детям следует посещать 

школы 1724 г.  ЦДІАК України. Ф. 2009. Оп.1. Спр. 71. 4 арк. 

223.   Указ Белгородского епископа об открытии новой академии и 

отдачедетей для обучения людям всякого звания 1726 г. ЦДІАК України. 

Ф. 2009. Оп.1. Спр. 200.  2 арк. 

224.  Указ Белгородского епископа об отдаче детей в домовые 

церковнослявянские славянолатинские школы 1727 г. ЦДІАК України. Ф. 

2009. Оп.1. Спр. 241.2 арк. 

225.  Указ 1727 г. архиепископа об открытиии духовной коллегии 

1727 г.  ЦДІАК України. Ф. 2009. Оп.1. Спр. 245. 5 арк.  

226.   О строительстве в Харькове славянолатинских школ для 

детей священнослужителей  1727  г.  ЦДІАК України. Ф. 2009. Оп.1. 

Спр.265. 1 арк. 
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227.  Указ белгородского епископа о стрроительстве 

славенолатинских школ в Харькове 1728 г. ЦДІАК України. Ф. 2009. Оп.1. 

Спр. 273 3 арк. 

228.   Указы белгородского епископа об отдаче детей священнников 

в греческие и латинские школы 1731 г. ЦДІАК України. Ф. 2009. Оп.1. 

Спр. 363. 14 арк.  

229.  Дело о переводе славяно-латинских школ в сл. Грайворон в 

виду эпидемии в Харькове 1738 г. ЦДІАК України. Ф. 2009. Оп.1. Спр. 

473.11 арк. 

230.   Ведомость о количестве детей в школах 1738 г. ЦДІАК 

України. Ф. 2009. Оп.1. Спр. 474. 8 арк.  

231.  Дело об отправке священников г. Сум, села Вирей и села 

Купного в славяно-латинские школы г. Харькова. ЦДІАК України. Ф. 

2009. Оп.1. Спр. 805. 6 арк. 

232.  Прошения о назначении на должность священника г. Харькова 

студента богословия Флоринского 1756 г. ЦДІАК України. Ф. 2009. Оп.1. 

Спр. 847. 3 арк. 

 

Ф.2058 Савва Володимир Іванович 

 

233. Материалы по вопросу образования в Гетманщине. 1740 –  

1760-е гг.  ЦДІАК України. Ф.2058. Оп.1. Спр.102. 32 арк. 

 

Ф. 2162  Управління Харківського навчального округу 

 

234.  Доношения, рапорты и ведомости о состоянии народных, 

домашних, о количестве учеников в училищах Черниговской губернии и  

учреждении Новгород-Северского пансиона 1803 – 1804 г. ЦДІАК 

України. Ф.2162. Оп.1. Спр.1. 34 арк. 
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235.  Доношения и рапорты о посещении народных училищ  

Черниговской губернии визитатором Харьковского округа проф. 

Тимковским. Ведомость о количестве и звании учеников в училищах 

Черниговской губернии 1803 – 1804. ЦДІАК України. Ф.2162. Оп.1. Спр.2. 

37 арк. 

236.   О назначении  Петра Геккеля, определяемом учителем 

немецкого языка в Новгород Северское училище на место умершего отца 

1803 г.  ЦДІАК України. Ф.2162. Оп.1. Спр. 3. 16 арк. 

237.   Дело оназначении Кнейпера на должность преподавателя 

немецкого языка в Черниговское губернское училище 1803 г. ЦДІАК 

України. Ф.2162. Оп.1. Спр.5. 11 арк. 

238.  Дело об открытии уездных, приходских и сельских училищ в 

Черниговской губернии, гимназии в г. Чернигове 1803 – 1805 гг. ЦДІАК 

України. Ф.2162. Оп.1. Спр. 10. 114 арк. 

239.  Дело об открытии приходского училища в с. Купчичах 

Черниговской губернии Сосницкого уезда 1804 г. ЦДІАК України. Ф.2162. 

Оп.1. Спр. 11. 60 арк.  

240. Дело о передаче французских и латинских книг из Новгород-

Северского поветового училища в Черниговскую гимназию 1805 г. ЦДІАК 

України. Ф.2162. Оп.1. Спр.21. 6 арк. 

241.   Дело о строительстве дома для гимназии в Нежине 1805 г. 

ЦДІАК України. Ф.2162. Оп.1. Спр.27. 49 арк.  

242.    Дело об ассигнировании средств на содержание училищ 

Черниговской и Полтавской губерний 1806 г. ЦДІАК України. Ф.2162. 

Оп.1. Спр. 28. 18  арк. 

243.    Дело о разрешении майору Константиновичу преподавать 

французкий язык в Новгород-Северском училище 1805 г. ЦДІАК України. 

Ф.2162. Оп.1. Спр. 30. 10 арк.  
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244.   Дело по предложению попечителя о учреждении в городе 

Нежине гимназии высших наук князя Безбородко 9 сент. 1805 – 18 авг. 

1818 г.  ЦДІАК України. Ф.2162. Оп.1. Спр. 34.60 арк.  

245.    Дело об осмотре в Черниговской губернии директором 

училищ Марковым и ассигнировании средств на училище 1805 –  1807 гг. 

ЦДІАК України. Ф.2162. Оп.1. Спр. 35.108 арк. 

246.  Дело о переименовании Новгород-Северского училища в 

гимназию 1806 г. ЦДІАК України. Ф.2162. Оп.1. Спр. 38. 5 арк. 

247.   Дело о приеме семинаристов в Черниговскую гимназию для 

подготовки их к педагогической работе 1806 г. ЦДІАК України. Ф.2162. 

Оп.1. Спр.43. 6 арк.  

248.    Дело об оскорблении жены смотрителя Анны Золтаревой 

учителем Голенищевым 1806 – 1807 рр. ЦДІАК України. Ф.2162. Оп.1. 

Спр.45. 50 арк. 

249.  Рапорты и доношения о строительстве дома в г. Сураж для 

приходского училища о пожертвовании денег населением на нужды 

училищ 1806 – 1808 рр.  ЦДІАК України. Ф.2162. Оп.1. Спр. 57.  26 арк.  

250.   Дело о разрешении Кнейперу преподавателю Черниговской 

гимназии открыть пансион для учеников 1806 – 1811 г. ЦДІАК України. 

Ф.2162. Оп.1. Спр. 58. 33 арк. 

251.   Дело о пожертвовании дома маршалом Бороздною для 

училища в г. Новоместком 1806 р. ЦДІАК України. Ф.2162. Оп.1. Спр. 60. 

7 арк. 

252.  Топографичесоке описание г. Стародуба, сделанное 

преподавателем Стародубского училища Радкевичем 1806 г. ЦДІАК 

України. Ф.2162. Оп.1. Спр.61. 31 арк. 

253.   Доношения, рапорты об открытии гимназии и уездного 

училища в Новгород-Северске и пожаре в народном училище 1806 г. 

ЦДІАК України. Ф.2162. Оп.1. Спр. 62. 8 арк. 
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254.  Дело о назначении Берлинского на должность преподавателя 

истории и географии в Черниговскую гимназию 1806 г. ЦДІАК України. 

Ф.2162. Оп.1. Спр.63. 3 арк. 

255.  Дело о взыскании тысячи рублей с помещицы Носенковой 

директором Новгород-Северской гимназии Халанским 1813 мая 12-го – 

сент.12.  ЦДІАК України. Ф.2162. Оп.1. Спр. 83. 12 арк. 

256.  Переписка директора Новгород-Северской гимназии 

Халанского с министром народного просвещения А. Разумовским по 

вопросу о принятии крепостного мальчика графа Безбородко в гимназию 

1813 г. ЦДІАК України. Ф.2162. Оп.1. Спр. 85. 3 арк.  

257.  Дело по ходатайству директора Новгород-Северской гимназии 

об утверждении в государственной службе отпущенного на волю Емельяна 

Блинникова, обучающегося в Новгород-Северской гимназии 1816 г. 

ЦДІАК України. Ф.2162. Оп.1. Спр.101. 4 арк.  

258.   Переписка Училищного комитета с министром народного 

Просвещения А. Разумовским об утверждении положения о деньгах, 

пожертвованных графиней А. Безбородко на обучение детей военных 

чиновников в Новгород-Северской гиназии 1816 г. ЦДІАК України. 

Ф.2162. Оп.1. Спр. 106. 4 арк.  

259.   Дело об открытии поветового училища в гор. Соснице 1818 г. 

ЦДІАК України. Ф.2162. Оп.1. Спр. 124. 10 арк. 

260.   Дело о переводе Стародубского малого народного училища в 

поветовое и назначении Радкевича и Янченко на должность 

преподавателей математики, истории и рисования  1818 г. ЦДІАК України. 

Ф.2162. Оп.1. Спр. 130. 6 арк.  

261.  Дело о деньгах взаимообразно взятых директором училищ 

Черниговской губернии Марковым из средств Нежинского поветового 

училища  1819 г. ЦДІАК України. Ф.2162. Оп.1. Спр. 133. 7 арк. 

262.   Дело о награждении деньгами директора Халанского 1818 г. 

ЦДІАК України. Ф.2162. Оп.1. Спр. 135. 9 арк. 
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263.   Дело о закрытии женского пансиона Филиберта в г. Нежине 

за нарушение дисциплины врачем и преподавателем 1818 г. ЦДІАК 

України. Ф.2162. Оп.1. Спр. 140. 7 арк. 

264.   Аттестаты учителей Киевской гимназии и Киевского 

народного училища  1819 г.  ЦДІАК України. Ф.2162. Оп.1. Спр. 166. 40 

арк.  

265.   Дело о запрещении ученикам Новгород-Северской гимназии 

купаться в Десне 1819 г. ЦДІАК України. Ф.2162. Оп.1. Спр. 174. 4 арк. 

266.  Дело о неуплате денег в частном пансионе Белевича  

родителями за содержание их детей. ЦДІАК України. Ф.2162. Оп.1. Спр. 

207. 39 арк. 

267.   Дело об отказе в выдаче пенсии преподавателю Новгород-

Северской гимназии Левицкому 1820 г. ЦДІАК України. Ф.2162. Оп.1. 

Спр. 230. 10 арк. 

268.   Дело об оскорблении надворной советницы Левицкой 

директором Новгород-Северской гимназии Халанским 1820 г.  ЦДІАК 

України. Ф.2162. Оп.1. Спр.232.  29 арк.  

269.   Сообщение директора Новгород-Северской гимназии 

Халанского о разрешении мещанину Лапкову учиться в гимназии  1820 г. 

ЦДІАК України. Ф.2162. Оп.1. Спр. 239  2 арк.  

270.   Переписка об учреждении училища в г. Чернигове для 

девушек 1823 г. ЦДІАК України. Ф.2162. Оп.1. Спр. 364. 3 арк. 

271.     Дело о растрате казенных денег директором Черниговской 

гимназии Марковым 1828 – 1842 гг. ЦДІАК України. Ф.2162. Оп.1. 

Спр.544. 161 арк. 

272.   Записки  по истории учебных заведений Киевской губернии 

1830 г.  ЦДІАК України. Ф.2162. Оп.1. Спр. 630. 68 арк.  
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