
РОЗДІЛ 1 
ПЕРЕДІСТОРІЯ  
УНІВЕРСИТЕТУ 
В КАТЕРИНОСЛАВІ
(кінець ХVIII – початок ХХ ст.)

Початки освіти в нашому краї 
тісно пов’язані з культурно‑ 
освітнім життям Запорозької 

Січі. Саме тут у 1754–1768 рр. існувала січова 
школа, яка утримувалася на кошти запорозької 
казни та пожертвування старшини. В ній здобу‑
вали освіту 80 осіб 1. Крім того, у 1771 р. на Січі 
виникла спеціальна музична школа, яку пізніше 
перенесли до слободи Орловщина на р. Оріль. 
Проте незабаром у 1775 р. ці школи припинили 
своє функціонування. У 1775 р. російська імпе‑
ратриця Катерина ІІ ліквідувала Запорозьку Січ. 
Відтоді розпочався процес інкорпорації колишніх 
Вольностей Війська Запорозького Низового до 
складу Російської імперії. Плани нових владо‑
можців були широкі. Зокрема, згідно з указом від 
4 вересня 1784 р. імператриця вирішила «...осно‑
вать университет, в котором не только науки, но 
и художества преподаваемы быть долженствуют, 
как для верных наших подданных, так и для сосед‑
ственных нам же для единоверных наших» 2.

Натомість набрали чинності розпорядження 
Катерини ІІ про необхідність заснування у краї 
народних шкіл, які стали важливою ланкою 
розвитку освіти на Катеринославщині. Першим 
навчальним закладом у Катеринославі згідно зі 
статутом 1786 р. стало Головне народне училище, 
відкрите за рескриптом від 15 вересня 1792 р. на 
ім’я правителя Катеринославського намісництва 

1	 Швыдько	А.	К.	Народное	образование	на	Екатеринославе	в	
дооктябрьский	период	//	Развитие	образовательной	и	про-
фессиональной	школы	на	Днепропетровщине.	–		Д.,	1989.	–		С.	5

2	 Об	учреждении	университета	в	губернском	городе	Екатери-
нославского	наместничества	//	Полное	собрание	законов	
Российской	империи.	–		СПб.,	1836.	–		Т.	22.	–		С.	227.

1.1. ПОЧАТКИ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ДОРЕФОРМЕНОЇ ДОБИ
В. В. Коховського (Нечуя‑Коховського) (1788–
1794) 3.

17 квітня 1793 р. відбулось урочисте від‑
криття Головного Народного училища. Першим 
директором училища був І. І. Бебер (до 1795), 
його змінив Ф. М. Пугачевський (1796–1797) та 
Т. П. Міщенко (1796–1797). Уже з перших років 
функціонування закладу почала формуватися 
його бібліотека. У 1797 р., через закриття Голов‑
ного училища у Сімферополі, Катеринославське 
головне училище отримало 1 881 примірників 
підручників та різногалузевих книжок. У 1799 р. 
бібліотека училища поповнилася 243 творами з 
різних мов –  дублікатами книжок, призначених 
свого часу для відриття Катеринославського уні‑
верситету. Це була бібліотека князя Г. О. Потьом‑
кіна та архієпископа Є. Булгаріса.

Принагідно зазначимо, що бібліотека наміс‑
ника краю, що прибула в Катеринослав, була роз‑
порошена. В місті залишилася її менша частина і 
сьогодні 77 томів зберігаються у відділі рідкісної 
книги ДНУ. Більша ж частина була відправлена 
до Імператорської гімназії в Казані і нині утворює 
основу колекції рідкісних книжок НБ Казанського 
державного університету.

У 1800 р. бібліотека Головного народного 
училища Катеринослава ще поповнилася  на 2 456 
примірників різних книжок і посібників завдяки 
ініціативним діям попечителя М. П. Миклашев‑
ського. Значну роль у поповненні книжкового 

3	 Первое	столетие	г.	Екатеринослава	1787–9	мая	1887	г.	(Мате-
риалы	для	исторического	очерка)	/	сост.	М.	М.	Владимиров.	–		
Екатеринослав,	1887.	–		С.	158–161;	Яворницкий	Д.	И.	История	
города	Екатеринослава	/	Д.	И.	Яворницкий.	–		Д.,	1989.	–		С.	46–
47;	Записки	Одесского	общества	истории	и	древностей.	–		
Одесса,	[б.	г.].	–		Т.	8.	–		С.	263;	Діячі	державної	влади	та	само-
врядування	Дніпропетровської	області:	історичні	нариси:	у	
2	т.	–		Д.:	АРТ-ПРЕС,	2009.	–		Т.	1.	–		С.	86,	12,	132,
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освіти. Згідно з його статутом 
1804 р. освітні заклади поді‑
лялися на 4 типи: парафіяльні, 
повітові училища, губернські 
гімназії та університети. У гімна‑
зіях курс навчання тривав 4 роки 
і туди приймались лише особи, 
які засвоїли програму повітових 
училищ. Головними предметами 
гімназійного курсу була латина, 
французька та німецька мови, 
природнича історія, географія, іс‑
торія, статистика, філософія, піз‑
ніше були додані військові науки, 
вивчалися мистецтва, однак у 
1819 р. суспільні та політичні дис‑
ципліни з курсу було виключено. 
Це мотивувалося необхідністю 
давати більш практичну освіту. В 
той же час зростала увага до бого‑
слов’я, російської мови.

Першого серпня 1805 р. від‑
булось урочисте відкриття Катеринославської гім‑
назії, що утворилась на базі Головного народного 
училища. На урочистостях були присутні професор 
Харківського університету А. І. Стойкович, Кате‑
ринославський цивільний губернатор П. І. фон 
Берг, відомі громадяни міста. За результатами іс‑
питів до гімназії були зараховані –  до 1‑го класу –  
28 і до 2‑го –  8 осіб. Урочистості в місті тривали 
два дні, а вже 2 серпня почалися заняття.

Гімназія отримала нове приміщення на розі 
вул. Клубної та Cтародворянської, напроти будинку 
В. Хрінникова. Головний корпус гімназії містив дві 
кімнати для бібліотеки. Матеріальна база гімназії 
за підтримки Харківського університету була до‑
сить значною. Так, у 1805–1806 рр. у її бібліотеці 
налічувалося 8 738 екземплярів підручників, 50 
карт, «20 фігур для вивчення природничої історії», 
а у 1812 р. із Лейпцига було виписано 705 книжок 
грецькою, латинською, французькою та німецькою 
мовами 6.

Будинок, який отримала гімназія від училища, 
був незручним, а тому в 1804 р. місцеве дворян‑
ство запропонувало їй свій дім із садом неподалік 
від будинку Хрінникова. Навчальний рік тривав 

6	 Столетие	Екатеринославской	классической	гимназии.	1805–
1905	гг.:	Краткий	исторический	очерк	/	сост.	Ф.	Локоть.	–		Ека-
теринослав,	1908.	–		С.	50;	Лучка	Л.	М.	Перші	бібліотеки	Кате-
ринослава.	–		С.	150.

фонду відігравали дарувальники, 
завдяки пожертвованням яких на 
початку ХІХ ст. навчальний за‑
клад був достатньо забезпечений 
книжками. Цікаво, що в 1804 р. 
з бібліотеки Головного народного 
училища Катеринослава було 
вилучено 63 томи, які передали 
для новоутвореного Харківського 
університету (1805) 4.

Важливим етапом розвитку 
цього навчального закладу був 
початок ХІХ ст., коли директором 
став статський радник Д. Т. Мізко 
(1772–1847), нащадок старовин‑
ного козацького роду, освічена, 
талановита й шанована людина. 
Саме за часи його директорства 
(1803–1831) Головне народне 
училище (згодом гімназія) стало 
одним із найкращих закладів у 
Харківському навчальному окрузі.

Завдяки своїй енергії й відданості освітянській 
справі Д. Т. Мізко забезпечив відкриття училищ 
у всіх повітах та 53 парафіяльних або сільських 
училищ. Він постійно турбувався про покращення 
стану підпорядкованих йому навчальних закладів, 
для чого закликав дворян жертвувати гроші для 
щорічної видачі учням двох золотих та двох срібних 
медалей, які виготовлялись у столичному Монет‑
ному дворі. Д. Т. Мізко був членом низки наукових 
товариств, мав звання доктора «изящных наук» і 
за свою діяльність нагороджений орденом Св. Во‑
лодимира IV та Ш ступенів, Св. Анни ІІ ступеня 5.

Головне народне училище нерідко відвідували 
урядові ревізори, серед яких були полковник Де‑
нисов (батько відомого партизана), Новоросій‑
ський військовий губернатор І. І. Михайлевич та 
ін. Усі вони вельми позитивно відгукувались про 
училище.

Як відомо, важливим етапом розвитку освіти в 
імперії став початок ХІХ ст. Із 8 вересня 1802 р. у 
Росії почало функціонувати Міністерство народної 

4	 Лучка	Л.	М.	Перші	бібліотеки	Катеринослава	/	Л.	М.	Лучка	//	
Придніпров’я:	історико-краєзнавчі	дослідження:	зб.	наук.	
праць.	–		Д.:	Вид-во	«Ліра»,	2015.	–		Вип.	13.	–		С.	149.

5	 Лісниковська	І.	С.	Діячі	освіти	на	Катеринославщині	(ХІХ	–		по-
чаток	ХХ	ст.)	/	І.	С.	Лісниковська,	В.	Д.	Мирончук	//	Грані.	–	
2004.	–	№	5.	–		С.	24–25;	Діячі	державної	влади	та	самовряду-
вання	Дніпропетровської	області:	історичні	нариси:	у	2	т.	–		Д.:	
АРТ-ПРЕС,	2009.	–		Т.	1.	–		С.	334.

Перший	директор		
Катеринославської	гімназії		
Д.	Т.	Мізко		(посмертний	портрет	
середини	XIX	ст.)
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Портрет	А.-Е.	де	Плессі	Рішельє	
роботи	Т.	Лоуренса

Портрет	М.	С.	Воронцова	роботи	
Дж.	Доу

з 1 серпня до кінця червня, з 17 
по 26 червня проводились іспити 
з предметів, а 26 та 27 червня –  
урочисті іспити в присутності гу‑
бернатора, чиновників та дворян.

Кількість учнів щорічно зро‑
стала: якщо в 1805 р. їх нарахо‑
вувалося 36, то у 1815 р. –  вже 
93, ще через 10 років –  109 і у 
1835 р. – 139 7. Зменшення кіль‑
кості учнів порівняно з попереднім 
періодом діяльності (ще за на‑
родного училища) пояснювалось 
тим, що програми 1‑го та 2‑го 
(нижчих) класів тепер вивчались 
до гімназії, а тому багато вступало 
на службу після закінчення учи‑
лищного курсу, не продовжуючи 
гімназичну освіту.

Перший випуск гімназистів 
1808 р. складався всього з трьох 
осіб, а у 1835 р. повний курс 
закінчило вже 355 учнів. Переважна більшість 
випускників належала до привілейованих станів.

У період існування гімназії її нерідко відвіду‑
вали високоповажні чиновники. Крім регулярних 
перевірок професорами Харківського універси‑
тету, гімназію неодноразово перевіряли з ревізією 
Новоросійські генерал‑губернатори: спочатку 
А.‑Е. де Рішельє, а пізніше граф О. Ф. Ланжерон 
та граф М. С. Воронцов. Усі вони позитивно оці‑
нили стан справ у гімназії, особливо зазначивши 
вагомий внесок у розвиток освіти Д. Т. Мізка.

Гідним наступником Д. Т. Мізка виявився 
Яким Якович Ковалевський, який обіймав посаду 
директора гімназії в період 1831–1842 рр. На цей 
час прийшлося реформування навчального закладу 
згідно зі статутом 8 грудня 1829 р. За цим статутом 
термін навчання в гімназіях збільшувався до семи 
років, а викладачі поділялися на два розряди: 
старший і молодший. Ті, хто належали до першого, 
мали викладати давні мови, математику, російську 
літературу, історію, а до другого –  російську гра‑
матику, географію та нові мови. Для учнів перших 
трьох класів в якості покарання могли застосо‑
вуватися різки, а для старшокласників –  навіть 
виключення з гімназії. Успішне завершення гім‑

7	 Столетие	Екатеринославской	классической	гимназии.	1805–
1905	гг.			–		С.	35.

назії відкривало можливості подальшої державної 
служби, головним чином в якості канцеляристів.

Я. Я. Ковалевський рішуче підтримав уве‑
дення п’ятибальної системи оцінки знань і пове‑
дінки учнів, неодноразово формулював і подавав 
свої пропозиції міністру народної освіти стосовно 
обсягу навчальних дисциплін, програм тощо. 
30 серпня 1836 р. відбулося відкриття реформо‑
ваної гімназії 8.

Головними дисциплінами стали Закон Божий 
та свята історія, російська, французька, німецька 
мови та латина, логіка, географія та статистика, 
чистописання, малювання, фізика, історія. Однак 
у середині 40‑х рр. ХІХ ст. вивчення логіки та ста‑
тистики замінили церковнослов’янською мовою. 
Взагалі дисциплінам, пов’язаним з релігією, в на‑
вчальних планах приділялося багато уваги, а іспит 
із Закону Божого відбувався тільки у присутності 
почесного духівництва.

Новий статут вніс зміни в життя педагогів: 
тепер за 20 років вислуги їм надавалась пенсія у 
розмірі 50% від окладу, а за 25 років –  100% та 
ще й додаток за кожен рік. З’явилась можливість 

8	 Мирончук	В.	Д.	Відомий	діяч	старого	Катеринослава	(Сторінки	
біографії	Я.	Я.	Ковалевського.)	/	В.	Д.	Мирончук,	І.	С.	Лісников-
ська	//	Бористен.	–	2002.	–	№	4.	–		С.	8–9;	Чабан	М.	Птахи	з	гнізда	
Придніпров’я	/	М.	Чабан.	–		Д.:	ВАТ	«Дніпрокнига»,	2005.	–		С.	42.
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Випускник	і	другий	директор	
гімназії	Я.	Ковалевський

професійного вдосконалення в 
університетських містах. Так, у 
1837 р. у столичній Сергієвській 
ланкастерській школі викладач 
історії Катеринославської гім‑
назії, «кандидат Харківського 
університету» М. І. Садовський 
вивчав метод взаємного навчання 
дітей. У 30–40‑х рр. ХІХ ст. у 
гімназії працювали випускники 
Санкт‑Петербурзької академії 
мистецтв М. І. Королькевич, 
І. І. Гроднинський, О. М. Сабінін, 
випускник Харківського універ‑
ситету П. С. Семеновський.

Серед учителів першої чверті 
ХІХ ст. слід відмітити І. І. Люба‑
чинського та К. І. Герна. Іван Іва‑
нович Любачинський вирізнявся 
ґрунтовним знанням багатьох 
іноземних мов. Він почав викла‑
дацьку діяльність у Катеринослав‑
ській гімназії і закінчив свій професійний шлях у 
1835 р. (вийшов на пенсію в чині статського рад‑
ника). За ці роки педагог отримав у Харківському 
університеті ступінь магістра філософії (1812), а 
згодом –  доктора філософії та витончених наук 
(1816).

Іншим доктором філософії та витончених 
наук був Карл Іванович Герн, який впродовж 
1812–1831 рр. викладав у гімназії у старших 
класах латинську, а також французьку мови без 
заробітної плати. Свої гроші він перераховував 
на користь гімназії для виготовлення золотих та 
срібних медалей. У 1822 р. такий капітал становив 
уже 3,5 тис. крб, що дало змогу почати випускати 
медалі для кращих учнів 9.

Із роками гімназія розширювалася, зміц‑
нювалась її матеріальна база. Так, збільшилася 
кількість книжок у бібліотеці, з’явилася своя 
книжкова крамниця, постало на реальний ґрунт 
питання про відкриття пансіону для учнів, які 
приїздили до гімназії з інших міст. Сама ідея від‑
криття шляхетного пансіону для безкоштовного 
утримання дітей дрібнопомісних та неродовитих 
дворян зародилася ще 1810 р., але тільки в 1839 р. 
дворянське товариство змогло зібрати необхідну 

9	 Прокопенко	Л.	Л.	Освіта	Катеринославщини	в	першій	чверті	
ХІХ	ст.	/	Л.	Л.	Прокопенко	//	Грані.	–	2004.	–	№	4.	–		С.	17–18.

суму в понад 200 тис. крб. Уро‑
чисте відкриття закладу відбулося 
9 серпня 1840 р. 10

Я. Я. Ковалевський виріз‑
нявся чудовим організаторським 
талантом і творчим підходом до 
справи. Кращі гімназисти наго‑
роджувалися золотими і срібними 
медалями. Директор дбав не 
тільки про навчальний процес, а 
й дозвілля учнів, які тепер мали 
можливість займатися музикою та 
співами. По суботах і неділях він 
запрошував своїх вихованців до 
себе на обід, при цьому звертаючи 
увагу на їхні успіхи в навчанні, а 
не соціальне становище. Неви‑
падково популярність гімназії 
зростала. Якщо в 1835 р. у на‑
вчальному закладі налічувалося 
139 учнів, то в 1841 р. – 209. 
Лише хвороба змусила Я. Я. Ко‑

валевського піти у відставку 11.
Наступними директорами гімназії стали Гав‑

риїл Михайлович Фовицький (1842–1846) та 
Яків Дмитрович Грахов (1846–1862). З 1847 р. 
під пансіон використовувався придбаний у влас‑
ність дерев’яний будинок поблизу гімназії, що 
покращило життя його вихованців. У 1848 р. при 
пансіоні відкрилися курси прискореного вивчення 
іноземних мов, а з 1849 р. почала діяти невелика 
обсерваторія для метеорологічних спостережень, 
що дало можливість старшокласникам отримати 
практичні навички в цій галузі (вона проіснувала 
до 1866 р.).

Революційна хвиля «весни народів», що 
охопила європейські країни у 1848 р., не могла 
не зачепити життя Російської імперії та політику 
її уряду у справах освіти. Тому в 1849 р. було 
прийнято новий статут, що передбачав перехід від 
загальної освіти до більш спеціальної. Реформа 
відповідала намаганням уряду зупинити приплив 
до гімназій та університетів людей з «нижчого 
стану». Гімназійний курс тривав 7 років. Перші 
три роки дисципліни були однакові для всіх, а з 
четвертого починалася спеціалізація залежно від 

10	 Чабан	М.	Птахи	з	гнізда	Придніпров’я	/	М.	Чабан.	–		Д.:	ВАТ	
«Дніпрокнига»,	2005.	–		С.	43.

11	 Там	само.



Р о з д і л  1
ПЕРЕДІСТОРІЯ УНІВЕРСИТЕТУ В КАТЕРИНОСЛАВІ (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)

– 23 –

майбутнього призначення. Наприклад, ті, хто мав 
намір продовжити освіту в університетах, поглиб‑
лено вивчали класичні мови, а ті, хто готувався до 
державної служби, ретельно вивчали арифметику 
й інші прикладні предмети, у тому числі зако‑
нознавство та географію.

У Катеринославській гімназії, за клопотанням 
директора Я. Д. Грахова, з 1852 р. розпочалося 
викладання природничих наук, геометрії, а також 
розширилось викладання Закону Божого, який 
вимагав вивчення історії православної церкви. 
Отже, з початку 50‑х до середини 60‑х рр. ХІХ ст. 
головними дисциплінами були: математика (І–
VII кл.); фізика (V–VII кл.); історія (III–VII кл.); 
фізична, математична і політична географія 
(I–VII кл.); природознавство, ботаніка, зоологія, 
геологія, хімія (I–VII кл.); латина (IV–VII кл.); 
німецька та французька мови (I–VII кл.) –  з пе‑
рекладами з Міллера та Ґете; законознавство (V–
VII кл.); російська мова (І– VII кл.); Закон Божий 
(І–VII кл.). Крім цього, для бажаючих, починаючи 
з 4‑го класу, запроваджувався ще один урок на 
тиждень з малювання та креслення.

У період 1849–1864 рр. у середньому щороку 
навчалося до 250 учнів. Однак не всім, хто вступили 
до гімназії, вдалося її закінчити. Це пояснювалось 
низкою причин, серед яких правила проведення 
перевідних іспитів, що постійно змінювались, і 
жорсткість відбору (під час переходу у вищий клас 

з 1860 р. не припускалась наявність «двійки» з 
жодного предмета). Це призвело до зниження 
показника успішності до 51,3%, тобто до відсіву 
майже половини учнів у кожному старшому класі.

Педагогічна рада звертала увагу батьків та 
опікунів «на неакуратное посещение многими 
учениками классов». Під час Кримської війни 
1853–1856 рр. для гімназистів 7‑го класу, які 
мали бажання піти на військову службу, дозволя‑
лись дострокові випускні іспити у березні–квітні.

Плату за навчання у Катеринославській гім‑
назії, як зазначалось вище, вперше ввели з 1845 р. 
і становила вона 5 крб сріблом. Звільнялись від 
неї незаможні учні тільки з дозволу попечителя 
округу. За рішенням вищестоящих інстанцій з 
1858 р. вона зросла до 10 крб.

Будинок, у якому гімназія розміщувалась 
ще з 1804 р., ставав все більш незручним для 
подальшої експлуатації. І хоча ще у 1843 р. було 
затверджено кошторис на будівництво нового 
помешкання гімназії та пансіону при ній, ще цілих 
18 років віддалили план від його втілення. Це 
спричинилося нестачею коштів, пов’язаною з чи‑
малими витратами на ліквідацію епідемії холери, 
а пізніше –  з Кримською війною. І тому замість 
передбаченого помпезного будинку було вирішено 
побудувати більш скромне приміщення. У 1857 р. 
остаточно визначили місце поблизу Свято‑Пре‑
ображенського собору. Однак неточності проекту 

Катеринославська	класична	гімназія.	Фото	початку	XX	ст.		(Перша	класична	чоловіча	гімназія	на	Соборній	площі)
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призвели до того, що будівництво 
закінчили лише у травні 1861 р. 12

Я. Д. Грахов, який працював 
директором гімназії 16 років, за‑
лишив помітний слід у її розвитку. 
У 1855 р. він видав у світ першу 
книгу з історії свого навчального 
закладу, став дійсним членом 
Імператорського географічного 
товариства. Втім, його особи‑
стість була не позбавлена супе‑
речностей, які стали предметом 
розгляду в непростий час підго‑
товки до проведення ліберальних 
реформ.

У другій половині 50‑х рр. 
ХІХ ст. в Катеринославі зародився 
опозиційний рух, виявом якого 
стала літературно‑викриваль‑
ницька діяльність «Піквікського 
клубу». Один з його чільних 
представників В. М. Єлагін у великому викриваль‑
ному романі «Откупное дело» зобразив реальних 
персонажів катеринославського життя: місцевих 
можновладців‑адміністраторів, дворянських арис‑
тократів‑кріпосників, лицемірних представників 
педагогічного світу тощо. В це коло потрапив і 
Я. Д. Грахов, який став прототипом доктора Сци‑
піонова, котрий однією рукою писав статті з архео‑
логії, а іншою із задоволенням лічив удари різок по 
спинах своїх учнів 13.

Поряд із відкриттям гімназії у Катеринославі 
відбулась ще одна подія. 1 серпня 1805 р. у місті 
було засновано повітове училище 14, яке згодом 
стало трикласним міським. Дума виділила на його 
утримання 300 крб на рік. За даними на 1810 р. у 
ньому нараховувалось 96 учнів, з яких 12 закін‑
чили курс. Розміщувалось училище у власному де‑
рев’яному будинку з декількома флігелями. Проте 
в 1837 р. ця споруда стала непридатною і тому її 
продали. На отримані кошти придбали цегляний 
дім, збудований опікунським відомством для кон‑
тори іноземних поселенців.

12	 Історія	Дніпропетровського	національного	університету	імені	
Олеся	Гончара.	–	4-те	вид.,	перероб.	і	доп.	–		Д.:	Вид-во	ДНУ,	
2008.	–		С.	12–13.

13	 Світленко	С.	І.	Суспільний	рух	на	Катеринославщині	у	50–80-х	
роках	ХІХ	століття:	моногр.	/	С.	І.	Світленко.	–		Д.:	Вид-во	Дні-
пропетр.	нац.	ун-ту,	2006.	–		С.	21.

14	 Первое	столетие	г.	Екатеринослава...	–		С.	168.

Для забезпечення навчаль‑
ного процесу було визначено 
штат із шести осіб: почесний 
наглядач, штатний наглядач (цю 
посаду у 1805–1808 рр. обіймав 
Д. Т. Мізко), законовчитель та три 
викладачі‑предметники. Училище 
складалось із нижчого (підго‑
товчого) відділення з дворічним 
курсом і двох основних класів з 
однорічним навчанням у кожному. 
Склад учнів характеризувався ба‑
гатостановістю, однак більшість 
залишалась за дітьми дворян, чи‑
новників, хоча були представлені 
й діти міщан, селян, різночинців 
віком від 7 до 17 років.

При училищі існувала біблі‑
отека, яка нараховувала понад 
500 томів. У вересні 1836 р. 
цей навчальний заклад було 

реформовано –  додано 3‑й клас. У 1838 р. за‑
проваджено викладання латинської та німецької 
мов, а з 1840 р. –  французької, щоб полегшити 
випускникам вступ до 3‑го класу гімназії. Однак 
ці нововведення проіснували недовго –  до 1844 р. 
Це сталося тому, що вказані предмети не перед‑
бачалися програмою і викладачі не отримували за 
них додаткової платні, то вели заняття абияк.

Подібну долю спіткало й інше починання. 
28 березня 1859 р. при училищі була відкрита 
недільна школа, де знання отримували діти, які на‑
вчались у ремісників. Їм викладали основи Закону 
Божого, читання, письмо та початкову арифме‑
тику. Проте праця учителів не оплачувалась, а інші 
витрати компенсувались за рахунок добровільних 
пожертвувань. І якщо у 1869 р. у недільній школі 
нараховувалось 12 учнів, то у наступні 2–3 роки 
чисельність скоротилась і школу довелось закрити.

Разом із повітовим училищем 1 серпня 
1805 р. відкрилось і народне чоловіче училище 15. 
До 1869 р. воно входило до складу першого під 
назвою «парафіяльного класу».

У першій чверті ХІХ ст. у Катеринославі за‑
сновувалися приватні пансіони. Так, у 1810 р. 
вже існувало два чоловічих пансіони –  Герне та 
Любчинського і три жіночих –  Понятовської, 
Следкіної та Арнольд. 10 квітня 1818 р. приватний 

15	 Первое	столетие	г.	Екатеринослава...	–		С.	195.

Діяч	Піквікського	клубу,		
літератор	В.	М.	Єлагін
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пансіон рівня повітового учи‑
лища для дівчат було відкрито 
іноземкою Вірджинією Навер. 
За 20 років подібних навчальних 
закладів виникло 10, однак надалі 
8 із різних причин було закрито 16.

Своєрідним навчальним 
закладом, що з’явився у першій 
половині ХІХ ст., став Катерино‑ 
славський дитячий притулок, що 
відкрився у 1839 р. 17 з ініціативи 
тодішнього губернського керів‑
ника дворянства П. Струкова на 
пожертвування приватних осіб. 
Спочатку його метою було ви‑
ховання, навчання і опікування 
круглими сиротами з незаможних 
прошарків місцевого населення. 
Згодом у школі стали навчатись й 
так звані приходящі учні. Близько 
25 років притулок розташову‑
вався у різних місцях і лише у 60‑ті рр. ХІХ ст. для 
нього придбали будинок за сприяння тодішнього 
старости притулку П. Бєлявського.

У зв’язку із наявністю людей багатьох націо‑
нальностей на Півдні України у Катеринославі 
було відкрито навчальні заклади і для «іноземців». 
Так, у 1850 р. у місті відкрилось єврейське учи‑
лище І розряду, у якому на 1 січня 1855 р. навча‑
лось 40 осіб, однак у 1873 р. школа була закрита. 
Разом із нею почали відкриватись і приватні 
єврейські училища –  хедери. З’явився особливий 
вид школи –  талмуд‑тора 18. До цього навчального 
закладу одразу вступило близько 100 учнів. Разом 
з елементарною освітою і вивченням засад іудей‑
ської віри діти з незаможних родин отримували 
одяг, взуття, навчальні посібники, що були при‑
дбані на пожертвування.

Поряд зі світською освітою на Катеринослав‑
щині почала розвиватися й духовна. Перша думка 
щодо її запровадження належала архієпископу 
Слов’янському та Херсонському Євгену Булгарісу. 
Враховуючи те, що в щойно народженому губерн‑
ському місті не було належного будинку для розмі‑
щення духовного навчального закладу –  семінарії, 

16	 Швыдько	А.	К.	Народное	образование	на	Екатеринославщине	
в	дооктябрьский	период...	–		С.	7.

17	 Первое	столетие	г.	Екатеринослава...	–		С.	204.
18	 Там	же.	–		С.	203.

її перші роки існування пов’язані 
з Полтавою. 24 січня 1777 р. 
Є. Булгаріс дав доручення архі‑
мандриту Феоктисту заснувати 
при полтавському Хрестовоздви‑
женському монастирі невелику 
школу з архієрейських півчих, 
до якої прийняли 10 хлопців, які 
вміли читати й писати. Учні ви‑
вчали латинь, катехізис, арифме‑
тику, історію та географію.

Четвертого лютого 1777 р. 
Святійший Синод отримав 
подання й архієпископа щодо 
відкриття семінарії. Для її роз‑
міщення Є. Булгаріс передбачив 
нежитловий будинок, що належав 
колишньому гетьману К. Г. Розу‑
мовському. До Батурина, де пе‑
ребував гетьман, преосвященний 
Євген направив свого духівника 

ієромонаха Єпіфанія, приурочивши прибуття ос‑
таннього до 18 березня –  дня іменин колишнього 
гетьмана. На пропозицію продати цей будинок 
К. Г. Розумовський відповів тим, що подарував 
його. Однак у будинку не було дверей, вікон, 
підлоги, печей –  усе потребувало капітального 
ремонту, а отже –  чималих коштів. Архієпископ, 
отримавши позику у Хрестовоздвиженського мо‑
настиря, звернувся за допомогою до дворянства, 
купців, духівництва і використав на потребу учи‑
лища так звані «штрафні гроші», які збирались 
консисторією 19. Додаткові джерела існування 
знаходилися за рахунок того, що серед учнів були 
не тільки діти духівництва, але й нащадки дворян 
та купецтва, батьки яких інколи ставали опікунами 
училища.

27 листопада «епаршеское училище» було 
відкрито. Керівництво цим навчальним закладом 
покладалося на ієромонаха Никифора Феотокія, 
згодом відомого архієпископа. Тоді ж провели 
перепис усіх дітей духівництва від 8 до 11 років, 
здібних до навчання, і здійснили заходи щодо їх 
утримання. Є. Булгаріс передав керівництво 
єпархією Феотокію, який 27 жовтня 1779 р. от‑
римав наказ Синоду від 22 вересня того ж року, 
за яким дозволялось відкрити семінарію, що 

19	 Записки	Одесского	общества	истории	и	древностей.	–		О.,	[б.	г.].	–		
Т.	3.	–		С.	120.

Архієпископ	Слов’янський	та	
Херсонський	Євген	Булгаріс
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отримала назву Словенської. Згодом відбувся 
урочистий акт відкриття спочатку тільки нижчих 
класів. Казна виділила на їх утримання 2 тис. крб 
щорічно.

Викладання в духовній семінарії розпочалось 
у 1780 р. Першими педагогами стали: з грецької 
мови –  протоієрей Іоанн Святайло, курс риторики 
та піїтики вів священик Григорій Богуновський, 
французької мови навчав Петро Атон, німецької 
та арифметики –  професор Лейпцизького універ‑
ситету Шаль, а малюванню –  відставний поручик 
фон Роткіх. 21 вересня 1786 р. було відкрито ос‑
танній клас (богословський), до якого вступили 
6 осіб, і до предметів, що викладались латиною, 
додались богослов’я та філософія. Із 1786 р. 
місцевому архієрею було наказано називатись 
Катеринославським та Херсоно‑Таврійським, а 
семінарії –  Катеринославській, хоча вона все ще 
продовжувала залишатись у Полтаві. Однак 21 
грудня 1797 р. Павло І видав наказ про її пере‑
несення до Новомиргорода Херсонської губернії 
разом з архієпископською кафедрою. Сам ар‑
хієпископ почав називатись Новоросійським та 
Дніпровським.

Отже, 1798–1803 рр. –  найскладніший для 
семінарії «Новомиргородський» період: у про‑
вінційному місті майже неможливо було знайти 
нормальне приміщення для семінарії, ректора, 
лікарні, бібліотеки, господарчих служб. Тому на 
початку ХІХ ст. єпископ Афанасій Іванов, який 
очолював тоді єпархію, розпочав клопотання 
щодо переходу архієрейського штату і семінарії до 
Катеринослава. Знаходячись на кордоні єпархії, 
він писав Синоду про Новомиргород, про те, 
що духівництво зазнає чимало незручностей: 
вони повинні їздити туди і у справах до архієрея, 
і заради своїх дітей. Це призводило до значних 
витрат. Наприкінці 1803 р. клопотання Афанасія 
увінчались успіхом: була видана постанова Си‑
ноду про перенесення архієрейської кафедри із 
семінарією і консисторією до Катеринослава (куди 
вона й перейшла під час канікул) і на її потреби 
було відпущено 5 тис. крб. Самого єпископа 
Афанасія було пожалувано саном архієпископа 
з титулом Катеринославського, Херсонського та 
Таврійського.

До Катеринослава семінарія переїхала влітку 
1804 р. Утім і в губернському центрі для цього 
закладу ще довго не могли підшукати належного 
приміщення. Спочатку Міністерство внутрішніх 

справ запропонувало через губернатора К. С. Глад‑
кого архієпископу (тоді вже Платону) зайняти під 
семінарією Потьомкінський палац, проте Платон 
відмовився через непридатність приміщення, яке 
вимагало величезних коштів на ремонт. Про це ж 
саме він доповів у 1811 р. обер‑прокурору Синоду 
князю О.М. Голіцину. Сама ж семінарія вселилася 
в один із корпусів суконної фабрики, так званий 
лікарський дім, а пізніше перейшла до приватного 
будинку керівника дворян І. І. Штерича. Згодом 
вона розміщувалась у декількох напівзруйнованих 
приміщеннях казенної палати й інших службових 
місць.

У цілому ж напередодні скасування кріпосного 
права у Катеринославі з його десятитисячним 
населенням налічувалось 32 навчальних заклади 
(включаючи приватні, духовні та єврейські), де 
навчалось близько 1450 дітей різних соціальних 
верств, працювало понад 100 викладачів і вихо‑
вателів. Серед численних навчальних закладів слід 
зазначити такі: губернська чоловіча гімназія і бла‑
городний пансіон при ній (232 учня, 12 вчителів та 
вихователів); повітове училище (59/5); парафі‑
яльне училище при повітовому (85/1); приватний 
чоловічий пансіон рівня парафіяльного училища 
(112/17); приватний жіночий пансіон (25/5); жі‑
ноче училище (21/6), жіноче училище ІІ розряду 
(54/4); жіноча школа (23/7); казенне єврейське 
училище І розряду (34/3); єврейський жіночий 
пансіон (26/4); талмуд‑тора (50/1); 15 приватних 
єврейських навчальних закладів, що утримували 
меламеди, 1 ступеня (110/15); духовна семінарія 
(229/7); повітове духовне училище (295/5); ди‑
тячий притулок та ін. Якщо з цього числа виклю‑
чити навчальні заклади, у яких навчалось менше 
10 дітей (переважно єврейських), залишиться 15 
шкіл різних ступенів і напрямів на все губернське 
місто 20.

Цілком зрозуміло, що такий стан справ у га‑
лузі освіти в країні, що стояла на порозі глибоких 
соціально‑економічних змін, був незадовільним, 
а тому назріла нагальна потреба в її розвитку та 
реорганізації. Кінець ХVIII –  перші десятиліття 
ХІХ ст. стали періодом закладення фундаменту 
розвитку середніх навчальних закладів у Катери‑
нославі, що надалі відіграли важливу роль у ста‑
новленні міста.

20	 Памятная	книжка	Екатеринославской	губернии	на	1864	год.	–		
Екатеринослав,	1864.	–		С.	145.
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надходили лише з економічних сум гімназії та суб‑
сидій земств.

Незважаючи на це, кількість гімназистів 
тривалий час зростала. Так, у 1872 р. у цьому на‑
вчальному закладі здобували освіту 384 учні, серед 
них 239 –  вихідці із сімей дворян і чиновників, 
118 –  з міських станів. У 1882 р. чисельність гім‑
назистів досягла вже 458, у тому числі дітей дворян 
і чиновників –  205, а вихідців із міських станів –  
241. Найбільша кількість учнів (511) відвідувала 
гімназію в 1883 р. Проте в подальшому відкриття 
нових навчальних закладів у Катеринославі при‑
звело до помітного зменшення учнів цієї гімназії. 
Ця тенденція чітко простежується з 1888 р.

Епоха реформ спричинила певну лібералі‑
зацію суспільної атмосфери, що проявлялося і в 
гімназичному житті. Так, рада гімназії інколи йшла 
навіть наперекір керівництву навчального округу, 
не погоджуючись з його пропозиціями залишати 
учнів після занять для покарання за невиконання 
ними завдань і призначати їм відпрацювання, тому 
що це могло викликати у дітей відразу до роботи 
взагалі, як примусової. До того ж це незручно 
співробітникам, які вимушені були залишатися на 
службі до 4–5‑ої години вечора.

Деяка лібералізація торкнулась й пансіону. 
Згідно з новим статутом до нього могли приймати 
дітей євреїв, якщо вони погодяться підкоритись 
усім правилам у ньому. Крім того, дозволялось 
утримувати напівпансіонерів, які тільки обідали 
при гімназії з відповідно меншою платою. Була 
здійснена спроба підняти плату для пансіоне‑
рів‑стипендиатів дворянських та благодійних за 
рахунок скорочення їх кількості, оскільки дворян‑
ство відмовлялось підвищувати витрати на кож‑
ного пансіонера.

У повсякденному гімназичному житті праг‑
нення до певної лібералізації «знизу» стикалося з 
консервативно‑охоронними заходами, що надхо‑
дили «зверху». Приміром, у 1869 р., піклуючись 
про виховання учнів у вірнопідданському дусі, 
попечитель навчального округу запропонував не 
видавати гімназистам книжок М. О. Добролюбова 
та Марка Вовчка, і взагалі «произведений, не со‑
ответствующих их возрасту».

У 1871 р. міністр народної освіти Д. А. Толстой 
затвердив новий гімназійний статут, де запропо‑
нував обмежити право визначати на місцях статус 

Реформування всіх сторін со‑
ціально‑економічного життя 
Російської імперії, розпочате 

у 1860–1870‑х рр., потребувало збільшення 
кількості писемних людей і відкриття навчальних 
закладів нового типу, які б у короткий термін го‑
тували фахівців для різних галузей господарства.

Важливу роль відіграло прийняття нового 
гімназійного статуту 19 листопада 1864 р., згідно 
з яким гімназії поділялись на класичні та реальні. 
Доступ до університету був відкритий тільки ви‑
пускникам перших; останніх готували до вступу 
у спеціальні навчальні заклади. Класичні гімназії 
звертали увагу на вивчення давніх мов, а реальні –  
на прикладні науки. Гімназичний курс складався, 
як і раніше, з 7 класів.

У пореформений період у Катеринославі 
продовжувала функціонувати чоловіча гімназія –  
найстаріший у місті середній навчальний заклад. 
Директорами закладу в пореформений період були 
Володимир Миколайович Даль (1862–1864), 
Микола Іванович Білий (1864–1867), Захар 
Васильович Коленко (1867–1873), Григорій 
Максимович Кустовський (1873–1877), Микола 
Степанович Алаєв (1877–1881), Василь Корні‑
йович Зозулін (1881–1886), Олександр Іванович 
Андрієвський (1886–1900). На початку ХХ ст. 
гімназію очолювали Кирило Йосипович Драгош 
(1901–1904) та Микола Пилипович Щербин‑
ський (з 1904) 21.

Із 1861 р. гімназисти здобували освіту в но‑
вому будинку на Соборній площі. Заняття тривали 
з 9‑ї ранку до 14.30. Виходячи з нових навчальних 
планів, Катеринославська гімназія в період 1865–
1871 рр. мала стати класичною з однією давньою 
мовою –  латинською. Щоправда, в 1865 р. на 
педагогічній раді порушувалося питання про пере‑
творення її на реальну, але все ж таки перемогли 
прихильники класичної освіти.

Із 1865 р. по 1869 р. у гімназії, крім основних 
семи, існував також підготовчий клас, однак 
унаслідок недостатньої кількості учнів його було 
закрито. Наплив бажаючих до основних класів 
поставив у 1865 р. питання про відкриття при них 
паралельних відділів із курсу перших трьох класів. 
Проте казна не виділяла грошей, а тому кошти 

21	 Чабан	М.	Птахи	з	гнізда	Придніпров’я.	–		С.	466–467.
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гімназії як реальної, так і класичної, не допускати 
«вольності» у визначенні обсягу викладання різних 
предметів, закликав до запровадження загальної 
програми і посилення виховної ролі гімназії.

Згідно з новим статутом за гімназіями за‑
кріплювалось право на вивчення давніх мов із 
зростанням кількості занять, а щоб прикладна 
освіта розвивалася по‑новому, запроваджувались 
реальні училища. Відкривались підготовчий та 
восьмий класи, що полегшило вступ як до гімназії, 
так і до вищих навчальних закладів.

Природознавство виключалось з навчальних 
предметів. Необхідні відомості з цієї галузі знань 
передбачалось давати на уроках фізики та гео‑
графії, а з 7‑го класу –  на основах психології. Під 
час великої перерви передбачався обов’язковий 
гімнастичний урок для кращої підготовки юнаків до 
військової повинності, але маленька гімнастична 
зала обмежувала ці заняття. На початку 1883 р. 
було розіслано нові правила щодо іспитів, які 
передбачали проводити їх з головних предметів, 
а з другорядних –  перевіряти найбільш суттєве. 
Для випускників встановлювались письмові та 
усні «іспити зрілості»: з російської та давніх мов, 
історії, математики, Закону Божого. На медалі міг 
претендувати випускник, який засвідчив не тільки 
ґрунтовну підготовку, але й відзначався відмінною 
поведінкою.

Після введення нового статуту педагогічна 
рада продовжувала вирішувати найбільш нагальні 

питання. Це –  поновлення біблі‑
отек, дотримання учнями правил 
ношення форменого одягу, правил 
чемності, нагляд за учнівськими 
квартирами та відвідування учнів, 
які живуть з родичами та бать‑
ками.

Увага ради поширювалась і 
на матеріальний стан гімназистів: 
незаможні звільнялись від плати 
за навчання, їм призначались 
пільги, надавались приватні та ка‑
зенні стипендії пансіону (за умови 
успішного навчання). До компе‑
тенції ради належали й спеціальні 
випробування осіб на вчительські 
та інші звання, для вступу учням 
до аптеки і на перший класний 
чин, а також для вступу у медичні 
інститути.

З плином часу у зв’язку із 
розширенням гімназії зростала й плата за на‑
вчання. Якщо у 1871 р. вона становила 30 крб, то у 
1881 р. –  вже 50 крб, а в 1890 р. зросла до 60 крб 
на рік. Для полегшення умов навчання й прожи‑
вання гімназистів у березні 1882 р. було створено 
«Товариство для допомоги нужденним учням», 
кошти до якого надходили у вигляді пожертвувань 
окремих осіб та установ. Для малозабезпечених 
учнів на ці кошти купувались підручники, форма, 
сплачувались витрати на лікування, витрати на 
проїзд абітурієнтів і здійснювалась плата за право 
навчання в гімназії. І хоча членів цього товариства 
з часом ставало менше, їхні грошові надходження 
зростали (в 1883 р. від 83 членів товариства на‑
дійшло 583 крб 90 коп, а у 1905 р. від 65 чоловік –  
2569 крб 67 коп), значні пожертви на межі століть 
робив почесний попечитель гімназії В. Ф. Малама.

В останній чверті ХІХ –  на початку ХХ ст. у 
пансіоні при гімназії перебувало в середньому 52 
вихованці на рік. Плата за утримання в ньому дохо‑
дила до 350 крб, за що учні, які користувалися його 
послугами, могли додатково займатися матема‑
тикою, іноземними мовами, музикою (за особливу 
плату), фехтуванням (усе необхідне для якого при‑
дбав М. П. Миклашевський). Від пансіону вихо‑
ванці також отримували чотириразове харчування, 
навчальні посібники та медичну допомогу.

У пореформені десятиліття Катеринославська 
чоловіча гімназія була репрезентована талано‑
витими педагогічними силами. У цей час дирек‑
торами найстарішого навчального закладу міста 

Заняття	гімназистів	на	Соборній	площі
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були прогресивні діячі освіти, зо‑
крема В. К. Зозулін, М. І. Білий, 
З. В. Коленко. Авторитет гімназії 
створювали і зміцнювали дійсні 
педагоги‑особистості, такі як 
І. Я. Акінфієв, М. О. Андрієв‑
ський, Г. В. Донцов, П. С. Козлов‑
ський, П. Т. Окулов та ін. Завдяки 
своїм глибоким знанням та педа‑
гогічній майстерності вони змогли 
виховати десятки здібних учнів. 
Прикметно, що тільки в період 
1865–1900 р. гімназія підготу‑
вала 719 випускників, серед яких 
49 нагороджені золотими меда‑
лями, а 24 –  срібними. Третина 
вихованців гімназії продовжувала 
освіту у Харківському, Новоро‑
сійському, Київському Св. Во‑
лодимира та Московському уні‑
верситетах, ставала справжніми 
інтелігентами. Так поступово в 
Катеринославі розривалися пута 
провінційності та створювалося сприятливе сере‑
довище для подальшого розвитку освіти та науки 22.

Катеринославська чоловіча гімназія дала 
путівку в життя багатьом відомим діячам, серед 
яких учасники різних напрямів суспільного руху, 
земського й міського самоврядування: Осип 
Аптекман, Сергій Бродницький, Григорій Залю‑
бовський, Петро Єфименко, Михайло Комаров, 
Кузьма Котов, Анатолій Куличенко, Володимир 
Мальований, Митрофан Муравський; літератори, 
критики, редактори та видавці: Павло Андреєв‑
ський, Микола Биков, Петро Биков, Григорій Бо‑
раковський, Олександр Єгоров, Андріан Кащенко, 
Микола Мізко; вчені: Михайло Алексєєнко, Олек‑
сандр Бріо, Михайло Капустін, Микола Кащенко, 
Борис Коленко, Дмитро Коновалов, Андрій Ло‑
бода, Павло Новгородцев, Григорій Риндовський, 
Микола Якубович та багато ін. 23

У пореформений період актуалізувавлася 
проблема жіночої освіти, адже стан її розвитку в 
імперії був незадовільним. Перша спроба відкрити 
жіночу школу в Катеринославі була здійснена на 
початку 60‑х рр. ХІХ ст., коли організували відпо‑

22	 Столетие	Екатеринославской	классической	гимназии...	–		С.	196;	
Історія	міста	Дніпропетровська	/	за	наук.	ред.	А.	Г.	Болебруха.	–		
Д.,	2006.	–		С.	164–165.

23	 Див.	детальніше:	Чабан	М.	Птахи	з	гнізда	Придніпров’я...

відне училище ІІ розряду. Однак 
воно проіснувало лише кілька 
років виключно за рахунок по‑
жертв і в 1868 р. закрилось через 
нестачу коштів.

Безумовно, головною подією 
в історії жіночої освіти Катеринос‑
лава другої половини ХІХ ст. стало 
відкриття Маріїнської гімназії. 
Думка про її необхідність була 
вперше сформульована у вересні 
1859 р. Міністерством внутрішніх 
справ Росії у зверненні до дворян‑
ства. Вважалось, що створення 
навчального закладу такого типу 
сприяло б прогресу нації в цілому 
й відповідало потребам середнього 
стану.

Місцеве дворянство при‑
хильно поставилося до цієї ідеї і 21 
вересня 1859 р. виділило кошти 
на її здійснення. Через два роки 
губернські дворяни асигнували 

31 282 крб на ремонт будинку, що пожертвував 
А. С. Понятовський, який учителював у духовній 
семінарії та чоловічій гімназії. Він заповідав свій 
дім на таких умовах: його можна використовувати 
тільки під жіноче училище; ніколи не продавати 
євреям (як приміщення, що знаходилось поблизу 
від православного храму); надавати безкоштовну 
освіту і виховання 10 малозабезпеченим ученицям, 
переважно духовного звання. І хоча згодом суд не 
затвердив цілком цей заповіт, гімназія виграла 
процес у міста на свою користь.

Після усунення різних перепон 30 серпня 
1865 р. у Катеринославі відкрилось жіноче учи‑
лище І розряду у складі чотирьох нижніх класів, 
до яких зарахували 64 учениці. Остаточно воно 
сформувалося з відкриттям 6 класу, а згідно з пра‑
вилами 1870 р. було перейменоване на гімназію 24. 
Підставою для такої трансформації стало «Поло‑
ження про жіночі гімназії і прогімназії відомства 
Міністерства народної Освіти», прийняте урядом 
у травні 1870 р. Згідно з цим документом жіночі 
училища першого розряду перетворювалися на 
семирічні гімназії, а училища другого розряду –  на 
трикласні прогімназії. При жіночих гімназіях від‑
кривався восьмий спеціальний педагогічний клас, 

24	 Первое	столетие	г.	Екатеринослава...	–		С.	178.

Предводитель	дворянства	Кате-
ринославського	повіту,	почесний	
попечитель	Катеринославської	
чоловічої	гімназії	(1896–1909)	
В.	Ф.	Малама	
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який призначався для підготовки домашніх учите‑
льок та домашніх виховательок. У 1871 р. такий 
клас було створено і в Маріїнській жіночій гімназії, 
яка після цього остаточно утвердила свій статус 25.

Першою начальницею Маріїнської жіночої 
гімназії стала Олександра Якимівна Чернова 
(Риндовська) (1865–1904) –  донька директора 
Катеринославської класичної гімназії –  Якима Ко‑
валевського. Вона керувала педагогічною радою, 
що складала програми викладання дисциплін, 
робила оцінку існуючих навчальних інструкцій та 
посібників, укладала каталоги для бібліотеки, ви‑
значала число класів в училищі, робила настанови 
щодо прийому учениць.

Олександра Якимівна була не тільки ви‑
значним організатором освіти, а ще й викладала 
французьку мову, читала класичні твори росій‑
ських і зарубіжних авторів. У VIII класі Олек‑
сандра Якимівна ставала класним керівником та 
була наставником дівчат.

О. Я. Чернова (Риндовська) мала такі ж до‑
брозичливі стосунки зі своїми вихованцями, як і 
її батько. Вона проводила суботні вечори, на які 
запрошувала інтелігенцію тогочасного Катери‑

25	 Прокопенко	С.	Л.	Розвиток	жіночої	середньої	освіти	в	Катери-
нославській	губернії	у	другій	половині	ХІХ	–		на	початку	ХХ	ст.	/	
С.	Л.	Прокопенко	//	Придніпров’я:	історико-краєзнавчі	дослі-
дження:	зб.	наук.	праць.	–		Д.:	Вид-во	«Ліра»,	2015.	–		Вип.	13.	–		
С.	166.

нослава та старшокласниць. На них читалися різні 
лекції з питань літератури, історії, природознав‑
ства, проводилось художнє читання найкращих 
творів російської та іноземної літератури. Олек‑
сандра Якимівна сама часто виступала на цих 
вечорах.

За свою працю Олександра Якимівна отри‑
мала багато подяк: «Августейшая признательность 
Великих княжон, Покровительниц гимназии», ви‑
раження вдячності від «Попечительного округа» та 
місцевих губернаторів. Найпочеснішою нагородою 
стала золота медаль на Аннінській стрічці з надписом 
«За усердие», яка була вручена у грудні 1898 р. 26

Свою роль у становленні жіночого училища, 
а згодом гімназії відіграла Піклувальна рада під 
головуванням М. Д. Милорадовича. Почесними 
піклувальницями училища, згодом гімназії були 
В. П. Котляревська, М. С. Кох та К. І. Мессарош, 
які багато зробили для зміцнення матеріальної 
бази навчального закладу, що успішно готував 
домашніх вчительок і наставниць.

Основним джерелом утримання гімназії стала 
плата за навчання, що складала 30 крб за рік у під‑

26	 Історія	міста	Дніпропетровська.	–		С.	165;	Лісниковська	І.	С.	Рин-
довська	О.	Я.	і	розвиток	жіночої	освіти	на	Катеринославщині	
(1865–1905	рр.)	/	І.	С.	Лісниковська	//	Гуманістичні	цінності	
світових	цивілізацій	і	проблем	сучасного	світу:	зб.	матеріалів	
Всеукр.	студент.	наук.	конф.	(23–24	квіт.	2002	р.).	–		Кривий	Ріг,	
2002.	–		С.	167–168.

О.	Я.	Чернова	(Риндовська)	–	
начальниця	Маріїнської	жіночої	
гімназії

Катеринославська	Маріїнська	жіноча	гімназія
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готовчому класі, 50 крб –  у трьох 
нижніх і 60 крб –  в інших. Третій 
клас мав більшу наповненість, ніж 
нижчі за рахунок того, що до нього 
вступали учениці прогімназії й 
інших навчальних закладів, проте 
до 8‑го класу йшли не всі семи‑
класниці. Крім вищезгаданих, 
джерелами прибутків гімназії була 
допомога від казни, дворян та гу‑
бернського земства.

Гімназія мала спеціальний 
капітал майже у 10 тис. крб, що 
утворився за рахунок пожертв. 
Із процентів від цього капіталу 
вносили плату за навчання сти‑
пендіаток. Із 1872 р. існували 
такі стипендії: 1 –  імені графа 
П. Е. Коцебу від дворянства; 
2 –  імені Олександра ІІ на 
гроші, що були пожертвуваними 
Г. П. Алексєєвим та М. С. Кох у розмірі 2 тис. крб; 
1 –  імені дружини губернатора І. М. Дурново за 
передплатою всіх станів міста; 1 –  імені М. С. Кох; 
2 –  за духовним заповітом дочки дійсного стат‑
ського радника Мізка –  М. Д. Мізко; 1 –  імені 
дружини Мізка –  Є. Г. Мізко. При гімназії функ‑
ціонував обладнаний фізичний кабінет, який нара‑
ховував наприкінці століття понад 400 різних при‑
ладів і пристосувань, і бібліотека, що налічувала 
2183 томи.

Перший гімназичний випуск відбувся у 1868 р. 
За 12 років після відкриття гімназії її закінчили 218 
дівчат, за 7 наступних –  312. Маріїнська жіноча 
гімназія користувалася великою популярністю, а 
тому кількість бажаючих здобувати освіту в цьому 
закладі постійно зростала.

Мінімальний випуск припав на 1869 р. – 7 
осіб; максимальний –  на 1886 р. – 51 людина. 
Більше половини семикласниць звичайно всту‑
пали до 8‑го додаткового класу і, закінчивши його, 
отримували звання домашніх наставниць або до‑
машніх вчительок. При гімназії утворилось това‑
риство допомоги ученицям, які не мали коштів, із 
членськими внесками у 3 крб, проте більшість уче‑
ниць до категорії злиденних аж ніяк не можна було 
віднести. Так, у рік століття міста (1887) з 458 уче‑
ниць 221 належала до родини дворян і чиновників, 
118 –  з родин купців, 101 –  з міщан; за віроспо‑
віданням –  291 православної, 141 –  іудейської 

віри. Вихідцям із звичайних родин 
у ХІХ ст. приходилося вдовольня‑
тись навчанням у школах більш 
низьких ступенів 27.

Для поліпшення стану нуж‑
денних учениць було вирішено, як 
і у випадку з чоловіками, відкрити 
благодійне товариство. У жовтні 
1860 р. розпочало свою діяльність 
«Товариство піклування жіночою 
освітою у м. Катеринославі». 
У 1872 р. воно вже настільки 
зміцніло і розширило свою діяль‑
ність, що відкрило безкоштовну 
школу для приїжджих учениць. У 
1883 р. були організовані народні 
читання, у 1887 р. –  професійні 
рукодільні школи, у 1893 р. – 
«вечірні малювальні класи», 
у 1898 р. –  платне відділення 
«школи на Чечелевці» 28.

26 серпня 1881 р. за ініціативою О. Я. Чер‑
нової відкрилось і «Товариство допомоги нуж‑
денним ученицям». Кількість його членів уже до 
1‑го вересня 1881 р. досягла 106 осіб. Завдання 
«Товариства» –  надавати допомогу для лікування, 
придбання одягу, підручників; надавати субсидії 
тим, кому вони потрібні. Членський внесок складав 
3 крб 29.

Чим далі, тим більше ставало зрозумілим, що 
не всі бажаючі можуть отримати освіту в училищі. 
Щоб хоч якоюсь мірою послабити напругу в цьому 
питанні, викладачі жіночої гімназії здійснили 
спробу організувати особливе Товариство піклу‑
вання щодо жіночої освіти в Катеринославі.

21 квітня 1872 р. відбулись його перші збори, 
на яких з промовою виступив директор чоловічої 
гімназії З. В. Коленко, закликавши знайти кошти 
для поширення жіночої середньої освіти. Обраний 
розпорядчий комітет розпочав пошук приміщення 
для нової школи, складання навчальних програм.

Піклувальник навчального округу 19 жовтня 
1873 р. затвердив план занять у новій жіночій 

27	 Первое	столетие	г.	Екатеринослава...	–		С.	204–205;	Історія	міста	
Дніпропетровська...	–		С.	165.

28	 Отчёт	о	деятельности	общества	попечительства	о	женском	
образовании	в	г.	Екатеринославе	за	VII-й	год	с	1-го	апреля	
1878	г.	по	2-е	апреля	1879	г.	–		Екатеринослав,	1879.	–		С.	8.

29	 Устав	общества	попечительства	о	женском	образовании	в	
г.	Екатеринославе.	–		Екатеринослав,	1886.	–		С.	1–2.

З.	В.	Коленко	–	директор	Катери-
нославської	чоловічої	гімназії



І С Т О Р І Я
ДНІПРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ IМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

– 32 –

школі і дозволив її відкрити. Міська дума вирішила 
питання з приміщенням, орендувавши клуб у місь‑
кому саду, і зобов’язалась у разі необхідності за 
рахунок міста перевести його в інше зручне місце.

24 квітня 1874 р. відбулось відкриття жіно‑
чого училища у складі трьох відділень. Спочатку 
мали намір брати плату за навчання, але пізніше 
від цієї думки відмовились і таким чином у Кате‑
ринославі з’явилась безкоштовна жіноча школа 
з шестирічним терміном навчання 30. У перший 
рік існування сюди вступили 88 дівчат, уже через 
десять років їх кількість становила понад 250. 
Ось чому з 1883 р. розпочалися клопотання щодо 
будівництва нового приміщення, для чого почався 
збір пожертвувань. Закладання будинку відбулося 
в листопаді 1883 р. і вже в наступному році в ньому 
розпочалися заняття.

Джерелом утримання школи були членські 
внески товариства, субсидії від губернського зем‑
ства і міста, різні пожертвування, збори із заходів, 
які влаштовувались. Із 1879 р. по 1889 р. Товари‑
ство утримувало також окрему фабричну жіночу 
школу, але через відсутність зручного приміщення 
змушено було перевести її до будинку безко‑
штовної жіночої школи 31.

30	 Первое	столетие	г.	Екатеринослава...	–		С.	193.
31	 Отчёт	о	деятельности	общества	попечительства	о	женском	

образовании	в	г.	Екатеринославе	за	VII-й	год	с	1	мая	1876	по	
2-го	апреля	1877	г.	–		Екатеринослав,	1877.	–		С.	17.

Педагогічний колектив про‑
водив велику просвітницьку ро‑
боту серед населення. Із 1883 р. 
при безкоштовній школі були 
організовані так звані народні 
читання. Всі бажаючі могли отри‑
мати певні знання з пропонованої 
тематики у галузях історії, куль‑
тури, природничих і точних наук. 
Систематично такою роботою в 
той час у Російській імперії не за‑
ймалися в жодному місті. Народні 
читання відбулись і в дні святку‑
вання 100‑річчя Катеринослава 32.

У пореформену добу ді‑
вчата Катеринослава змогли 
отримувати освіту і в навчальних 
закладах духовного відомства. 
Преосвященний Платон Тро‑
єпольський прийняв у своє 

управління Катеринославську єпархію в 1864 р. і 
першим висловив думку про заснування жіночого 
училища для дівчат духовного звання. Ця ініціа‑
тива зустріла підтримку громадськості, і 1 жовтня 
1866 р. така школа відкрилась. Спочатку було 
прийнято 40 учениць, у тому числі 22 сироти. 
Курс навчання поділявся на 3 класи з дворічним 
строком навчання у кожному. У 1867 р. училище 
перейшло у власний дім, на просторому дворі 
якого 23 квітня 1874 р. був закладений новий бу‑
динок, враховуючи зростання кількості учениць. У 
1875 р. цей навчальний заклад мав 6 класів згідно 
з правилами, виробленими Священним Синодом. 
Від цього часу він став іменуватися Єпархіальним 
жіночим училищем 33.

Проте вже через 10 років після цього довелося 
будувати новий просторий двоповерховий корпус 
із церквою при ньому, тому що потік бажаючих 
вчитися зростав. На 1 січня 1887 р. у ньому навча‑
лось 267 учениць (з них частина знаходилася в Ти‑
хвінському жіночому монастирі Катеринослава). 
Сироти в училище приймались безкоштовно, 
як діти духовних осіб; учениці інших соціальних 
станів вносили по 50 крб на рік за право навчання. 
Капітал училища складався із сум, які виділялися 

32	 Утєшева	Г.	В.	З	історії	просвітницької	діяльності	Катеринослава	
комісії	народних	читань	наприкінці	ХІХ	ст.	/	Г.	В.	Утєшева	//	
Грані.	–	2002.	–	№	1	(21).	–		С.	54–58.

33	 Памятная	книжка	и	адрес-календарь	Екатеринославской	гу-
бернии	на	1885	год.	–		Екатеринослав,	1886.	–		С.	329.

Тихвінський	жіночий	монастир	Катеринослава
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єпархіальним духівництвом, а 
також недоторканого фонду в 
6500 крб і стипендіального –  
1700 крб. Із 8 березня 1887 р. 
при училищі відкрилась недільна 
школа для дітей різної статі. Її 
спочатку відвідували 8 хлопчиків 
і 7 дівчат. У матеріальному відно‑
шенні цей навчальний заклад був 
добре забезпечений, мав бібліо‑
теку з 1337 книжок та фізичний 
кабінет з 158 приладами 34.

У світській жіночій освіті 
також було здійснено крок уперед: 
на підставі доповіді міської управи 
4 квітня 1872 р. відкрилося на‑
родне жіноче училище 35, що роз‑
міщувалося в міському будинку 
і утримувалося на кошти міста. 
З моменту відкриття до 1876 р. у 
ньому навчалось 162 учениці. У 1887 р. училище 
функціонувало у складі трьох відділів, причому 
перше було поділено на дві групи, старшу та мо‑
лодшу (підготовчу).

Із 1877/78 навчального року в училищі 
ввели викладання скороченого курсу вітчизняної 
географії та історії, але вже в наступному році за 
пропозицією директора народних училищ ці пред‑
мети виключили з навчальних планів як складні 
для учнів. Проте з 1881 р. як окремий предмет 
було запроваджено рукоділля. Навчальний заклад 
щорічно відвідувала піклувальниця та інспектор 
народних училищ губернії, однак більш високе 
керівництво обходило його своєю увагою 36.

А тим часом Маріїнська гімназія не могла вмі‑
стити всіх, хто бажав учитись. Так, у 1880/81 н. р. 
до V класу закладу було прийнято 71 ученицю, при 
цьому значній частині бажаючих випускниць Ме‑
літопольської, Новомосковської і Павлоградської 
прогімнізій відмовили через брак місць 37.

Тому у лютому 1882 р. її опікунська рада 
звернулась до міської думи з пропозицією знайти 
кошти для відкриття жіночої чотирикласної про‑

34	 Первое	столетие	г.	Екатеринослава...	–		С.	200.
35	 Там	же.	–		С.	35.
36	 Десятилетие	1883–1893	Екатеринославской	женской	гимназии	/	

сост.	Г.	В.	Донцов.	–		Екатеринослав,	1894.	–		С.	5–6.
37	 Прокопенко	С.	Л.	Розвиток	жіночої	середньої	освіти	в	Катери-

нославській	губернії	у	другій	половині	ХІХ	–		на	початку	ХХ	ст.	–		
С.	167.

гімназії замість паралельних молодших класів, що 
дозволило б збільшити паралелі у старших.

Міська дума на засіданні від 7 квітня 1882 р. 
ухвалила рішення про організацію у місті другої 
гімназії, розраховуючи на фінансову підтримку по‑
вітового земства, міських і дворянських товариств 
Верхньодніпровська, Новомосковська та Павло‑
града. Однак узгодження аспектів цього питання 
затягувалось, і тому 10 серпня 1883 р. міська дума 
подала клопотання перед Міністерством освіти 
щодо відкриття у Катеринославі чотирикласної 
жіночої прогімназії на кошти міста 38. Такий дозвіл 
було отримано від опікуна Одеського навчального 
округу 25 серпня того ж року.

Директором майбутнього навчального за‑
кладу опікунська рада обрала А. І. Вальяно, а 
почесною піклувальницею К. І. Мессарош. Дім 
було наймано у міщанина Денисенка і через «Ека‑
теринославский листок» оголошено про відкриття 
прогімназії, яке призначили на 30 жовтня 1883 р.

Спочатку прогімназія складалася з двох 
класів: підготовчого і першого. Вступили лише 16 
дівчат, однак наприкінці навчального року стало 
вже 35 учениць. Плата за навчання була встанов‑
лена 25 крб у підготовчому і 35 крб  –  в основних 
класах (з 1883 р. – 38 крб). Усі суми надходили до 
міської каси для відшкодування витрат на утри‑

38	 Десятилетие	1883–1893	Екатеринославской	женской	гимназии	/	
сост.	Г.	В.	Донцов.	–		Екатеринослав,	1894.	–		С.	7.

Учениці	Маріїнської	гімназії
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мання прогімназії. Крім цього, цей 
навчальний заклад мав недотор‑
каний капітал у 750 крб, що по‑
жертвували для іменної стипендії.

Заняття почались 7 листо‑
пада 1883 р., і, щоб виконати 
програму, педагоги прогімназії 
проводили додаткові уроки без‑
коштовно. Кількість учениць 
зростала: у 1884 р. їх було 92, у 
1885 р. – 117, у 1886 р. – 164 (у 
цьому році відкрито 4‑те відді‑
лення, прогімназія стала повною 
і в такому вигляді проіснувала до 
1891 р.). До цього часу в ній були 
відсутні кабінети, було декілька 
невеликих колекцій, навчальних 
посібників і близько 700 книжок. 
Проте кваліфікований педаго‑
гічний колектив (що зазначали у 
своїх звітах під час відвідування 
прогімназії окружні інспектори і 
попечитель навчальної округи), 
а також щедрі пожертвування попечительки 
К. І. Мессарош (тільки за перші 3 роки вона дала 
прогімназії більше 2300 крб) відкривали перед 
цим навчальним закладом нові перспективи.

У червні 1887 р. відбувся перший випуск 
вихованок прогімназії, які перейшли в 5‑й клас 
Маріїнської гімназії. У 1892 р. було відкрито 
6‑й, а з відкриттям 1 серпня 1893 р. 7‑го класу у 
Катеринославі з’явилась ще одна жіноча міська 
гімназія. На момент перетворення у ній навчалось 
335 учениць, у тому числі 218 –  з міщан та 117 –  з 
дворян і чиновників. Утримувалась гімназія думою 
на кошти міста, гроші, що надходили від учениць, 
благодійних внесків (особливо від К. І. Мессарош) 
і кошти, отримані від уроків танців. Здібні учениці з 
малозабезпечених верств суспільства звільнялись 
від плати за навчання, оскільки міське самовряду‑
вання визначило своїм завданням полегшити шлях 
до знань усім. Тому під час прийому до міської гім‑
назії не було станової або релігійної дискримінації 
(у 1893 р. там навчалось 203 учениці православ‑
ного, 127 іудейського та 5 караїмського віроспові‑
дання) 39.

У пореформений період відчувалася нагальна 
потреба у фахівцях різних галузей господарства, 
що стимулювало розвиток професійної освіти. 

39	 Десятилетие	1883–1893	Екатеринославской	женской	ги-
мназии.	–		С.	35.

Одним із перших досвідів за‑
провадження таких закладів 
стало відкриття в Катеринославі 
8 жовтня 1861 р. землемер‑
сько‑таксаторських класів, що 
існували формально при гім‑
назії, однак були самостійними 
підрозділами. Метою цих класів 
стало «образование способных 
съемщиков и таксаторов». Туди 
приймались особи всіх верств, не 
молодше 15 років, із свідоцтвом 
про закінчення 4 класів гімназії 
або за іспитом. Курс навчання 
тривав два роки, впродовж яких 
майбутні фахівці вивчали топо‑
графію, нівелювання, природні 
науки й межові закони, креслення 
й накладку планів, планіметрію, 
таксацію.

У 1861 р. до 1‑го класу було 
прийнято 27 учнів, з них 18 –  з 

гімназії. Викладачів було троє –  інженер шляхів 
сполучення Биков, вчитель гімназії Залюбов‑
ський і фахівець з межових законів та креслення 
Жигачов (останній виконував також обов’язки ін‑
спектора класів). Витрати на утримання навчаль‑
ного закладу (5 тис. крб) покладались на губернію 
у вигляді особливої земської повинності. Для його 
устаткування тільки в перший рік було придбано 
геодезичних та креслярських інструментів на 1277 
крб і на 100 крб навчальних книг та посібників 40.

Через те, що класи користувались приміщен‑
нями і послугами гімназії, вирішено було меблі, 
бібліотеку, креслярські та інші прилади, які їм 
належали, передати у розпорядження гімназії. 
Формально допис директора керівникові межового 
корпусу про закриття землемірно‑таксаторських 
класів, датоване 10 грудня 1868 р., навчальний 
заклад такого типу –  землемірне училище –  
з’явиться знову лише на початку ХХ ст.

Сімдесяті роки стали переломними в розвитку 
краю. Д. Юз та О. М. Поль почали свої мінерало‑
гічні розвідки, завдяки яким стало зрозуміло, що 
Придніпров’я має бути промисловим краєм. Отже, 
виникла гостра потреба в людях, які б мали спеці‑
альні практичні знання, що їх не можна отримати 
в класичній гімназії. У країні в цілому назрівав 

40	 Первое	столетие	г.	Екатеринослава...	–		С.	210.

Попечитель	Катеринославського	
Першого	реального	училища	
О.	М.	Поль
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промисловий бум і тому в «Уставе о реальных 
училищах», затвердженому 15 травня 1872 р., їх 
завдання полягало «доставить учащемуся в них 
юношеству общее образование, приспособить к 
практическим потребностям и к приобретению 
технических познаний». У закладі такого типу, 
крім загальноосвітніх предметів, викладались 
креслення, механіка, комерційна економіка, 
бухгалтерія, землемірне і будівниче мистецтво, 
хімічна технологія, моделювання.

У квітні 1875 р. Державна рада прийняла 
постанову про відкриття семи нових реальних 
училищ, одне з яких у Катеринославі. На його 
потреби казна відпустила 11 140 крб. 17 травня 
1875 р. відповідне рішення ухвалила міська дума. 
Під нове училище зняли новий будинок у Б. І. Го‑
ровіца, а директором призначили О. О. Соколова. 
Вступні іспити до нового навчального закладу по‑
чались з 12 вересня і за їх результатами у 3‑й клас 
було прийнято 19, а в 4‑й –  12 учнів. 28 вересня 
відбулось урочисте відкриття Катеринославського 
училища у присутності губернатора І. М. Дурново. 
У перший рік існування училища його відвідали мі‑
ністр освіти граф Д. А. Толстой і опікун Одеського 
навчального округу С. П. Голубцов 41.

З перших днів роботи новий навчальний 
заклад відчував значні незручності через погане 
приміщення та нестачу меблів. За сприяння пер‑
шого почесного опікуна П. М. Миклашевського ці 
питання були вирішені: 10‑річний контракт з Горо‑
віцем розірвали, а замість цього прийняли зручний 
дім від С. Штейна, отримали дозвіл на користу‑
вання меблями закритого на той час єврейського 
казенного училища.

Для заохочення учнів земство у 1886/87 
навчальному році встановило стипендію ім. 
І. М. Дурново. Однак для якісного засвоєння 
знань дітьми реальному училищу потрібен був під‑
готовчий клас. Це питання було зняте у 1889/90 
навчальному році методом «латання дірок» –  у 
7‑му закрилося хіміко‑технологічне відділення, 
залишилось тільки загальне. У серпні 1891 р. 
реальне училище зайняло власний цегляний дво‑
поверховий дім у нагірній частині міста.

41	 Исторический	очерк	Екатеринославского	реального	училища	
за	двадцать	пять	лет	его	существования.	1875–1900.	–		Екате-
ринослав,	1901.	–		С.	5.

Реальне училище влаштувало також вельми 
необхідну для потреб суспільства метереологічну 
станцію (до цього їх було всього дві на всю гу‑
бернію –  при Таганрозькій гімназії і в с. Маргари‑
тівка). Ініціатива її створення належала П. М. Ми‑
клашевському, а кошти для обладнання надало 
губернське земство. Із 1885 р. під керівництвом 
викладача фізики П. М. Желеховського велись 
постійні спостереження за погодою (з 1887 р. їх 
здійснював природознавець І. Я. Акінфієв). Спо‑
стереження вели 2–3 учні старших класів, яким у 
винагороду надавалась оселя і по 120 крб на рік. 
Прогноз погоди вивішувався для загального озна‑
йомлення у спеціальній рамці біля дверей училища 
на проспекті.

Училище мало у своєму розпорядженні зміс‑
товні бібліотеки: фундаментальну (2 812 назв, 
6 480 томів) і учнівську (810 назв, 2 008 томів) –  
за даними на 1901 р. –  і добре оснащені фізичний 
кабінет та кабінет природничих наук, хімічну лабо‑
раторію.

Плата за навчання вносилася раз на півріччя і 
постійно зростала –  від 30 крб у 1875/76 рр. до 40 
крб у 1890/91 рр. Від неї звільнялись діти робіт‑
ників Міністерства народної освіти і відмінники, 
які пред’явили свідоцтво про бідність.

Органи самоврядування, меценати не обхо‑
дили стороною потреби училища. У 1876–1879 рр. 
П. М. Миклашевський пожертвував 1600 крб на 
стипендії для бідних учнів, земські збори надавали 
стипендію ім. І. М. Дурново; верхньодніпровське 
дворянство –  ім. О. М. Поля; губернське прав‑
ління –  ім. М. П. Ашберга. О. М. Поль, який був 
попечителем училища 1883–1890 рр., подарував 
йому колекцію мінералів.

Викладачі навчального закладу займалися 
дослідною роботою. Їх педагогічна корпорація 
забезпечила видавництво праць природознавця 
І. Я. Акінфієва, мовознавця П. С. Козловського 
та ін. 42

Незважаючи на наявність різноманітних 
навчальних закладів, у Катеринославі існували і 
розвивались приватні навчальні заклади разом зі 
школами для національних меншин міста.

Із 1875 р. у місті починають відкриватися при‑
ватні школи. Найбільш великою була школа пані 

42	 Первое	столетие	г.	Екатеринослава...	–		С.	204–205.
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А. Л. Карбоньєр, що виникла на початку 70‑х рр. 
ХІХ ст., однак її офіційно відкрили в серпні 1875 р. 
Спочатку в ній навчалось тільки 25 дівчат, однак 
з 1876 р. туди приймались і хлопчики. На 1 січня 
1887 р. навчалось 60 учнів (39 дівчат і 21 хлопець). 
При школі був пансіон для дівчат, які отримували 
освіту в інших закладах. Курс же самої школи 
складався з двох класів, кожен з яких мав два відді‑
лення. Плата за навчання становила 50 крб на рік.

У 1884 р. відкрилась школа пані фон Шварц, 
проте вона не змогла завоювати значної популяр‑
ності і наприкінці 80‑х років ХІХ ст. припинила своє 
функціонування. Школа М. Овчинникової офі‑
ційно відкрилась у 1878 р., хоча існувала з початку 
60‑х рр. ХІХ ст. Вона розміщувалась у Спаському 
домі і спеціалізувалась на підготовці хлопців до 
вступу до військового корпусу. Плата за навчання 
становила 100 крб на рік. У 1886 р. тут також спо‑
стерігалось скорочення кількості учнів: 10 хлопців і 
2 дівчини, а у 1887 р. вчились тільки 4 дівчини через 
епідемію дифтериту. Ці школи припинили своє іс‑
нування у 90‑х рр. ХІХ ст., однак стали своєрідним 
зразком численних приватних навчальних закладів, 
які розвивалися на початку ХХ ст.

Школи засновували не тільки приватні особи, 
але й громади. Зокрема, у місті існувала неве‑
лика (до 40 родин) релігійна громада караїмів, 
що у 1878 р. відкрила своє училище, яке в деяких 
джерелах називалось російсько‑караїмською 

школою. Її мета полягала у підготовці до вступу в 
урядові навчальні заклади, а також до торгової та 
промислової діяльності, тому що майже всі родини 
караїмів були заможними.

Школа утримувалась винятково на кошти 
громади. У перший рік у ній навчалося 17 учнів, а 
через 10 років –  23 (з них 14 –  у молодшому і 9 –  
у старшому відділенні). Навчання забезпечували 
два викладачі –  росіянин та караїм, які вели уроки 
з караїмського Закону Божого, давньоєврейської 
мови (з перекладом на татарську, яка вважалася в 
общині розмовною), і з російської –  в обсязі, не‑
обхідному для вступу до державного навчального 
закладу. Для дівчат‑караїмок окремого училища 
не було. При школі утримувався молитовний дім, 
в якому обов’язки хазана (священика) виконував 
один із членів громади.

Пореформений період започаткував нові на‑
прями розвитку освітньої справи у регіоні –  від‑
криття різноманітних жіночих навчальних закладів 
як нижніх, так і середніх, у тому числі єпархіальних. 
Не слід забувати і про подальший розвиток кла‑
сичної освіти, яка була представлена славетною 
класичною гімназією. Особливо бурхливим ви‑
явились 1880‑ті рр. Саме в цей час з’явилися 
численні ремісничі середні навчальні заклади, які 
задовольняли соціальні і певною мірою економічні 
потреби мешканців. І одним із ключових моментів 
становлення Катеринослава як промислового 
міста стало відкриття Катеринославського Вищого 
гірничого училища.

Учениці	типової	жіночої	приватної	школи	ХІХ	ст.
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1.3. ЗМІНИ В ГАЛУЗІ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Економічне піднесення Кате‑
ринослава наприкінці ХІХ ст. 
диктувало необхідність суттєвих 

соціально‑культурних змін, без яких важко було 
б здійснити його перетворення на сучасне високо‑
розвинене місто. На цьому шляху особливо важ‑
ливе місце належало модернізаційним процесам у 
сфері освіти. Адже, за даними першого загального 
перепису населення Російської імперії 1897 р., з 
112 839 мешканців губернського центру освічені 
складали 53 586 чоловік, або 47% населення 43. 
Щоправда, за цим показником місто на Дніпрі 
випереджало досить невисокі середні цифри по 
Російській імперії, але такий рівень письменності 
вже не задовольняв нагальні потреби життя су‑
спільства.

Те ж статистичне джерело свідчить, що соці‑
альний шар тодішньої катеринославської інтелі‑
генції був зовсім незначним. Так, лише 771 особи 
займалися «навчальною і виховною діяльністю» 
самостійно, а з членами родин –  1 746 мешканців 
міста, або 1,5% населення 44. Це було помітно 
менше в порівнянні з тими, хто обіймав посади в 
адміністрації, суді та поліції, а також з членами 
їхніх сімей (2162 чол.) 45.

На початку ХХ ст. не вражала й кількість ка‑
теринославських навчальних закладів. На 1 січня 
1900 р. був лише один заклад вищої освіти –  
щойно засноване Вище гірниче училище; чотири 
середніх, зокрема Катеринославська чоловіча 
гімназія, Катеринославське реальне училище, 
жіноча Катеринославська Маріїнська гімназія та 
жіноча Катеринославська міська гімназія; а також 
два чотирикласних училища –  М. В. Клевцової і 
П. Л. Іоффе, безкоштовна жіноча школа Товари‑
ства Попечительства про жіночу освіту в м. Кате‑
ринослав, училище при станції Катеринослав Ка‑
терининської залізниці та Єврейська талмуд‑тора. 
До цього слід додати й такі навчальні духовні 
заклади, як Духовна семінарія, Духовне училище 
та Єпархіальне жіноче училище, а також Троїцьку 

43	 Днепропетровску	200	лет.	1776–1976:	сб.	док.	и	материалов.	–		
К.,	1976.	–		С.	58.

44	 Там	же.	–		С.	59.
45	 Там	же.

церковно‑парафіяльну школу та три училища при 
церквах іноземних сповідань 46.

Більшість зазначених світських навчальних за‑
кладів підпорядковувались Міністерству народної 
освіти, а духовні –  Відомству православного 
сповідання. Окремі належали Товариству Попе‑
чительства про жіночу освіту в м. Катеринослав та 
приватним особам. Значна частина катеринослав‑
ських навчальних закладів утримувалась на кошти 
міста 47.

На початку ХХ ст. Міністерство народної 
освіти здійснювало чергові спроби реформування 
освітянської галузі. Це пояснюється намаганням 
влади наблизити школу до потреб життя за умов 
погіршення економічної кон’юнктури, усклад‑
ненням суспільно‑політичної ситуації в країні та 
загостренням міжнародних суперечностей. Вже на 
початку 1900 р. з приводу освітянської реформи 
розпочалась робота спеціальної комісії, яка нагро‑
мадила вісім томів матеріалів. Спираючись на цей 
досвід, 29 квітня 1900 р. міністр народної освіти 
М. П. Боголєпов запропонував основні засади 
реформи середньої школи. До числа невідкладних 
заходів входило поліпшення підготовки, матері‑
ального становища та соціального статусу вчителів 
середньої школи. Зберігаючи два типи середніх 
закладів (гімназії та реальні училища), міністр зо‑
середив увагу на ефективнішому виконанні ними 
завдань морального та фізичного виховання учнів і 
деяких змінах у навчальних планах 48.

Уже влітку 1900 р. у катеринославських се‑
редніх навчальних закладах відбулися перші зміни: 
у гімназіях відмінили письмові іспити з давніх мов, 
а в нових планах із латинської та грецької головну 
увагу стали приділяти читанню античних авторів 
і скоротили обсяг вивчення граматики. Відтепер 
педагогічні ради могли ухвалювати рішення про 
переведення із класу в клас без іспитів тих гімна‑
зистів, хто мав добру успішність 49.

46	 Там	же.	–		С.	68;	Екатеринославская	губерния.	–		Вып.	1:	Памятная	
книжка	и	адрес-календарь	на	1900	г.	/	под.	ред.	Я.	Г.	Голо-
лобова.	–		Екатеринослав,	1901.	–		С.	36–50.

47	 Там	же.	–		С.	68.
48	 Столетие	Екатеринославской	классической	гимназии.	1805–

1905	гг.:	Краткий	ист.	очерк.	/	сост.	О.	Локоть.	–		Екатеринослав,	
1908.	–		С.	232.

49	 Там	же.	–		С.	233.
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У 1901 р. новий міністр народної освіти 
П. С. Ванновський продовжив справу свого по‑
передника з реформування середньої школи. У 
цей період було розроблено проект «Основних 
положень облаштування загальноосвітньої се‑
редньої школи». З осені, ще до законодавчого за‑
твердження, розпочалося практичне застосування 
реформи. При цьому припинялось викладання ла‑
тинської мови в перших двох класах і грецької –  у 
третьому та четвертому. Водночас посилювалось 
викладання російської мови та географії, а в пер‑
шому класі знову вводилися такі дисципліни, як 
російська історія, одна іноземна мова й природо‑
знавство. Зазначені заходи впроваджувались як 
тимчасові в чоловічих гімназіях і прогімназіях на 
один рік. Нововведення обговорювались на опі‑
кунських і педагогічних радах 50.

У 1902 р. проект реформи середньої школи 
був поданий на розгляд Навчальному Комітету і 
Раді Міністрів. Тим часом новий міністр народної 
освіти Г. Е. Зенгер визнав недоцільним поверта‑
тися до старих настанов і продовжив реформіст‑
ський курс. Нарешті, указ царя Миколи ІІ від 15 
березня 1903 р. зберігав восьмикласну структуру 
гімназій, дві давні мови, але навчання грецькою 
в переважній більшості закладів визнавав не‑
обов’язковим. Закінчення гімназійного курсу 
надавало можливість вступати до університетів. 
У реальних училищах зберігалась шестикласна 
основна структура, як і сьомий додатковий клас.

Окрім гімназій і реальних училищ дозволя‑
лось утворення шестикласних середніх навчальних 
закладів, здобуття освіти в яких відкривало мож‑
ливість службової кар’єри на губернському рівні. 
Передбачалось створити умови для розвитку 
середньої технічної та професійної освіти, розра‑
хованої на задоволення практичних потреб життя. 
Царська реформа середньої освіти початку ХХ ст. 
зосереджувала особливу увагу на підвищенні релі‑
гійно‑морального та взагалі виховного впливу всіх 
типів шкіл на учнів, на зміцненні в них відданості 
російській державності й народності. Ставилось 
питання щодо невідкладних заходів у справі більш 
доцільної підготовки вчительських кадрів 51.

На початку ХХ ст. відбувалася певна модерні‑
зація старих середніх навчальних закладів Катери‑
нославщини. Наприклад, у 1904 р. завершилась 

50	 Столетие	Екатеринославской	классической	гимназии.	1805–
1905	гг.	–		С.	235.

51	 Там	же.		–		С.	238.

реставрація та розширення приміщення Катери‑
нославської Першої Маріїнської жіночої гімназії. 
Цей навчальний заклад тепер розміщувався у 
приватному двоповерховому будинку на Троїцькій, 
1, де в розпорядженні гімназисток налічувалось 
13 широких і світлих класних кімнат. Нове при‑
міщення гімназії розподілялося на сім основних 
класів, підготовчий, вісім додаткових і чотири па‑
ралельні у 4, 5, 6 і 7 класах. Крім того при гімназії 
відкрили безкоштовний клас для бідних дівчат 52.

На 1 січня 1906 р. у Катеринославській 
Першій Маріїнській гімназії (Почесна попечи‑
телька К. І. Мессарош, голова опікунської ради 
М. І. Миклашевський) навчалися 584 учениці. 
Серед гімназисток налічувалося 146 (25%) дочок 
особистих дворян і чиновників, 128 (21,9%) спад‑
кових дворянок, 105 (17%) дочок почесних гро‑
мадян і міщан, 29 (4,9%) селянок 53. Указані цифри 
переконливо свідчать про елітарний характер на‑
вчального закладу. За віросповіданням переважна 
більшість належала до православних –  396 гімна‑
зисток (67,8%). Більше чверті налічували учениці 
іудейської віри –  154 (26,3%). Значну меншість 
становили гімназистки римо‑католицького ві‑
росповідання –  22 (3,8%) 54. Про досить високу 
успішність учениць свідчить те, що в 1905 р. із 46 
гімназисток‑випускниць VІІ класу 4 одержали зо‑
лоту медаль, 4 –  срібну, а 8 нагороджені книгою 55.

На початку ХХ ст. розширювалось Катерино‑
славське Перше реальне училище. За клопотанням 
попечителя цього навчального закладу М. В. Ро‑
дзянка та згідно з постановою Катеринославських 
губернських земських зборів від 17 грудня 1904 р. 
було асигновано 5 тис. крб і виділено 25 тис. крб 
взаємної позики зі страхового капіталу на 10 років 
під 4% річних для прибудови рекреаційного та гім‑
настичного залів 56.

У майбутньому приміщення училища буде 
пов’язане з історією університету. У 1920 р. там 
розмістився факультет професійної освіти Інсти‑
туту народної освіти, організованого на базі Кате‑
ринославського університету 57.

52	 Отчет	Екатеринославской	губернской	земской	управы	за	1905	
год:	Народное	образование.	–		Екатеринослав,	1906.	–		С.	7.

53	 Там	же.	–		С.	8,	9.
54	 Там	же.	–		С.	9.
55	 Там	же.
56	 Там	же.	–		С.	18.
57	 Фоменко	А.	К.	Дніпропетровск:	минуле	і	сучасне	/	А.	К.	Фоменко,	

М.	П.	Чабан,	В.	І.	Лазебник	–		Д.,	2001.	–		С.	123.
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Із початку ХХ ст. постійно зростала мережа 
катеринославських освітніх закладів: відкривалися 
нові гімназії, училища тощо. Своєрідністю цього 
періоду стало започаткування середніх навчальних 
закладів нових типів. Таким освітнім осередком по 
праву є Перше Катеринославське 7‑класне комер‑
ційне училище, яке урочисто відкрилося у вересні 
1901 р. Про заснування училища клопоталися 
купецьке зібрання, міська дума та земство, а іні‑
ціативу в його організації виявили катеринослав‑
ський міський голова О. Я. Толстиков, окружний 
інспектор Д. Д. Морев і губернатор кн. П. Д. Свя‑
тополк‑Мирський 58.

Директором комерційного училища обрали 
А. С. Синявського –  учня видатного українського 
історика В. Б. Антоновича й товариша М. С. Гру‑
шевського, учасника української студентської 
громади в Києві, а потім в Одесі, прихильника 
ідей М. П. Драгоманова 59. Директор Катерино‑
славського комерційного училища відзначався 
великою енергійністю. Для свого закладу він ви‑
будував величний будинок, справжній палац, що 

58	 Заруба	В.	М.	Постаті	(Студії	з	історії	України.	Книга	друга)	/	
В.	М.	Заруба.	–		Д.,	1993.	–		С.	201.

59	 Дорошенко	Д.	Мої	спомини	про	давнє	минуле	(1901–1914	
роки)	/	Д.	Дорошенко	//	Чабан	Микола.	У	старому	Катери-
нославі	(1905–1920	рр.):	Хрестоматія.	Місто	на	Дніпрі	очима	
українських	письменників,	публіцистів	і	громадських	діячів.	–		Д.,	
2001.	–		С.	53–54.

став однією з архітектурних окрас Катеринослава. 
Перший камінь під новий корпус заклали 23 липня 
1904 р., і А. С. Синявський зробив усе, щоб у ве‑
ресні 1905 р. гімназисти та викладачі розпочали 
навчальний процес у модерному приміщенні 60.

А. С. Синявський зміг по‑хазяйськи розпо‑
рядитися великими фондами училища, які фор‑
мувалися та поповнювалися Спілкою копалень 
вугілля й заліза на Катеринославщині. Новий 
будинок училища являв собою велику споруду. 
Просторі класи, широкі корпуси, паркетні підлоги, 
величезна аудиторія амфітеатром, де відбувалося 
читання літературних творів з демонструванням 
діапозитивів і проби хору, –  все це справляло не‑
забутнє враження на учнів.

Училище вирізнялося бездоганно організо‑
ваним навчальним процесом. Першорядну роль 
відігравав добре підібраний склад висококвалі‑
фікованих викладачів‑українців, серед яких були 
Є. С. Вировий, Д. І. Дорошенко, П. С. Єфремов, 
Б. Ф. Павловський, В. Ю. Петрушевський, 
І. М. Труба, В. А. Харцієв, Г. Г. Черняхівський. 
Прикладом для вчительських кадрів став директор 
училища, який мав великий педагогічний хист і з 
любов’ю викладав комерційну географію, комер‑

60	 Здрайковський	В.	Наче	це	було	вчора	/	В.	Здрайковський	//	
Чабан	Микола.	У	старому	Катеринославі...	–		С.	170;	За-
руба	В.	М.	Постаті.	–		С.	202.

Попечитель	Катеринославського	
Першого	реального	училища	
М.	В.	Родзянко

Перше	реальне	училище.	Фото	1893	р.	(нині	корп.	№	2	ДНУ	ім.	Олеся	Гон-
чара	–	просп.	Дмитра	Яворницького,	36)
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ційну статистику, політичну економію, історію 
та ін. Високому навчальному рівню викладання 
сприяли й прекрасно устатковані предметні ка‑
бінети: хімічний, природничих наук, спеціальний 
клас креслення та малювання 61.

А. С. Синявський належав до справжніх укра‑
їнських патріотів. Працюючи директором і вод‑
ночас учителем, він, за тих несприятливих умов, 
робив усе можливе для пропаганди української 
культури та формування української національної 
свідомості серед середньошкільної молоді та сту‑
дентства 62.

Дух української історії витав уже у великій 
парадній залі училища, де вгорі над вікнами були 
намальовані великі медальйони –  портрети 
Б. Хмельницького, П. Сагайдачного, І. Мазепи, 
П. Могили та інших історичних постатей. Учи‑
лищна бібліотека містила багато українських 
книжок. Учням училища були відомі імена ви‑
значних культурних діячів українського народу 
І. П. Котляревського, Т. Г. Шевченка, ювілеї яких 
у той час святкувалися товариством «Просвіта» 63.

61	 Здрайковський	В.	Наче	це	було	вчора.	–		С.	171.
62	 Там	само.	–		С.	170–171;	Косач-Борисова	І.	Спогади	/	І.	Ко-

сач-Борисова	//	Синявський	Антін.	Вибрані	праці	/	Антін	Си-
нявський.	–		К.,	1993.	–		С.	354–355.

63	 Косач-Борисова	І.	Спогади.	–		С.	354;	Дорошенко	Д.	Мої	спомини	
про	давнє	минуле	(1901–1914	роки).	–		С.	54.

Український напрям яскраво 
виявився у викладенні історич‑
ного минулого. Коли вчитель 
І. М. Комаренко торкався істо‑
ричних подій в Україні, він навчав 
українській історії не за офіційним 
підручником С. Ф. Платонова, а за 
історичними книжками М. С. Гру‑
шевського і М. М. Аркаса. Учні 
відчували цю «дійсно українську 
правду», яка офіційно забороня‑
лась царським урядом тодішньої 
Росії 64.

Утім, певна українська атмо‑ 
сфера, створена А. С. Синявським 
у комерційному училищі, не могла 
ще дати відчутних позитивних 
результатів через своєрідний 
соціальний і національний склад 
учнів. Адже здебільшого йшли 
навчатися на «комерсантів» ви‑

хідці із заможних родин –  сини купців, поміщиків, 
підприємців та ін. За національною належністю 
не менше половини учнів були євреї, а інша ча‑
стина –  росіяни, поляки, німці‑меноніти. Україн‑
ців‑учнів налічувалось зовсім мало, хоча навчання 
для них, завдяки А. С. Синявському, здебільшого 
було безкоштовним 65.

Директор комерційного училища належав до 
дійсних ліберальних демократів. «Двері школи, –  
згадував В. Здрайковський, –  було відчинено для 
дітей всіх національностей і всіх соціальних шарів 
суспільства. Разом з тим вона була привілейо‑
ваною школою щодо її можливостей»66. Примітно, 
що крім православного священнослужителя в 
училищі був і рабин для обслуговування учнів єв‑
рейського походження 67.

Перше Катеринославське 7‑класне комер‑
ційне училище набуло швидкого темпу розвитку. 
Вже в 1906 р. у цьому навчальному закладі налі‑
чувалось 17 класів, 45 вчителів, 700 учнів і велась 
підготовка на економістів, бухгалтерів і фінан‑
систів для всього південноукраїнського регіону. 
У тому ж році училищу присвоїли ім’я Государя 

64	 Сокіл	М.	Спогади	/	М.	Сокіл	//	Синявський	Антін.	Вибрані	твори.	–		
С.	364.

65	 Там	само.	–		С.	363.;	Дорошенко	Д.	Мої	спомини	про	давнє	
минуле	(1901–1914	роки).	–		С.	54.

66	 Календарь-Ежегодник	«Приднепровье».	–	Екатеринослав,	
1910.	–	С.	313.

67	 Сокіл	М.	Спогади...	–		С.	363.

Катеринославське	комерційне	училище.	Фото	початку	XX	ст.
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Імператора Миколи ІІ. Під керів‑
ництвом А. С. Синявського цей 
навчальний заклад став однією з 
кращих середніх шкіл і центром 
науково‑педагогічної думки Кате‑
ринослава. Тут постійно шукали 
новаторські прийоми викладання, 
особливо опікувалися організа‑
цією самостійної роботи учнів, 
позакласним читанням, прове‑
денням засідань гуртків та екс‑
курсій. Упродовж 1903–1914 рр. 
училище випустило у світ 25 ви‑
дань, зокрема програми, списки 
учнів, звіти, плани, каталоги, 
збірники науково‑педагогічних 
праць 68.

Закінчивши училище, гім‑
назисти одержували атестати 
та звання особистого почесного 
громадянина. Відмінники здобу‑
вали звання кандидата комерції, нагороджувалися 
золотими і срібними медалями 69.

Перше Катеринославське 7‑класне комер‑
ційне училище підпорядковувалось Міністерству 
торгівлі й промисловості, що сприяло розвитку 
ліберального поступового напряму 70. Зовсім інша 
ідейна атмосфера панувала в тих навчальних 
закладах, які підпорядковувались Міністерству 
народної освіти з його консервативно‑охоронним 
спрямуванням. Типовим прикладом таких на‑
вчальних закладів у Катеринославі була Перша 
Катеринославська класична гімназія на Соборній 
площі. Знаменитою постаттю, яка в міжрево‑
люційний період тривалий час визначала поступ 
цього навчального закладу, був директор гімназії 
і водночас член Катеринославської губернської 
училищної ради від Міністерства народної освіти 
М. П. Щербинський 71. Цей адміністратор належав 
до політично‑консервативного керівництва та ве‑
ликих україноненависників. Через це двері гімназії 
були наглухо зачинені для дітей політично небла‑
гонадійних батьків.

68	 Заруба	В.	М.	Постаті.	–		С.	201–203.
69	 Календарь-Ежегодник	«Приднепровье».	–		Екатеринослав,	1910.	–		

С.	313.
70	 Дорошенко	Д.	Мої	спомини	про	давнє	минуле	(1901–1914	

роки).	–		С.	54.
71	 Весь	Екатеринослав	1912	г.	–		Екатеринослав,	1912.	–		С.	206,	

207;	Екатеринославский	адрес-календарь	на	1916	год.	–		Ека-
теринослав,	1916.	–		С.	197,	198.

Цікаві згадки про підхід 
цього директора до відбору май‑
бутніх учнів на вступних іспитах 
до гімназії залишив М. Сокіл. 
Відповівши добре на всі запи‑
тання з російської мови, він 
мусив насамкінець продекла‑
мувати один із найулюбленіших 
віршів, само собою зрозуміло за 
тодішніх обставин, з російської 
поетичної класики. Проте через 
свою юнацьку наївність М. Сокіл 
заявив, що може продекламувати 
й вірші Т. Г. Шевченка. «Нет‑нет, 
Шевченко здесь не нужно», –  від‑
повів керівник навчального за‑
кладу. Після цього М. Сокіл вже 
не декламував жодного вірша, а 
на другий день дізнався про те, що 
до гімназії не прийнятий 72.

Попри політично‑консер‑
вативну атмосферу керівництва педагогічний 
колектив Першої Катеринославської гімназії 
прагнув до вдосконалення навчального процесу, до 
розширення світогляду своїх вихованців. Про до‑
сить високий рівень технічного оснащення гімназії 
свідчить добре устаткування кількох предметних 
кабінетів. Так, у 1904 р. у фізичному налічувалось 
324 прилади, природно‑історичному –  2389 пред‑
метів, нумізматичному –  461 екземпляр монет, 
археологічному –  246 предметів 73.

Крім традиційних для таких навчальних 
закладів дисциплін, якими були російська, ні‑
мецька та французька мови, математика, історія, 
географія, природознавство, графічне мистецтво, 
гімнастика, у цій гімназії в 1912 р. проводилися 
заняття з фізики й космографії, законознавства, 
музики і танців 74. Варто зазначити, що в 2‑й чоло‑
вічій гімназії, рішення про будівництво якої було 
прийнято міською управою в червні 1910 р. і яка 
незабаром постала на Пушкінському проспекті, 
напроти Олександро‑Невської церкви, у цей час 
такі предмети не викладали, хоча три ставки ви‑
ділялося на наглядачів 75. Утім у 1916 р. і Перша, 

72	 Сокіл	М.	Спогади.	–	С.	361–362.
73	 Столетие	Екатеринославской	классической	гимназии.	–		С.	318–

320.
74	 Весь	Екатеринослав	1912	г.	–		С.	207–208.
75	 Весь	Екатеринослав	1912	г.		–		С.	208;	Известия	Екатеринославс-

кого	городского	общественного	управления.	–	1910.	–	№	12.	–	15	
июня.	–		С.	1150–1152.

А.	С.	Синявський	–	директор	
Першого	Катеринославського	
комерційного	училища
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і Друга катеринославські гімназії належали до 
числа «класичних» 76.

У 1911 р. в Катеринославі відкрилася Друга  
класична чоловіча гімназія на розі Пушкінського 
просп., 65 б та вул. Короткої другої (нині – вул. 
Громова), а Міська класична гімназія на Соборній 
пл. 2 стала називатися Першою класичною чо‑
ловічою гімназією. У другому десятилітті ХХ ст., 
поряд з «класичними» гімназіями  засновувалися 
приватні. До них належали Чоловіча гімназія 
І. Ф. Вертоградова з правами для учнів на вулиці 
Упорній, 11, (нині вул. Глінки) у будинку Кузь‑
мицького та Чоловіча гімназія О. Л. Фовицького 
на розі Катерининського проспекту й вулиці 
Крестової у будинку Рогинського. Кожний з цих 
навчальних закладів мав свої особливості. Так, 
у Чоловічій гімназії І. Ф. Вертоградова читалися 
такі дисципліни, як психологія, логіка та зако‑
нодавство, а в Чоловічій гімназії О. Л. Фовиць‑
кого –  психологія, законодавство, чистописання 
та малювання 77.

Розширювалась мережа й середніх закладів 
інших типів. Так, у 1912 р. у Катеринославі функці‑
онувало вже Друге реальне училище на Тюремній 
площі (директор Д. М. Фінаков) та 8‑класне 
Комерційне училище Катеринославського товари‑

76	 Екатеринославский	адрес-календарь	1916	год.	–		С.	198.
77	 Весь	Екатеринослав	1912	г.	–		С.	208–209.

ства Взаємної допомоги прикажчиків на Базарній 
вулиці (директор В. В. Якунін) 78.

Характерною ознакою освітянської галузі 
в Катеринославі початку ХХ ст. став бурхливий 
розвиток жіночих навчальних закладів. Передові 
позиції утримувала Перша Катеринославська 
міська жіноча гімназія, заснована ще в 1883 р. 
На початку ХХ ст. тривав процес подальшого 
розширення навчального закладу: відкривалися 
паралельні відділення при основних класах, а 
також комерційне відділення у складі трьох класів, 
які існували паралельно 5–7 класам гімназії 79. У 
1908 р. для гімназії був зведений двоповерховий, 
з двома крилами, цегляний будинок у класичному 
стилі 80.

Чимало добрих починань у справі розвитку 
цього навчального закладу ініціювала опікунська 
рада гімназії. Почесною попечителькою гімназії 
та головою опікунської ради була К. І. Мессарош, 
яка не шкодувала ані сил, ані коштів для розвитку 
навчального закладу 81. До 1908 р. ця відома діячка 
катеринославської освіти пожертвувала на користь 

78	 Там	же.		–	С.	211.
79	 Историческая	записка	о	1-й	Городской	Женской	Гимназии	к	

25-летию	существования	/	сост.	П.	А.	Соколовым.	–		Екатери-
нослав,	[б.	г.].	–		С.	32–33.

80	 Фоменко	А.	К.	Дніпропетровськ:	минуле	і	сучасне.	–		С.	117.
81	 Историческая	записка	о	1-й	Городской	Женской	Гимназии.	–		

С.	96.

Друга		класична	чоловіча	гімназія	(нині	–	гімназія	№	12		
на		просп.	Пушкіна,	75)

Катеринославський	педагог,	
засновник	приватної	чоловічої	
гімназії	І.	Ф.	Вертоградов	



Р о з д і л  1
ПЕРЕДІСТОРІЯ УНІВЕРСИТЕТУ В КАТЕРИНОСЛАВІ (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)

– 43 –

гімназії 13 700 крб, які використовувались на по‑
ліпшення матеріального становища вихованок та 
учительського складу, для поповнення бібліотеки, 
закупівлю навчальних посібників, проведення 
шкільних екскурсій та дозвілля гімназисток 82.

Опікунська рада гімназії послідовно захищала 
інтереси свого навчального закладу. Особливою 
турботою попечителів стала допомога найбіднішим 
ученицям, які повністю або частково звільнялися 
від плати за навчання, отримували допомогу на 
придбання теплого одягу, на уплату за житло 
тощо. Піклувальна рада влаштовувала благодійні 
вечори, залучала до пожертвувань місцеву гро‑
маду та особисті кошти. Частина цієї доброчинної 
допомоги направлялася на організацію дозвілля 
учнівської молоді. Майже щорічно для гімнази‑
сток влаштовувались літературні ранки, для мо‑
лодших –  із роздачею солодощів, або танцювальні 
вечори 83.

Починаючи з 1900 р. допомогу опікунській раді 
в справі опіки над бідними гімназистками стало 
надавати Товариство допомоги незабезпеченим 
ученицям Катеринославської міської жіночої гім‑
назії. Цей доброчинний осередок був створений 
при гімназії за ініціативою начальниці закладу 
О. В. Юрченко 84.

Зазначене товариство поставило своїм го‑
ловним завданням облаштування при гімназії гур‑
тожитку для учениць‑сиріт та з малозабезпечених 
сімей. Тільки в 1907 р. Товариство витратило на 
допомогу гімназисткам 1042 крб 50 коп 85.

У 1906 р. в гімназії почав діяти батьківський 
комітет, який надавав ученицям різноманітну до‑
помогу у вигляді внесків за право навчання, купівлі 
бідним гімназисткам взуття, плаття, підручників, 
організації групових занять із репетитором для 
учениць зі слабкою успішністю, розумних розваг 
і корисних екскурсій до Києва та на Дніпровські 
пороги. Батьківський комітет піклувався про 
здоров’я гімназисток, ставлячи питання про пе‑
ріодичний медичний огляд учениць, про боротьбу 
з порнографією, про облаштування учнівської 
купальні та навчання гімназисток плаванню 86.

82	 Историческая	записка	о	1-й	Городской	Женской	Гимназии.		–		
С.	32–33.

83	 Там	же.	–		С.	62,	64.
84	 Там	же	.	–	С.	65.
85	 Там	же.	–		С.	65–66.
86	 Там	же.	–		С.	78–79.

Кошти на розвиток гімназії черпалися з різних 
джерел. Головний внесок на утримання цього 
навчального закладу робило місто. Наприклад, у 
1905 і 1906 рр. міські гроші робили навчання в жі‑
ночій гімназії наполовину безкоштовним. Велику 
допомогу надавали приватні особи, Катеринослав‑
ське Повітове земство, Товариство взаємного кре‑
диту Катеринославського Губернського земства, 
Товариство франко‑російських майстерень та 
Англійський клуб 87.

Завдяки постійній фінансовій підтримці 
Перша Катеринославська міська жіноча гімназія 
мала досить значну фундаментальну та учнівську 
бібліотеку, яка до 1 січня 1908 р. нараховувала 
1 547 назв у 2 715 томах наукових видань та 1995 

87	 Там	же.		–		С.	84.

Приватна	чоловіча	школа	О.	Л.	Фовицького		
на	розі	Катерининського	просп.	і	вул.		Крестової		
(нині	СШ	№	58	на	розі	просп.	Дмитра	Яворницького		
та	вул.	Василя	Чапленка)
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назв у 3 004 томах навчальних посібників і підруч‑
ників загальною вартістю в 6 тис. крб. Неабияке 
значення надавалося й створенню предметних ка‑
бінетів. Так, гімназистки могли здобувати знання 
в добре облаштованому фізичному кабінеті, де 
налічувалось 378 приладів, а також у кабінеті при‑
родничих наук, де розміщувалось 542 предмети, 
навчальні та навчально‑допоміжні посібники 88.

Перша Катеринославська міська жіноча 
гімназія відчиняла свої двері для дітей різного 
етнічного та соціального походження. Так на 
1 січня 1908 р. православні гімназистки стано‑
вили 73,38% із 511 учениць. На другому місці за 
чисельністю –  гімназистки іудейського віроспові‑
дання (19,37% загального учнівського складу) 89. 
Цікаві зміни відбувалися в соціальному складі гім‑
назисток. Наприклад, чисельність учениць селян‑
ського стану‑класу збільшилася з 6,25% в 1902 р. 
до 13,11% в 1908 р., тобто більш ніж удвічі. Кіль‑
кість гімназисток дворянського та чиновницького 
походження, навпаки, скоротилась із 38,07% у 
1901 р. до 23,28% у 1908 р. 90

На початку ХХ ст. розвиток Першої Катери‑
нославської міської жіночої гімназії відбувався 

88	 Историческая	записка	о	1-й	Городской	Женской	Гимназии	...		–		
С.	117.

89	 Там	же.	–		С.	120.
90	 Там	же.	–		С.	102,	104.

не без проблем. Частина з них 
пов’язувалась із загальною ситуа‑
цією в країні, яка вступила в добу 
революційних подій і катаклізмів. 
Так, унаслідок Першої росій‑
ської революції 1905–1906 рр. 
навчальний рік було скорочено. 
Водночас нагромадилося чимало 
й внутрішніх проблем, причому 
не тільки навчально‑методичного 
та виховного, а й соціального 
характеру. Не випадково число 
загальних засідань педагогічної 
ради разом із засіданнями класних 
і предметних комісій щорічно до‑
ходило до 60 і навіть більше, тобто 
становило два місяці вечорів 91.

Актуальними залишалися 
питання про зрівняння в правах 
учителів жіночих навчальних 

закладів із чоловічими, про надання права цим 
учителям на отримання пенсії. Так, 17 березня 
1908 р. опікунська рада гімназії звернулася з 
проханням до М. П. Щербинського як до голови 
педагогічної ради міської жіночої гімназії з тим, 
щоб він підготував відповідне клопотання до Мі‑
ністерства народної просвіти 92.

Безвідрадним залишалося матеріальне стано‑
вище викладачів жіночої гімназії, що призводило 
до кадрового голоду, до частих вакансій на вчи‑
тельські місця, що не заповнювалися впродовж 
місяця і більше 93. 8 травня 1908 р. така ситуація 
стала предметом обговорення в гімназії. Причому 
був ухвалений річний оклад для вчителів у розмірі 
2 400 крб за 18 уроків на тиждень зі збільшенням 
на 150 крб кожні п’ять років. За цими ж пропо‑
зиціями для вчительок розмір річного окладу мав 
становити 1200 крб із збільшенням на 75 крб кожні 
п’ять років, тобто помітна соціальна нерівність в 
оплаті чоловічої та жіночої праці зберігалася 94.

Соціальне розшарування помітно виявлялося 
учнівському середовищі. Досить показові в цьому 
контексті результати «правильного медичного ог‑
ляду» учениць підготовчого та першого класів гім‑

91	 Там	же.	–		С.	96.
92	 Там	же	.	–		С.	96,	98.
93	 Там	же.	–		С.	97.
94	 Там	же.		–		С.	125.

Третя	Міська	жіноча	гімназія	ім.	Ю.	Й.	Нестелей		
на	вул.	Московській	(нині	–	вул.	Володимира	Мономаха)
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назії, що вперше був проведений 
у 1907 р. Так, із 149 оглянутих із 
хорошим харчуванням зафіксо‑
вано лише 49 учениць (32,88%), 
із середнім –  63 (42, 28%), а з 
поганим –  37 (24,83%) 95.

У першому десятилітті ХХ ст. 
у Катеринославі були започатко‑
вані ще дві міські жіночі гімназії. 
Друга Міська жіноча гімназія 
розташувалась на Тюремній 
площі. Головою педагогічної ради 
цього навчального закладу став 
В. М. Гудков, а начальницею –  
А. І. Бракенгеймер 96. У 1909 р. 
в місті на Дніпрі відчинила двері 
Третя Міська жіноча гімназія 
ім. Ю. Й. Нестелей, яка розмі‑
щувалась у приватному будинку 
на вулиці Московській. Появі 
цієї триповерхової будівлі в неокласичному стилі 
катеринославці зобов’язані місцевій дворянці 
Ю. Й. Нестелей, яка вклала власні кошти в це 
будівництво. Катеринославська міська дума при‑
своїла гімназії ім’я шляхетної меценатки 97.

Гімназія мала солідну опікунську раду на чолі з 
Є. А. Івановим. До її складу входили голова міської 
думи І. В. Способний, директор Державного банку 
О. Н. Біляєв, архітектори Д. С. Скоробогатов і 
Г. І. Панафутін та ін. Почесною піклувальницею 
гімназії стала княгиня В. Г. Урусова –  дружина 
Катеринославського губернського предводителя 
дворянства 98.

У 1915–1916 рр. Третя Міська жіноча гім‑
назія імені Ю. Й. Нестелей налічувала вісім ос‑
новних класів, два підготовчі і один паралельний 
перший клас, де навчалася 501 учениця. Голова пе‑
дагогічної ради К. І. Попель та начальниця гімназії 
К. І. Кранц за кілька років вивели цей навчальний 
заклад у ряд привілейованих 99. У 1920‑х рр. у 
приміщенні гімназії розмістився факультет соці‑

95	 Весь	Екатеринослав	1912	г.	–		С.	213.
96	 Фоменко	А.	К.	Дніпропетровськ:	минуле	і	сучасне.	–		С.	119.
97	 Весь	Екатеринослав	1912	г.	–		С.	214.
98	 Екатеринославский	адрес-календарь	1916	г.	–		С.	120.
99	 Дніпропетровськ:	минуле	і	сучасне.	–		С.	120.

ального виховання та робфак Інституту народної 
освіти, створеного на базі університету 100.

У 1912 р., крім трьох міських жіночих гім‑
назій, у Катеринославі функціонувало ще шість 
приватних жіночих гімназій. Це, зокрема, Жіноча 
гімназія Н. М. Тіблен (вулиця Козача, будинок 
М. В. Клевцової); Жіноча гімназія П. Л. Іоффе 
(єврейська) (вулиця Базарна, будинок І. В. Гвоз‑
дєва), яка мала права урядових гімназій Міністер‑
ства народної просвіти; Жіноча гімназія О. Г. Пе‑
трової (Проспект, будинок Ароновича); Приватна 
жіноча гімназія Н. Біттнер (вулиця Олександрів‑
ська, будинок Карбоньєра); Приватна жіноча 
гімназія Р. Ф. Ващук (вулиця Троїцька, будинок 
Топоровського) та Жіноча гімназія С. М. Юдкович 
(вулиця Тиха, будинок № 8) 101.

До числа жіночих середніх навчальних закладів 
цього періоду слід віднести й Жіноче комерційне 
училище С. І. Степанової (площа Троїцька, будинок 
Мізка) та Жіноче комерційне училище, засноване 
Ю. Х. Юргенс (вулиця Козача, будинок Лур’є) 102.

На початку ХХ ст. у Катеринославі започат‑
ковувалася середня вечірня освіта. Її первістком 
можна вважати приватні вечірні середні курси 

100	 Весь	Екатеринослав	1912	г.	–		С.	215–218.
101	 Там	же.	–		С.	215,	217.
102	 Екатеринославский	адрес-календарь	1916	г.	–		С.	204.

Жіноче	комерційне	училище	С.	І.	Степанової	(площа	Троїцька,		
будинок	Мізка)
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дорослих обох статей без розрізнення віри й на‑
ціональності, засновані І. Ф. Вертоградовим за 
програмою державних чоловічих гімназій 103.

Неповну середню освіту надавали в Катери‑
нославі три вищі початкові училища. Їх представ‑
ляли 1‑ше вище початкове училище (Проспект, 
будинок 94), Міське вище початкове (колишнє 
1‑ше міське 6‑класне) училище (вулиця Козача, 
будинок № 61) та Вище початкове училище 
ім. О. С. Пушкіна (Олександро‑Невська площа). 
Почесними попечителями цих навчальних закладів 
були відповідно М. П. Волоцький, М. Г. Поюров‑
ський та І. І. Тіссен 104.

На початку ХХ ст. в Катеринославі існувала до‑
сить розвинута мережа нижчих навчальних закладів, 
які підпорядковувались у межах регіону дирекції на‑
родних училищ Катеринославської губернії. Струк‑
тура навчальних закладів, що підпадали під кате‑
горію народних училищ, відзначалася розмаїттям. 
Так, на 1 січня 1906 р. у підпорядкуванні Катери‑
нославської дирекції народних училищ перебували 
1024 нижчі навчальні заклади, зокрема 16 міських 
училищ та навчальних закладів, що відповідали 
курсу повітових училищ, 1 004 початкові училища 
різних типів (приміром, парафіяльні) та 4 ремісничі 
навчальні заклади й професійні курси. Другим за 
чисельністю складником мережі народних училищ 
були єврейські навчальні заклади, яких налічува‑
лося 286. Серед них значна питома вага належала 
хедерам (201) та приватним училищам 1‑го, 2‑го 
і 3‑го розрядів (51). Значно менші групи закладів, 
що об’єднувалися в категорію народних училищ, 
становили загальноосвітні навчальні заклади для 
дорослих (61), зокрема 6 недільних шкіл та 55 ве‑
чірніх курсів; приватні навчальні заклади, якими 
були 23 училища 2‑го і 3‑го розрядів; педагогічні 
курси для підготовки вчителів (3) та персоналу 
(2) 105.

Серед народних училищ слід відзначити 
навчальні заклади творчого спрямування, у 
тому числі Музичну школу вільних художників 
С. А. Брілліант‑Лівен та М. М. Лівена і Музичне 
училище Катеринославського відділення Імпера‑

103	 Екатеринославский	адрес-календарь	1916	г.		–		С.	206.
104	 Отчет	о	состоянии	народных	училищ	Екатеринославской	гу-

бернии	за	1906	г.	–		Екатеринослав,	1908.	–		С.	3–4.
105	 Екатеринославский	адрес-календарь	1916	г.	–		С.	207–209.

торського російського музичного товариства 106. У 
той період простежуються непоодинокі приклади, 
коли справою початкової освіти опікувалися 
різноманітні товариства. Крім вищевказаного 
Катеринославського відділення Імператорського 
російського музичного товариства такою ж діяль‑
ністю займалося Товариство Попечительства про 
жіночу освіту в м. Катеринославі, яке субсидувало 
безкоштовну двокласну школу в м. Катеринославі, 
професійні класи, відкриті при ній, вечірній малю‑
вальний клас для дорослих і двокласну школу на 
Чечелівці. Сфера початкової освіти була в полі 
зору й Літературно‑просвітницького товариства 
ім. М. В. Гоголя, яке започаткувало недільну чо‑
ловічу школу при Катеринославському чоловічому 
парафіяльному училищі 107.

Як і середні навчальні заклади, нижчі фінан‑
сувалися з різних джерел. Найбільший внесок у 
формування їх бюджету робили громадські та ста‑
нові збори, на другому місці були пожертвування 
громадян, і порівняно небагато коштів (приблизно 
5%) виділялося державою 108.

На початку ХХ ст. в Катеринославі почали 
діяти щорічні загальноосвітні курси для народних 
учителів і вчительок Катеринославської губернії. 
Ініціатива в їх організації належала Губернській 
земській управі, про що було заявлено в травні 
1903 р. Улітку того ж року перші загальноосвітні 
курси для учителів і вчительок губернії були ор‑
ганізовані під керівництвом професора Вищого 
гірничого училища В. В. Курилова на базі цього 
навчального закладу 109.

Упродовж місяця курси відвідували 140 
освітян, у тому числі 27 учительок. Це справжнє 
підвищення учительської кваліфікації пробуджу‑
вало інтерес до читання наукової літератури, понов‑
лювало шкільні знання вчителів та надавало пош‑
товх до самоосвіти. Значною мірою успіху курсів 
сприяв ретельний підбір лекторів‑професіоналів. 
Так, професор В. В. Курилов читав загальну хімію і 
вчення про ґрунт, професор М. Й. Лебедєв –  гео‑
логію, головний санітарно‑епідеміологічний лікар 

106	 Отчет	о	состоянии	народных	училищ...	–		С.	44–45.
107	 Там	же.		–		С.	209,	210.
108	 Курилов	В.	В.	Общеобразовательные	курсы	для	народных	

учителей	и	учительниц	Екатеринославской	1903	года	/	В.	В.	Ку-
рилов.	–		Екатеринослав,	1903.	–		С.	1,	36.

109	 Там	же.	–		С.	8,	11,	12,	36.
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І. А. Бутаков –  шкільну гігієну, 
викладач Катеринославської 
семінарії П. А. Соколов –  педа‑
гогіку та дидактику, приват‑до‑
цент Московського університету 
Д. І. Яворницький –  історію та 
археологію 110.

Практично кожний з лек‑
торів прагнув зацікавити слухачів 
курсів, провести заняття на висо‑
кому професійному рівні, творчо. 
Наприклад, Д. І. Яворницький 
прочитав кілька лекцій з історії 
України та місцевого краю, по‑
казав і пояснив колекцію музею 
ім. О. М. Поля, а також органі‑
зував археологічні розкопки двох 
курганів поблизу селища Рибаль‑
ське.

Улітку 1904 р. загальноос‑
вітні курси для народних учи‑
телів та учительок Катеринославської губернії 
проводилися вдруге. Керівник курсів професор 
В. В. Курилов знов залучив до читання лекцій 
відомих науковців і педагогів. Так, лекції з права і 
держави читав заслужений профессор Л. Є. Вла‑
димиров, зоології –  професор Київського уні‑
верситету О. М. Сєверцов, фізики –  кандидат 
математичних наук В. О. Волжин, ботаніки –  ін‑
спектор Комерційного училища І. Я. Акінфієв 
та ін 111. Курси 1904 р. закінчилися теж успішно. 
У 1905 р. Катеринославські губернські земські 
збори виділили на організацію щорічних учитель‑
ських курсів 500 крб. 112 Подальшим логічним 
кроком у підготовці вчительських кадрів стало 
відкриття в 1910 р. у Катеринославі Учитель‑
ського інституту.

Під час Першої світової війни, незважаючи 
на труднощі, розвиток середньої освіти продов‑
жувався. Газета «Русское дело» повідомляла 
про появу в жовтні 1915 р. двох нових середніх 

110	 Курилов	В.	В.	Общеобразовательные	курсы	для	народных	учи-
телей	и	учительниц	Екатеринославской	1903	года.	–		С.	23–25,	
46.

111	 Общеобразовательные	курсы	для	народных	учителей	и	учи-
тельниц	Екатеринославской	1903	года.	–		Екатеринослав,	1904.	–		
С.	10.

112	 Отчет	Екатеринославской	губернской	земской	управы	за	1905	
год.	–		С.	63.

Лектор	загальноосвітніх	курсів	
Катеринославcької	губернії,		
громадський	діяч,	лікар		
І.	А.	Бутаков	

навчальних закладів. Так, за 
сприяння Губернського відділу 
Комітету Великої княгині Тетяни 
Миколаївни 10 жовтня 1915 р. 
розпочалися заняття в семирічній 
Катеринославській жіночій гім‑
назії. Директором гімназії, в якій 
здобували освіту 259 учениць, 
стала Л. Жукович. Чоловіча гім‑
назія відкрилася 9 жовтня 1915 р. 
Директором було призначено 
П. Дубового. Заняття проходили 
у приміщенні землемірного учи‑
лища 113.

Приділялася увага й цер‑
ковній освіті. В цей час відсвятку‑
вало своє 50‑річчя Катеринослав‑
ське жіноче єпархіальне училище. 
Це сталося, як повідомляв корес‑
пондент газети «Русское дело» в 
матеріалі від 1 жовтня 1916 р., 

«скромно и бесшумно –  почти на окраине го‑
рода, в стороне от городской суеты, без помпы 
и рекламы». Підкреслювалася роль колишньої 
керівниці училища А. Руднєвої, яка очолювала 
заклад протягом 19 років 114. Починаючи з вересня 
1916 р., у місті функціонувало також Волинське 
жіноче єпархіальне училище, яке було евакуйоване 
з Кремінця. У ньому навчалося 200 учениць 115. 

* * *
Як бачимо, на початку ХХ ст. в Катеринославі 

сформувалася мережа різноманітних освітніх 
закладів, зокрема гімназій, училищ тощо, різних 
форм власності та джерел фінансування. Загалом 
це пов’язано з модернізаційним процесом, що 
розвивався в країні. Зазначене створювало спри‑
ятливий інтелектуальний ґрунт для заснування 
в майбутньому класичного університету в місті. 
Водночас слід зауважити, що імперський режим 
не йшов на відкриття українських загальноос‑
вітніх закладів і тим самим гальмував процес укра‑
їнського національно‑культурного відродження.

113	 Приднепровский	край.	–	1915.	–	1	окт.	–		С.	4
114	 Русское	дело.	–	1916.	–	1	окт.	–		С.	1
115	 Там	же.
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Наприкінці ХІХ –  на початку 
ХХ ст. Катеринослав не на‑
лежав до університетських міст, 

хоча наукові інституції створювалися інтелекту‑
альною частиною місцевої громади. Характерним 
прикладом такого роду стала діяльність Комісії 
народних читань, утвореної 5 грудня 1882 р. у 
межах Товариства піклування про жіночу освіту. 
Значну роль у заснуванні цієї інституції зіграв 
відомий український географо‑ботанік і педагог 
І. Я. Акінфієв. Комісія мала на меті популяри‑
зацію наукового знання серед робітництва через 
лекції, читання, впорядження вистав, концертів 
та вечірок у Катеринославі. 27 жовтня 1896 р. 
Комісія народних читань отримала спеціальне 
приміщення в Аудиторії народних читань (нині –  
вул. Володимира Великого, 42). Цей будинок було 
цілком пристосовано для читання лекцій і прове‑
дення вистав, розташування великої бібліотеки.

Вже на рубежі ХІХ–ХХ ст. Комісія народних 
читань виявила свою українолюбну спрямованість. 
Представники катеринославського українства, зо‑
крема М. Богуславський, Г. Веснянка‑Куличенко, 
М. Ємець, А. Кащенко та ін., брали в ній активну 
участь, утворили при ній драматичний і співочі 
гуртки, ставили українські вистави і проводили 
концерти, поповнювали книгозбірню україномов‑
ними книжками. Це була вже свідома національ‑
но‑культурницька діяльність 116.

Звичайно подібна національно‑культурницька 
діяльність викликала невдоволення російської 
імперської влади, що спричинило закриття Комісії 
народних читань улітку 1902 р. за розпорядженням 
Катеринославського губернатора. Тоді ж було 
заборонено читання лекцій в Аудиторії народних 
читань. Формальним приводом для цього стала 
відсутність Статуту Комісії. Характерно, що цар‑
ська влада так і не надала дозволу на легітимізацію 
Комісії. Адже неодноразові представлення її Ста‑
туту в Міністерство внутрішніх справ, що тривали 
до 1907 р., виявилися безрезультатними.

Тим часом, особливо в ході подій Першої росій‑
ської революції, провокації проти Комісії народних 
читань не вщухали. У жовтні 1905 р. була спалена 

116	 Савчук	В.	С.	Естественнонаучные	общества	Юга	Российской	
империи:	вторая	половина	ХІХ	–		начало	ХХ	в.	/	В.	С.	Савчук.	–		Д.:	
Вид-во	ДДУ,	1994.	–		С.	187–188;	Чабан	Микола.	Птахи	з	гнізда	
Придніпров’я.	–		С.	332.

1.4. НАУКОВІ ІНСТИТУЦІЇ ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОГО ПЕРІОДУ
бібліотека Комісії, а у грудні 1906 р. в Аудиторії 
знову потрапили під заборону народні читання й 
лекції, постановка вистав і концертів, а саме при‑
міщення зачинялося. Відомі в місті організатори 
роботи Аудиторії, передові вчені та громадські 
діячі, зокрема члени її комітету С. П. Балабуха, 
С. І. Гальперін, О. Л. Караваєв, О. М. Терпигорєв 
та ін., потрапили під негласний нагляд поліції 117.

Важливою подією в науковому житті Кате‑
ринослава стало відкриття 6 травня 1901 р. Нау‑
кового товариства, яке ставило на меті вивчення 
місцевого краю в історичному, побутовому, еко‑
номічному та інших ресурсах. У складі Катерино‑
славського наукового товариства активно пра‑
цювала історична секція, куди, зокрема, увійшли 
М. В. Биков, А. С. Синявський, М. В. Чехов та 
О. О. Шипов. Першого квітня 1902 р. ці діячі 
порушили клопотання перед Міністерством вну‑
трішніх справ про надання історичній секції На‑
укового товариства прав вченої архівної комісії. 
Після офіційної відмови український діяч і педагог 
А. С. Синявський ініціював подібне клопотання 
перед губернатором, яке було підтримане громад‑
ськістю.

16 березня 1903 р. в будинку губернатора 
відбулося урочисте відкриття Катеринославської 
вченої архівної комісії. Очільником осередку 
обрано губернського предводителя дворянства 
М. І. Миклашевського, заступником голови –  
А. С. Синявського, а секретарем –  І. Ф. Вертогра‑
дова 118.

Від 1903 р. до 1916 р. Катеринославська вчена 
архівна комісія стала важливим легальним осе‑
редком місцевого інтелектуального життя, в тому 
числі українського національного. Активно пра‑
цюючи в цій установі, патріотично налаштована 
частина місцевої української інтелігенції зробила 
важливий внесок у відродження історичної пам’яті 
українства.

Вже 23 квітня 1903 р., на другому засіданні 
Катеринославської ученої архівної комісії, її дійс‑
ними членами було обрано цілий ряд відомих укра‑

117	 Савчук	В.	С.	Естественнонаучные	общества	Юга	Российской	
империи:	вторая	половина	ХІХ	–		начало	ХХ	в.	–		С.	188.

118	 Історія	міста	Дніпропетровська.	–		С.	260;	Ковальський	Н.	П.	Из	
истории	Екатеринославской	ученой	архивной	комиссии	(1903–
1916	гг.)	/	Н.	П.	Ковальский,	С.	В.	Абросимова	//	Археографи-
ческий	ежегодник	за	1988	год.	–		М.,	1989.	–		С.	53.
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Голова	Катеринославської		
вченої	архівної	комісії		
М.	І.	Миклашевський

Секретар	Катеринославської		
вченої	архівної	комісії		
(1906–1909	)	В.	О.	Біднов

їнських науковців та педагогів, таких як В. Б. Ан‑
тонович, Д. І. Багалій, М. В. Довнар‑Запольський, 
А. І. Маркевич, М. Ф. Сумцов, Д. І. Яворницький 
та ін. Всього до складу цієї інституції входило від 
50 до 70 дійсних членів.

Катеринославська учена архівна комісія стала 
важливим місцем науково‑дослідної діяльності 
Д. І. Яворницького, в майбутньому професора 
Катеринославського університету. Цей історик 
відразу ж активно долучився до роботи, зокрема 
порушив питання про огляд цікавого архіву Са‑
марського монастиря, архівів губернського прав‑
ління та місцевої Духовної семінарії, ініціював 
звернення до осіб, котрі мають сімейні архіви. У 
1903–1904 рр. він прочитав кілька лекцій з іс‑
торії місцевого краю в повітових містах, а у 1909, 
1913–1914 рр. неодноразово виступав із допові‑
дями з місцевої історії, етнографії та літератури 
на засіданнях Комісії. Ці лекції й доповіді збирали 
численних слухачів. Поряд із Д. І. Яворницьким 
у складі Комісії активно працювали такі діячі 
українського національно‑культурницького спря‑
мування, як М. В. Биков, В. О. Біднов, Д. І. Доро‑
шенко, Я. П. Новицький, А. С. Синявський та ін.

Незабаром ряд відомих українських вчених, 
зокрема професор Львівського університету 
М. С. Грушевський, професори Харківського уні‑
верситету Д. І. Багалій та М. Ф. Сумцов, а також 
місцеві учені –  Я. П. Новицький та Д. І. Явор‑

ницький –  були обрані почесними членами цієї 
установи. Саме українські діячі обіймали ключові 
посади в Комісії. Так, товаришем голови установи 
від дня її заснування був А. С. Синявський, секре‑
тарями (правителями справ) –  В. О. Біднов та 
Д. І. Дорошенко 119.

Спочатку Комісія розміщувалася в Катеринос‑
лавському комерційному училищі, а згодом в Об‑
ласному музеї імені О. М. Поля. Директор музею 
Д. І. Яворницький створив усі належні умови для 
роботи Комісії, яка приступила до формування 
унікальної наукової бібліотеки з історії, археології, 
етнографії, історичної географії та інших наук. Ос‑
новна маса стародруків і книжок ХІХ ст., що й нині 
входять до музейної колекції, складали фрагменти 
бібліотек членів Катеринославської ученої архівної 
комісії, зокрема Д. І. Яворницького, Я. П. Новиць‑
кого, В. О. Біднова, А. С. Синявського та ін 120.

Наукова й науково‑популярна діяльність ак‑
тивних членів Катеринославської ученої архівної 
комісії з вивчення й публікації цінних архівних ма‑
теріалів з українського минулого краю, його етно‑
графії, побуту, фольклору, літератури зробила не 

119	 Світленко	С.	І.	Дмитро	Яворницький:	вчений	та	педагог	в	україн-
ському	інтелектуальному	товаристві	/	С.	І.	Світленко:	моногр.	–		
Д.:	Ліра,	2015.	–		С.	160–162.

120	 Ковальський	Н.	П.	Из	истории	Екатеринославской	ученой	ар-
хивной	комиссии	(1903–1916	гг.).	–		С.	54.

Секретар	Катеринославської		
вченої	архівної	комісії,	редактор	
її	«Літописів»	(1909–1913	)		
Д.	І.	Дорошенко
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тільки помітний внесок у поступ 
української національної науки 
та інтелектуальної комунікації. 
Десятки наукових доповідей, по‑
пулярних лекцій, 10 томів «Лето‑
писи Екатеринославской ученой 
архивной комиссии» –  все це 
поширювало наукові знання і 
сприяло розвитку української на‑
ціональної ідентичності не тільки 
серед порівняно вузького кола 
інтелігенції, а й поміж ширшої 
аудиторії слухачів та читачів 121.

Українське спрямування 
діяльності Катеринославської 
ученої архівної комісії яскраво 
виявилося у проведенні урочи‑
стого засідання, присвяченого 
пам’яті Т. Г. Шевченка, яке відбу‑
лося 27 лютого 1911 р. в будинку 
Першої Комерційної школи 122. 
Святом української національної 
науки стали ювілейні урочистості 
з нагоди 30‑ї річниці літературно‑ученої діяльності 
Д. І. Яворницького, організовані в Катеринославі 
24 листопада 1913 р. у приміщенні міської управи 
під головуванням Катеринославського повітового 
предводителя дворянства В. В. Малами у вигляді 
спільного засідання Катеринославської ученої 
архівної комісії і ради Обласного музею імені 
О. М. Поля.

На засіданні прозвучали змістовні доповіді 
А. С. Синявського, В. О. Біднова та Д. І. До‑
рошенка, які розкрили різні грані спадщини 
Д. І. Яворницького як етнографа, археолога, орга‑
нізатора музейної справи та історика. Сам ювіляр 
виступив з цікавою промовою, яка була зустрінута 
довгими і бурхливими оплесками, а багато‑хто із 
присутніх розчулився до сліз. Усього урочистості 
тривали чотири з половиною години (з 13.00 до 
17.30). На адресу Д. І. Яворницького надійшло 
понад 150 телеграм, а на урочисте засідання при‑
йшла велика кількість бажаючих особисто приві‑
тати Дмитра Івановича. Привітання з ювілейною 
датою надіслали самоврядні установи міст, рада 

121	 Синявський	Антін.	Первое	десятилетие	существования	Екате-
ринославской	губернской	ученой	архивной	комиссии	/	Антін	
Синявський	//	Вибрані	праці.	–		С.	102–105,	107.

122	 З	нашого	життя	//	Дніпрові	Хвилі.	–	1911.	–	2	марта.	–	№	10.	–		
С.	139.

музею, вчені архівні комісії, нау‑
кові товариства, товариства на‑
родних учителів, просвітянські то‑
вариства та їхні філії, факультети 
університетів, класичні гімназії та 
духовні семінарії, військовий гар‑
нізон, навіть групи послів 123.

Роль Катеринославського 
наукового товариства, звичайно, 
не обмежувалась ініціативою в 
заснуванні Катеринославської 
вченої архівної комісії. Від 1902 р. 
діячі товариства брали участь у 
підготовці ХІІІ археологічного 
з’їзду в Катеринославі. Підготовка 
цього наукового форуму розтяг‑
нулася в часі й супроводжувалася 
боротьбою думок і честолюбних 
амбіцій різних діячів катеринос‑
лавської інтелігенції, наприклад 
голови КНТ В. В. Курилова і 
українських учених А. С. Синяв‑
ського та Д. І. Яворницького. 

Завершальний етап підготовки з’їзду співпав з 
піднесенням Першої російської революції, а це 
взагалі поставило його проведення під серйозну 
загрозу. Однак завдяки об’єднанню зусиль діячів 
адміністрації, дворянського, міського і земського 
самоврядування, наукових кіл, а особливо, про‑
гресивних українських діячів, науковий форум 
відбувся 15–22 серпня 1905 р.

Серед 245 учасників наукового форуму було 
чимало українських, патріотично налаштованих 
вчених. Напевно, що це не могло не вплинути 
на Катеринославського губернатора О. Б. Ней‑
дгарта, який, виступаючи на з’їзді, акцентував на 
тому, що це третій археологічний з’їзд «у межах 
Украйни», який проходить у губернії, де бачили в 
степах «славних товаришів Січі Запорізької, тих 
міцних духом і тілом чубатих рицарів». Цю ж тему 
підхопив і міський голова О. Я. Толстиков, який 
звернув увагу на те, що «особливий науковий ін‑
терес має питання про Запорожжя».

Вже на початку археологічного з’їзду стався 
інцидент, який зіпсував настрій можновладцям. 
Адже українські вчені подали до Ради наукового 
з’їзду протест на те, що Рада, кажучи словами учас‑
ниці подій Олени Пчілки, «не схотіла закликати 

123	 Світленко	С.	І.	Дмитро	Яворницький:	вчений	та	педагог	в	укра-
їнському	інтелектуальному	співтоваристві.	–		С.	165–167.

Голова	Катеринославського		
наукового	товариства,		
професор	В.В.	Курилов
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українських учених з Галичини, не хотіла допустити 
української мови на з’їзді; люде домагалися, щоб 
сей протест було прийнято до відому й до уваги».

Але головуюча на з’їзді Голова Московського 
археологічного товариства графиня П. С. Уварова 
назвала протест «виходкою» і не схотіла звернути 
на нього уваги. Тоді кілька вчених на чолі з хар‑
ківським професором Д. П. Міллером виступили 
з проханням занести зазначений протест хоча б до 
протоколу засідання з’їзду, але і в цьому їм було 
відмовлено. Характерно, що П. С. Уварова зазна‑
чила, що галичани «хуже иностранцев» і взагалі 
розцінила прагнення читати доповіді української 
мовою як спробу домішати до з’їзду політику.

Тоді українська письменниця Олена Пчілка, 
відвідуючи новий крайовий музей і познайомив‑
шись з Д. І. Яворницьким, поставила питання 
«як же таки комітет з’їзду (а до комітету належав 
і д. Еварницький) не хоче навіть зазначити «для 
історії» протесту українців». Однак наступного 
дня Д. І. Яворницький зміг домогтися того, щоб на 
окремому засіданні комітету з’їзду протест україн‑
ських діячів занесли до протоколу. Так українське 
питання хоч і глухо, але все ж таки прозвучало під 
час роботи з’їзду 124.

124	 Світленко	С.	І.	Д.	І.	Яворницький	і	ХІІІ	археологічний	з’їзд	у	Ка-
теринославі:	особистість	і	подія	на	тлі	епохи	/	С.	І.	Світленко	//	
Світленко	С.	І.	Світ	модерної	України	кінця	ХVІІІ	–		початку	ХХ	ст.:	
зб.	наук.	праць.	–		Д.:	Герда,	2007.	–		С.	230–239.

Упродовж багатьох років Катеринославське 
наукове товариство було важливим легальним 
каналом діяльності українських учених і громад‑
ських діячів і з часом розгорнуло широку лекційну 
роботу. Так, у 1907–1912 рр. систематичні лекції 
в рамках КНТ читалися за чотирма відділами: 
природничому, суспільно‑юридичному, матема‑
тичному та історико‑літературному. Лекційні за‑
няття проводили, зокрема, відомі українські вчені: 
А. С. Синявський, І. М. Труба, Г. Г. Черняхівський 
та ін.

Звичайно, така активність не влаштовувала 
реакційні кола. 5 березня 1908 р. чорносотенці 
вбили одного з найавторитетніших діячів това‑
риства, лікаря О. Л. Караваєва. Але популяр‑
ність лекцій зростала. У 1908/09 н. р. тільки в 
гуманітарному циклі налічувалося постійних 680 
слухачів. За цих умов Катеринославське наукове 
товариство прагнуло відкрити Народний універ‑
ситет ім. О. Л. Караваєва і навіть розробило його 
Статут. Проте Катеринославський губернатор 
заборонив навіть обговорення цього документа 125.

Але навіть у смутні часи політичної реакції 
Катеринославське наукове товариство змогло 
домогтися відновлення роботи Аудиторії, яка від‑
чинила двері 3 квітня 1908 р. Відтепер вона підпо‑
рядковувалася КНТ, яке взяло на себе організацію 

125	 Савчук	В.	С.	Естественнонаучные	общества	Юга	Российской	
империи:	вторая	половина	ХІХ	–		начало	ХХ	в.	–		С.	179–181.

Обласний	музей	імені	О.	М.	Поля,	де	відбувся	ХIII	археологічний		
з’їзд	у	1905	р.

Д.	І.	Яворницький	в	Обласному	
музеї	ім.	О.	М.	Поля
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народних читань. Лише Перша світова війна при‑
пинила цю важливу діяльність 126.

Катеринославське наукове товариство було 
достатньо відоме в місті й часто нагадувало горо‑
дянам про свою діяльність в афішах, що вивішува‑
лися скрізь по стовпах. Там пропагувалися лекції, 
вистави для дітей, концерти «для народу». Взагалі 
товариство заявляло про себе «щиро і жваво» не 
тільки в Катеринославі, а й у передмістях: на Чече‑
лівці, де збудувало власний Народний дім, а також 
у Кайдаках, у Нижньодніпровську 127.

Крім Катеринославської вченої архівної 
комісії та Катеринославського наукового товари‑
ства важливим осередком науково‑культурного 
життя був Обласний музей імені О. М. Поля, 
який став справжньою гордістю директора уста‑
нови Д. І. Яворницького і окрасою губернського 
міста. Спочатку музейна експозиція тимчасово 
розмістилася в Палаці князя Г. О. Потьомкіна 
(нині –  Палац студентів ДНУ), а затим, завдяки 
сприянню А. С. Синявського, у приміщенні Кате‑
ринославського комерційного училища, де уро‑
чисто відкрилася 6 травня 1902 р. Втім, напередодні  
ХІІІ археологічного з’їзду місто отримало нове му‑

126	 Савчук	В.	С.	Естественнонаучные	общества	Юга	Российской	
империи:	вторая	половина	ХІХ	–		начало	ХХ	в.	–	С.	189.

127	 «Научное	Общество»	і	народня	просвіта	//	Дніпрові	Хвилі.	–	
1911.	–	18	марта.	–	№	11.	–		С.	151.

зейне приміщення, розташоване 
на Катерининському проспекті.

Ця музейна перлина, яка збе‑
рігала цілі пласти української іс‑
торії та культури, була побудована 
значною мірою завдяки величезній 
енергії та організаторському 
таланту директора установи 
Д. І. Яворницького. Унікальна му‑
зейна колекція стала вагомою ма‑
теріальною основою українського 
інтелектуального співтовариства, 
відіграла величезну роль в озна‑
йомленні з козацькою спадщиною 
не тільки мешканців міста, а й 
різних регіонів України та Росій‑
ської імперії в цілому.

5 листопада 1906 р. Д. І. Явор‑
ницький у листі до свого друга, 
історика літератури та словесності 
М. Є. Халанського пишався ство‑

реним у Катеринославі «чудовим музеєм», що 
впродовж трьох років поповнився понад 100 тис. 
різноманітних предметів старовини та сучасної 
етнографії. Особливі здобутки цих справжніх 
скарбів, що поповнили колекцію видатного зби‑
рача й дослідника старожитностей, прийшлися на 
квітень –  жовтень 1906 р.

Найцікавішою частиною музейної колекції 
по праву вважався відділ запорозької старовини, 
основу якого складали артефакти, зібрані пе‑
реважно з розкопок самого Д. І. Яворницького. 
Відвідувачі з особливою зацікавленістю знайо‑
милися з численними портретами персоналій 
української історії, художніми образами козака 
Мамая, стародавніми малюнками з життя запо‑
рожців. В експозиції були представлені й черепи 
запорозьких козаків, віднайдені в козацьких мо‑
гилах. Багатством вирізнялася козацька зброя, 
репрезентована гарматами, шаблями, рушни‑
цями, списами, пістолями, кулями, натрусками і т. 
ін. Добре уявлення про життя запорожців давали 
відвідувачам музею козацький одяг, дзеркала із 
запорозьких куренів, велика колекція люльок, 
кульбаки та тростяні ціпки, оздоблені самоцвіт‑
ними каменями, церковні речі, зокрема хрести, 
келихи, церковний одяг, образи, церковні дзвони, 
Євангеліє в позолоченій оправі, рукописні книги, 
золоті лампади тощо. Упродовж багатьох років 
директор Обласного музею імені О. М. Поля не 

Будинок	Д.	І.	Яворницького	–	важливий	осередок	українського	інтелекту-
ального	життя	Катеринослава
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тільки особисто збирав різноманітні артефакти, 
а й залучав до цієї справи різноманітні верстви 
мешканців козацького краю 128.

Заснування історико‑археологічного музею 
сприяло розвитку української національно‑куль‑
турницької праці в Катеринославі. «Дмитро Іва‑
нович, –  згадував О. В. Коваленко, –  умів згурту‑
вати навколо себе подібних самовідданих людей. У 
нього був великий загін добровільних дослідників і 
дописувачів, які працювали на ниві культури не за 
страх, а з любові, не з прибутку, а на совість» 129.

Неподалік від музею Д. І. Яворницький при‑
дбав у одного зі своїх давніх однодумців викладача 
духовної семінарії Г. І. Маркевича земельну ділянку, 
де в 1904–1905 рр. побудував власний будинок 130. 
Ця затишна оселя, славнозвісний «курінь» на 
десятиліття став одним із центрів тяжіння його 
інтелектуального співтовариства у місті на Дніпрі.

У ході Першої російської революції свідоме 
українство Катеринослава започаткувало над‑

128	 Історія	 міста	 Дніпропетровська.	–	 	С.	 260–261;	 Світ-
ленко	С.	І.	Дмитро	Яворницький:	вчений	та	педагог	в	україн-
ському	інтелектуальному	товаристві.	–		С.	152–154.

129	 Коваленко	Олексій.	Спогади	про	Дмитра	Івановича	Яворниць-
кого	/	Олексій	Коваленко	//	Чабан	Микола.	Сучасники	про	
Д.	І.	Яворницького.	–		Д.,	1995.	–		С.	29.

130	 Абросимова	С.	В.	Д.	І.	Яворницький	в	соціальному	контексті	
Наддніпрянщини	кінця	ХІХ	–		початку	ХХ	ст.	/	С.	В.	Абросимова	//	
Наддніпрянська	Україна:	історичні	процеси,	події,	постаті:	
зб.	наук.	праць	/	редкол.:	С.	І.	Світленко	(відп.	ред.)	та	ін.	–		Д.,	
2007.	–		Вип.	5.	–		С.	23.

звичайно важливий осередок національно‑куль‑
турницької праці, яким стала Катеринославська 
«Просвіта». Початок цього товариства було 
покладено 7 жовтня 1905 р., коли Катеринослав‑
ський губернатор О. Б. Нейдгарт затвердив «Устав 
Екатеринославского литературно‑артистического 
украинского общества». За цим статутом Кате‑
ринославська «Просвіта» мала на меті сприяти 
духовному розвою українського народу засобами 
поступу української літератури, мистецтва, зби‑
ранням та розробкою творів української творчості, 
наданням допомоги особам, які сприяють діяль‑
ності товариства.

Просвітяни отримували досить широкі права, 
зокрема мали можливість проводити засідання, 
збори та лекції за профілем товариства, літе‑
ратурно‑вокальні та музичні вечори, театральні 
вистави, базари, журфікси й організовувати спе‑
ціальні фонди та літературні й мистецькі конкурси; 
вести широку видавничу діяльність; відкривати 
бібліотеки, читальні, секції та філіали. Члени то‑
вариства затверджувалися загальними зборами 
за поданням правління і диференціювалися на три 
категорії членів: почесних, членів‑співробітників 
та дійсних 131.

Офіційними членами‑засновниками кате‑
ринославської «Просвіти» були повітовий член 

131	 Чабан	Микола.	Діячі	Січеславської	«Просвіти»	(1905–1921):	
біобібліограф.	словник	/	Микола	Чабан.	–		Д.,	2002.	–		С.	14–15.

Аудиторія	народних	читань	(нині	–	вул.	Володимира	Великого,	42),		
де	працювало	Катеринославське	Наукове	товариство	та		«Просвіта»
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Катеринославського окружного суду С. С. Би‑
чихін, директор Катеринославського обласного 
музею ім. О. М. Поля Д. І. Яворницький і по‑
мічник завідувача Відділу служби тяги управління 
Катерининської залізниці почесний громадянин 
М. Л. Кузьменко, викладач Семінарії В. О. Біднов 
та С. О. Липківський. Останній діяч був головою 
товариства 132.

Катеринославські просвітяни приділяли увагу 
літературно‑видавничій діяльності. У лютому 
1906 р. розпочали роботу літературна і видавнича 
секції товариства. Тоді ж учасники товариства 
заснували й першу українську газету в Катери‑
нославі «Добра порада». Редактором видання 
став відомий журналіст, критик, громадський діяч 
М. В. Биков. Просвітянська газета тиражувалася 
у друкарні С. І. Барановського, що розташувалася 
на вулиці Первозванівській (нині –  вул. Коро‑
ленка). Свого часу там само було видрукувано і 
статут «Просвіти». Упродовж лютого –  березня 
1906 р. в друкарні вийшло чотири номери часо‑
пису.

Царська влада поставилася негативно до 
українського видання просвітян, в якому де‑
кларувалася прихильність до реформ. Редактор 
тижневика М. В. Биков і він же автор статей «19 
февраля» та «Наша пора» був усунутий від редак‑

132	 ЦДІА	України	в	Києві.	–		Ф.	1597.	–		Оп.	1.	–		Спр.	173.	–		Арк.	473.

торства, а перше число газети конфісковане. На‑
ступником опального редактора став К. Дьяков. 
Але заміна редактора не зберегла видання. Вже 
третє число «Доброї поради» розділило долю 
першого, а з п’ятого числа часопис припинив свій 
вихід у світ.

23 лютого 1906 р. в Катеринославі вийшов у 
світ перший український журнальний тижневик 
«Запоріжжє», редактором якого був Д. І. Явор‑
ницький, а видавцем –  В. М. Хрінников. Публі‑
кація у виданні вірша Т. Г. Шевченка «Розрита 
могила» спричинила цензурні переслідування й 
закриття часопису вже після першого числа 133.

Постійні заборони й утиски імперської влади 
заважали катеринославським просвітянам навіть 
провести загальні установчі збори товариства. 
Лише завдяки авторитету й енергії Д. І. Явор‑
ницького такі збори відбулися 4 червня 1906 р. у 
приміщенні «Народної аудиторії», куди прийшло 
70 осіб. На зборах обрали раду «Просвіти», до 
якої увійшли А. С. Синявський, Д. І. Яворницький, 
М. Л. Кузьменко, М. В. Биков, С. О. Липківський, 
В. О. Біднов, М. О. Богуславський, М. В. Маслов, 
В. М. Хрінников, М. К. Ємець, Г. Ф. Дзябенко та 
Ф. С. Гарькавцев 134.

133	 Історія	міста	Дніпропетровська.	–		С.	262.
134	 Журба	О.	І.	Сторінками	історії	Катеринославської	«Просвіти».	–		

С.	136;	Чабан	Микола.	Діячі	Січеславської	«Просвіти»	(1905–
1921).	–		С.	19.

Мануйлівські	просвітяни
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У Катеринославській «Про‑
світі» об’єдналися кращі інтелек‑
туальні сили місцевої інтелігенції: 
відомі історики В. О. Біднов, 
Д. І. Дорошенко, А. С. Си‑
нявський, Д. І. Яворницький, 
письменники М. Л. Кузьменко, 
А. Ф. Кащенко, О. П. Кривинюк 
та ін. Всього до лав товариства 
в роки революції вступило 190 
осіб 135.

З часом Катеринославська 
«Просвіта» розширювала сферу 
своєї національно‑культурницької 
діяльності. У 1907 р. вже діяли лі‑
тературна, драматична та співоча 
секції, лекційний гурток, відчи‑
нила двері просвітянська бібліо‑
тека. Найбільшою популярністю 
користувалася драматична секція, 
яка в «Аудиторії народних читань» 
організовувала сімейні вечори, вечірні вистави та 
концерти. Тільки за перший сезон драматична 
секція поставила 57 спектаклів, зокрема за п’є‑
сами класиків української драматургії 136.

Катеринославська «Просвіта» популяризу‑
вала наукові знання засобом читання публічних 
лекцій. У цій справі приклад подавав Д. І. Явор‑
ницький, який читав публічні лекції українською 
мовою. Д. І. Дорошенко згадував, що Дмитро 
Іванович, «Дід», як позаочі називали його мо‑
лодші однодумці, «робив популярні виклади про 
Запорожжя в «Просвіті», і ці виклади для слухачів 
«були надзвичайно цікаві» 137.

З початку 1908 р. просвітяни активізували 
лекційну діяльність. Відтепер лекції читалися 
систематично, щосереди. Цьому сприяло те, що в 
1908–1909 рр. катеринославські просвітяни мали 
власне приміщення на Торговій вулиці, в будинку 
Давидовського (нині –  вулиця Вячеслава Липин‑
ського, 10). Особлива подія відбулася 6 лютого 
1908 р., коли вперше в історії міста Д. І. Явор‑
ницький виголосив публічну україномовну 
лекцію –  «Україно‑руське козачество в історії». 

135	 Чабан	М.	П.	Діячі	Січеславської	«Просвіти»	(1905–1921).	–		С.	14,	
19.

136	 Історія	міста	Дніпропетровська.	–		С.	263.
137	 Дорошенко	Дмитро.	Мої	спомини	про	давнє	минуле	(1901–1914	

роки):	наук.-попул.	вид.	/	Дмитро	Дорошенко.	–		К.,	2007.	–		
С.	151,	175.

Загалом лекції Дмитра Івановича 
з історії українського козацтва, 
життя та творчості Т. Г. Шев‑
ченка, прочитані у «Просвіті», 
часто за участю кобзарів, викли‑
кали великий інтерес у шануваль‑
ників української історії, мови 
та літератури. Ця просвітянська 
діяльність, безперечно, сприяла 
розширенню українського інте‑
лектуального простору та наці‑
ональної свідомості українців у 
Катеринославі 138.

Лекційна діяльність 
Д. І. Яворницького‑просвітянина 
здобувала високу оцінку у сві‑
домих українців. Так, український 
археолог, музейник та громад‑
сько‑політичний діяч В. І. Стро‑
менко у листі до Дмитра Івано‑
вича з Ізюму Харківської губернії 

до Катеринослава від 20 лютого 1909 р. зазначав: 
«Знаєте, Дмитро Іванович, велике діло роблять 
Ваші лекції задля українського національного роз‑
витку, особливо тим рухом, який вони піднімають 
серед молоді» 139.

Активним лектором Катеринославської 
«Просвіти» був голова товариства С. О. Липків‑
ський. У 1908–1909 рр. він прочитав ряд лекцій 
літературного характеру про основопожника нової 
української літератури І. П. Котляревського, його 
попередників та наступників, а також з різних 
питань українського життя. Знаковою подією 
стало те, що 1 березня 1909 р. він прочитав першу 
лекцію українською мовою про І. П. Котлярев‑
ського в Амурському Запорозькому товаристві 
«Просвіти», що біля Катеринослава. Так просві‑
тянський рух розширював сферу свого впливу на 
лівому березі Дніпра 140.

У справі Катеринославського ГЖУ є позначка 
про те, що «Запорозьке Просвітительське Това‑
риство п. Амур» було дозволено губернатором ще 
26 квітня 1905 р. 141 Особливістю діяльності цього 
просвітянського осередку було те, що він функці‑

138	 Історія	міста	Дніпропетровська.	–		С.	263.
139	 Епістолярна	спадщина	академіка	Д.	І.	Яворницького.	–		Вип.	3.	–		

С.	542.
140	 Історія	міста	Дніпропетровська.	–		С.	263.
141	 ЦДІА	України.	–		Ф.	313.	–		Оп.	1.	–		Спр.	2868.	–		Арк.	429.

Діяч	Катеринославської		
«Просвіти»	М.	В.	Биков	



І С Т О Р І Я
ДНІПРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ IМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

– 56 –

онував як окреме товариство, хоча мав контакти з 
катеринославськими просвітянами.

Амурська «Просвіта» була не єдиною про‑
світянською організацією на лівобережжі. Думка 
заснувати товариство «Просвіта» в с. Мануйлівка 
виникла серед місцевих робітників та селян ще 
1907 р. 22 травня того ж року в маленькій мануй‑
лівській селянській хатинці відбулися організа‑
ційні збори, в яких взяло участь до 30 робітників 
та селян. Учасники обрали раду товариства, а 
першим головою Дем’яна Чепура, робітника з 
вагонних майстерень. Проте незабаром раду пере‑
обрали вдруге, а головою обрали дуже енергійного 
селянина Ф. Х. Сторубля 142.

Офіційно філія Катеринославського літератур‑
но‑артистичного Українського товариства «Про‑
світа» с. Мануйлівка утворилася 18 березня 1908 р. 
в селі Мануйлівці тодішнього Новомосковського 
повіту. Спочатку діяльність товариства виявлялась у 
розповсюдженні між членами книжок, хоча першою 
і головною метою була побудова власного помеш‑
кання. 1 лютого 1909 р. Мануйлівська сільська 
громада на прохання тодішнього голови товариства 
д. Ларіна за своїм приговором надала товариству 
шматок землі під будинок.

142	 Митрус	Т.	Т-во	«Просвіта»	на	селі	/	Т.	Митрус	//	Дніпрові	Хвилі.	–	
1911.	–	19	січня.	–	№	5–6.	–		С.	68.

30 серпня 1909 р. майнуй‑
лівські просвітяни освятили 
місце і заклали будинок. Спо‑
чатку просвітяни мали лише 
350 крб, тобто лише 10% не‑
обхідної суми. На їх прохання 
допомогти грішми відгукнулися 
лише В. М. Хрінников, А. Ф. Ку‑
ліченко і Київський український 
клуб. Згодом почали надходити 
дрібні пожертви, здебільшого 
від малозаможніх місцевих інте‑
лігентів та свідомих робітників. 
До того ж просвітяни позичили 
під відповідальність окремих 
членів у деяких заможних євреїв 
1 000 крб по 9% 143.

Мануйлівські просвітяни бу‑
дували власне приміщення зде‑
більшого власноруч, у недільні 
дні. Нарешті 5 грудня 1910 р. 

відбулася посвята будинку, який побудовано за 
проектом катеринославського просвітянина, інже‑
нера І. М. Труби й вирізнявся українським стилем. 
Розташовувся будинок на шосейному шляху між 
с. Мануйлівка і посадом Нижньо‑Дніпровським, 
на місці нинішнього Слобожанського проспекту 
напроти Індустріальної райради. Урочисте від‑
криття будівлі відбулося 5 грудня 1910 р. Будинок 
мав театральну залу зі сценою на 300 глядачів, 
приміщення для бібліотеки, кооперативної крам‑
ниці і ще пару кімнат 144.

Крім будівництва, в активі мануйлівських про‑
світян діяльність літературно‑бібліотечної секції, 
яка продавала книжки, збирала бібліотеку, органі‑
зувала чотири лекції, провела два літературно‑во‑
кальних вечора і Шевченкове свято, опікувалася 
передплатою українських видань 145.

У 1910 р. мануйлівські просвітяни активно 
діяли і в музично‑драматичній секції на чолі з 
М. М. Васюком. А вже 22 січня 1911 р. в новому 
будинку місцевих просвітян поставили першу 
власну виставу за п’єсою Івана Карпенка‑Карого 
«Розумний і дурень». Затим були відомі п’єси 
цього ж драматурга: «Наймичка», «Безталанна» 

143	 Митрус	Т.	Т-во	«Просвіта»	на	селі.		–		С.	68–69.
144	 Дорошенко	Дмитро.	Мої	спомини	про	давнє	минуле	(1901–1914	

роки).	–		С.	147–148;	Митрус	Т.	Т-во	«Просвіта»	на	селі.	–		С.	69.
145	 Митрус	Т.	Т-во	«Просвіта»	на	селі.	–		С.	69.

Інженер-просвітянин	І.	М.	ТрубаГолова	Мануйлівської	«Просвіти»	
селянин	Ф.	Х.	Сторубель
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та інші, поставлені впродовж 
1911–1913 рр. Помітної подією 
в діяльності мануйлівських про‑
світян став концерт з нагоди 50‑
річчя смерті Т. Г. Шевченка, орга‑
нізований 29 березня 1911 р. 146

За даними катеринославських 
жандармів, у 1910 р. головою 
цього просвітянського осередку 
був мануйлівський робітник 
Ф. Х. Сторубель, помічником го‑
лови –  муляр із Нижньодніпров‑
ська Т. С. Митрус, а секретарем –  
конторник з Амуру Т. Д. Татарин. 
Усього у лавах мануйлівських 
просвітян налічувалося 57 осіб. 
За соціальною належністю най‑
більшу категорію серед них скла‑
дали селяни, або «землероби», 
а дещо меншу робітники‑«слю‑
сарі». Серед просвітян були також 
муляри, кочегари, столяри, ковалі, токарі та інші 
представники робітничих професій, хоча зустріча‑
лися й службовці та торгівці 147.

У 1913 р. катеринославські жандарми мали 
список членів Мануйлівської «Просвіти», куди 
увійшли 37 осіб. До кола майнулівських просвітян 
входили й відомі діячі Катеринославської «Про‑
світи», зокрема М. В. Биков, Д. І. та Н. М. Доро‑
шенки, Л. М. Жебуньов, В. М. Хрінников 148.

Тим часом поступово розвивалася діяль‑
ність Катеринославської «Просвіти». 25 січня 
1909 р. в Катеринославській «Просвіті» утвори‑
лася виставочна комісія, до складу якої увійшли 
Є. С. Гарькавцев, К. А. Андрущенко, М. К. Ємець, 
М. Л. Кузьменко, Є. Я. Шаплик. Упродовж одного 
року члени комісії провели 19 вечорів та поста‑
вили одну виставу «Степовий гість» в Аудиторії 
Наукового товариства. Після ліквідації драма‑
тичної секції виставочна комісія організовувала усі 
вечірки та вистави просвітянського товариства.

Діяльність виставочної комісії привертала 
увагу катеринославських жандармів. Одним із 
заходів, що викликав стурбованість політичної 
поліції, став вечір на користь петербурзьких сту‑

146	 Історія	міста	Дніпропетровська.	–		С.	264.
147	 ЦДІА	України.	–		Ф.	313.	–		Оп.	1.	–		Спр.	2466.	–		Арк.	24–26,	30,	32;	

Дорошенко	Дмитро.	Мої	спомини	про	давнє	минуле	(1901–1914	
роки).	–		С.	148.

148	 ЦДІА	України.		–		Ф.	313.	–		Оп.	1.	–		Спр.	2868.	–		Арк.	430–430	зв.

дентів, уродженців Катеринославської губернії, 
що відбувся 3 січня 1910 р. у приміщенні «Англій‑
ського клубу». Пильне жандармське око помітило 
зіграну під час вистави сцену між студентом та 
офіцером, у ході якої просвітянин М. Л. Кузьменко 
промовив фразу на користь студента. Після цього 
службовець Катерининської залізниці потрапив на 
замітку жандармів як особа «лівого напряму».

Однак за умов урядової реакції і спаду рево‑
люційної активності у 1909–1910 рр. у діяльності 
Катеринославської «Просвіти» намітилися й деякі 
труднощі. Зокрема, припинили роботу драматична 
й бібліотечна секції, переживала труднощі лек‑
ційна. Втратила динаміку діяльності рада товари‑
ства, хронічно бракувало коштів 149.

Втім, у 1909 р. на службу до Катеринослава 
приїхав Д. І. Дорошенко, який перебував у місті на 
Дніпрі до осені 1913 р. В контексті розуміння сус‑
пільного життя в місті вельми цікаві його спогади 
про той період. «Населення Катеринослава було 
мішане, інтернаціональне, але основа його була 
українська, –  згадував Д. І. Дорошенко. В самому 
місті було багато української свідомої інтелігенції й 
був дуже розвинутий український рух». За згадками 
українського діяча, Катеринославська «Просвіта» 
проводила «живу діяльність».

149	 Дорошенко	Дмитро.	Мої	спомини	про	давнє	минуле	(1901–1914	
роки).	–		С.	263.

Просвітянин	М.	Л.	Кузьменко	(праворуч)	із	сином	Миколою		
та	однодумцем		М.	К.	Ємцем	(у	центрі)
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Провідними діячами 
в українському громад‑
ському житті були інженер 
І. М. Труба, професор 
В. О. Біднов, інженер М. Не‑
чипоренко, лікар Ю. Пав‑
ловський, М. Богуславський, 
професор М. Рогович, І. Ру‑
дичів, М. Ємець, М. Биков, 
А. Куличенко, П. Сіренко. В 
цьому ж ряді слід відмітити 
таких учителів‑українців, як 
В. Литвинський, П. Дома‑
ницький, С. Комарецький, 
Б. Павловський, Г. Черня‑
хівський, В. Петрушевський, 
Є. Вировий. Багато свідомої 
української інтелігенції пра‑
цювало серед службовців го‑
ловної управи Катерининської 
залізниці. В українському 
просвітянському русі Катеринослава виявляли 
активність і жінки: сестри Гарькавцеви, Л. Бід‑
нова, В. Труба, Н. Щоголева, А. Ткаченко (сестра 
Б. Д. Грінченка) 150.

Із 1910 р. діяльність катеринославських 
просвітян набувала нового пожвавлення. По‑
мітним чинником національно‑культурного життя 
життя став новий український часопис «Дніпрові 
хвилі». Ідея цього видання належала М. О. Бо‑
гуславському –  активному просвітянину, який 
вирізнявся великими агітаційними здібностями 
у справі залучення молоді до національної праці. 
Він, відомий розповсюджувач української книжки, 
організатор гуртків аматорів гри на бандурі, при‑
думав назву часопису й умовив відомого викладача 
історії, секретаря вченої архівної комісії та редак‑
тора її «Літописів» Д. І. Дорошенка взятися за 
редагування видання. Він же підшукав на офіційну 
посаду «редактора‑видавця» ще одного просвітя‑
нина –  К. Є. Котова.

За редагування Д. І. Дорошенка «Дніпрові 
хвилі» добре віддзеркалювали місцеве національ‑
но‑культурне життя, водночас висвітлюючи справи 
загальноукраїнського значення. Український 
часопис мав кілька сотень передплатників, зде‑
більшого селян, членів філій Катеринославської 

150	 Дорошенко	Дмитро.	Мої	спомини	про	давнє	минуле	(1901–
1914	рр.).	–		С.	146.

«Просвіти». Друкувалося 
видання дуже дешево, завдяки 
власнику приватної друкарні, 
українцю К. А. Андрущенку, 
який з березня 1908 р. входив 
до ради «Просвіти». Його 
друкарня знаходилась біля 
помешкання просвітянина, що 
розташувалося на вулиці Ста‑
родворянській, 5 (нині вулиця 
Володимира Великого, 5) 151.

Восени 1910 р., у зв’язку 
із переїздом до Маріуполя, 
припинив головування в Ка‑
теринославській «Просвіті» 
С. О. Липківський. Головою 
товариства обрали М. П. Хрін‑
никову, дружину інжене‑
ра‑технолога й мільйонера 
Володимира Миколайовича 
Хрінникова, яка працювала 

на цій посаді від 1910 р. до 21 квітня 1912 р. Між 
очільницею просвітян та її заступником Д. І. До‑
рошенком була повна згода в роботі та чіткий 
розподіл функцій. М. П. Хрінникова взяла на себе 
зовнішню репрезентацію «Просвіти», мала кон‑
такти з видатними представниками української ін‑
телігенції того часу, зокрема І. Я. Франком, Лесею 
Українкою, Б. Д. Грінченком, М. В. Лисенком та 
ін. Д. І. Дорошенко ж опікувався внутрішньою 
діловою роботою.

Згодом рада «Просвіти» обрала нового 
голову. Ним став інженер, щирий український 
патріот Г. Л. Денисенко, який весь свій вільний 
час віддавав просвітянській справі. Очільником 
«Просвіти» він перебував двічі –  з 24 квітня до 
21 грудня 1912 р., а потім, після перерви через 
недугу, –  з 13 травня 1914 р.

Восьмого січня 1913 р. головою «Просвіти» 
обрана Є. С. Гарькавцева, домовласниця будинку 
№ 8 по Больничній вулиці. Товаришем голови, як 
і раніше, працював учитель Д. І. Дорошенко, який 
проживав по вулиці Архієрейській, в будинку № 8. 
Секретарем товариства до 27 січня був Б. Ф. Пав‑
ловський, відтоді ж –  учитель Є. С. Вировий, а 
скарбником –  до 19 березня –  В. П. Литвин‑

151	 Історія	міста	Дніпропетровська.	–		С.	264–265.

Просвітяни	М.	П.	та	В.	М.	Хрінникови
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ський, а відтоді –  гірничий ін‑
женер М. М. Нечипоренко 152.

У 1913 р. рада «Просвіти» 
збиралася щотижня, а під час 
улаштування великих вечорів –  
частіше. Однак улітку робота 
ради майже припинилася, адже 
з червня до середини серпня 
більшість її членів роз’їхалася з 
Катеринослава. Всього за рік було 
проведено 39 засідань. Загальні 
збори відбувалися тричі: 2 бе‑
резня, 26 травня та 22 вересня.

Загальні збори товариства 
від 22 вересня 1913 р. привели 
до ротації у складі ради. Головою 
катеринославської «Просвіти» 
став В. М. Хрінников, товаришем 
голови –  Г. Л. Денисенко, скарб‑
ником і секретарем продовжу‑
вали працювати відповідно М. М. Нечипоренко і 
Є. С. Вировий.

Колоритною постаттю був новий просвітян‑
ський очільник –  В. М. Хрінников, який працював 
на цій посаді до 13 травня 1914 р. Цей просвітя‑
нин‑мільйонер, видавець і меценат найбільше 
уславив своє ім’я побудовою в Катеринославі 
упродовж 1910–1914 рр. оригінального власного 
будинку на розі Катерининського проспекту та 
Первозванівської вулиці (нині –  просп. Дмитра 
Яворницького та вул. Короленка) в національ‑
ному стилі «Відродження України» 153. Від 1 січня 
1914 р. В. М. Хрінников безкоштовно надав дві 
кімнати для контори Катеринославської «Про‑
світи» 154.

Катеринославська «Просвіта» помітно акти‑
візувала українське національно‑культурне життя 
в місті, проводячи концерти та лекції. Великого 
значення просвітяни надавали організації Шев‑
ченківського свята, наймаючи в цей день найкращі 
зали: або в Англійському клубі, або в Комерцій‑
ному зібранні. Перед початком таких концертів 
зі вступним словом виступали Д. І. Яворницький, 
Д. І. Дорошенко або Г. Г. Черняхівський. На ви‑
сокому рівні виконувалася артистична програма. 
Адже до Катеринослава спеціально запрошува‑
лися і приїжджали визначні співаки й співачки із 

152	 Історія	міста	Дніпропетровська.	–		С.	265.
153	 Там	само.	–		С.	265–266.
154	 Старостін	Валентин.	Дніпро:	символ	міста.	Будинок	Хрінникова	/	

Валентин	Старостін.	–		Д.:	Герда,	2017.	–		С.	54.

Києва та Харкова, співав добре організований ве‑
ликий хор В. Ю. Петрушевського з Комерційного 
училища А. С. Синявського.

Одне з перших таких Шевченківських свят 
відбувалося ще 4 березня 1912 р. в залі Комер‑
ційного зібрання. Воно готувалося і проходило за 
активною участю артистичної комісії, спеціально 
обраною в Катеринославській «Просвіті» напри‑
кінці 1911 р. За своїм спрямуванням близькою до 
артистичної комісії була вечорова комісія «Про‑
світи», що організовувала і проводила вечірки, 
свята та інші культурні публічні заходи.

Четвертого березня 1913 р. в театрі Комер‑
ційного клубу пройшов великий ювілейний вечір, 
присвячений 25‑річчю літературної діяльності 
української письменниці, члена «Просвіти» 
Т. С. Сулими‑Бичихіної. 9 березня 1913 р. в тому ж 
приміщенні рада товариства організувала великий 
Шевченківський концерт, у ході якого виконува‑
лися твори Кобзаря, хорові номери, сольні співи. 
Захід викликав значний інтерес 155.

У 1913 р. активізувалася видавнича діяльність 
Катеринославської «Просвіти», чому сприяла ви‑
давнича секція. 4 квітня 1913 р. її головою було об‑
рано Д. І. Дорошенка, а писарем –  Є. С. Вирового, 
з 19 листопада останній очолив секцію, а писарем 
став М. І. Луценко. У той період катеринославські 
просвітяни випустили у світ такі видання, як «З 
минулого Катеринославщини» Д. І. Дорошенка 

155	 Історія	міста	Дніпропетровська.	–		С.	267.

Будинок	В.	М.	Хрінникова	в	Катеринославі
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(наклад –  2 тис. прим.), «Чудова дівчина та инші 
оповідання Б. Грінченка» (5 тис. прим.), «Як жило 
славне запорозьке низове військо» Д. І. Яворниць‑
кого (2‑е вид., 3 тис. прим.). До того ж просвітяни 
видали й портрет Т. Г. Шевченка накладом у 3 тис. 
примірників. Видавнича діяльність просвітян 
сприяла популяризації української книжки, знань 
з української історії та культури серед городян Ка‑
теринослава.

Катеринославські просвітяни вдосконалю‑
вали й розширювали структуру своїх комісій. Так, 
за постановою загальних зборів 22 вересня 1913 р. 
в товаристві започаткували бібліотечно‑лекційну 
комісію. Вже наступного дня, 23 вересня, на Ко‑
зачій вулиці в будинку № 56 просвітяни відкрили 
власну бібліотеку‑читальню, завідувачем якої 
став П. А. Щукін. На 1 січня 1914 р. в цьому бі‑
бліотечному закладі «Просвіти» налічувалося 
259 книжок з літератури, історії, географії, публі‑
цистики тощо 156.

Восени 1913 р. катеринославська «Просвіта» 
приступила до підготовки святкування 100‑річчя з 
дня народження Т. Г. Шевченка. Вже 5 жовтня на 
зборах просвітянської ради виникла пропозиція 
заснувати з цього приводу в Катеринославі комітет 
від різних інституцій та товариств. 30 жовтня рада 
ухвалила подати губернаторові прохання засну‑

156	 Історія	міста	Дніпропетровська.	–		С.	266.

вати у місті Шевченківський юві‑
лейний комітет. Офіційний дозвіл 
по цьому клопотанню просвітяни 
отримали лише 19 грудня 1913 р.

Великий творчий успіх здобув 
«Вечір української пісні, музики 
і поезії», влаштований Катери‑
нославською «Просвітою» 23 
листопада 1913 р. в Англійському 
клубі. Слухачі захоплено слу‑
хали виконання творів видатних 
українських поетів та компози‑
торів. Майстерність виконання 
продемонстрували дочка славет‑
ного українського композитора 
М. В. Лисенка –  М. М. Лисенко, 
артистки Н. М. Дорошенкова, 
М. Удовенкова, Ф. Ф. Влодека, 
які прибули із Києва, а також 
місцеві співаки: Г. Ф. Берез‑
ницький, В. А. Іваницький та 

А. А. Горбачова. Великий хор під керівництвом 
В. Петрушевського піднесено виконав україн‑
ський національний марш та чудові народні пісні. 
Культурницько‑національний захід з глибоким 
українським змістом із задоволенням відвідали 
не тільки катеринославці, а й молодь з Кам’янки, 
Мануйлівки, Діївки, Новомосковська. В ході ве‑
чора значним попитом користувалися українські 
книжки, портрети українських письменників, 
кустарні народні вироби, спеціально закуплені й 
привезені для продажу з Полтави 157.

Помітною подією в українському національ‑
но‑культурному житті міста стало святкування 
40‑річного ювілею літературної та громадської 
діяльності І. Я. Франка. З цього приводу катери‑
нославська «Просвіта» організувала ювілейний 
вечір, що відбувся 7 грудня 1913 р. в аудиторії 
Наукового товариства. На початку учасники про‑
слухали лекцію Д. І. Дорошенка «Іван Франко 
як письменник і громадський діяч». Після лекції 
відбувся святковий концерт. На урочистому вечорі 
побувала не тільки українська інтелігенція Кате‑
ринослава, а й свідома українська молодь, селяни 
із Краснопілля та Мануйлівки 158.

З особливою ретельністю готувалися просві‑
тяни до 100‑річчя з дня народження Т. Г. Шев‑

157	 Там	само.	–		С.	266.
158	 Там	само.	–		С.	267.

Голова	Шевченківського	ювілейного	комітету,		
вчений	та	педагог	І.	Я.	Акінфієв
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ченка, створивши у 1914 р. Шевченківський 
ювілейний комітет та його виконавче бюро. 
Головою комітету було обрано І. О. Акінфієва, а 
писарями –  І. П. Рудичева та Г. Г. Черняхівського. 
16 лютого 1914 р. почесним головою Шевченків‑
ського ювілейного комітету одноголосно обрали 
Д. І. Яворницького 159.

Урочисте засідання Шевченківського юві‑
лейного комітету відбулося 25 лютого 1914 р. в 
Англійському клубі. Відкрив урочисте засідання 
Шевченківського ювілейного комітету Д. І. Явор‑
ницький. Присутні уважно слухали три доповіді 
про Кобзаря, з якими виступили О. М. Терпигорєв, 
Д. І. Яворницький та М. В. Биков. Атмосфера в 
залі вирізнялася піднесеністю 160.

Першого березня 1914 р. рада Катерино‑
славської «Просвіти» організувала великий 
ювілейний Шевченківський вечір, який зібрав 
представників громадськості з усієї Катери‑
нославщини. Велике враження на присутніх 
справив бюст великого українського поета, при‑
крашений численними вінками. Бездоганне ви‑
конання концертних номерів глибоко зворушило 

159	 Історія	міста	Дніпропетровська.	–		С.	268.
160	 Юноша	В.	(Єфремов	Петро).	Сила	стихії	(З	вражінні	подорож-

нього)	/	В.	Юноша	(Петро	Єфремов)	//	Чабан	Микола.	У	старому	
Катеринославі	(1905–1920	рр.)	/	Микола	Чабан:	Хрестоматія.	
Місто	на	Дніпрі	очима	українських	письменників,	публіцистів	
і	громадських	діячів.	–		Д.:	ІМА-прес,	2001.	–		С.	97–105.

всіх слухачів. Рада «Просвіти» запланувала 
ще кілька ювілейних концертів, присвячених 
100‑річчю Т. Г. Шевченка, але після 1 березня 
поліція не дозволяла проведення будь‑яких 
Шевченківських святкових заходів у Катери‑
нославі. 16 березня 1914 р. царська влада за‑
крила й Шевченківський ювілейний комітет 161. 

Зазначене сталонаслідком великодержав‑
но‑шовіністичного угару в політиці російського ім‑
перського режиму, який повною мірою проявився 
під час Шевченковського ювілею. Але це не могло 
зупинити зростання української національно‑куль‑
турної активності в Катеринославі, найбільш 
активні й свідомі мешканці якого прагнули до 
розвитку наукових студій, популяризації наукових 
знань, розвитку публічних освітніх та культурних 
заходів. Діяльність Катеринославського наукового 
товариства, Катеринославської вченої архівної 
комісії, Обласного музею ім. О. М. Поля, Кате‑
ринославського Літературно‑артистичного това‑
риства «Просвіта» та її філій створювали в місті 
той сприятливий ґрунт, на якому проростала ідея 
Катеринославського університету.

161	 Історія	міста	Дніпропетровська.	–		С.	268.

Великий	ювілейний	Шевченківський	вечір	Катеринославської	«Просвіти».	1	березня	1914	р.
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з’явилося інше твердження: «В 1918 г. в стране 
возникла и четвертая группа университетов: в 
Тифлисе, Екатеринославе, Иркутске и Симферо‑
поле. Формально открытие этих университетов 
состоялось тогда, когда в этих городах Советская 
власть еще не утвердилась, или была упразднена 
белогвардейцами. Но их возникновение по праву 
связывают с Октябрьской социалистической 
революцией. Почва для них подготавливалась 
долголетней борьбой прогрессивных сил за 
просвещение» 163. Ось так вельми туманно й ви‑
черпувалася інформація у книзі про створення 
Катеринославського і Сімферопольського універ‑
ситетів. Що ж це були за «прогрессивные силы» 
не з’ясовувалось. Тема виникнення й діяльності 
(Катеринославського) Дніпровського університету 
у перші роки його існування довгий час взагалі не 
розроблялася.

Точніше висвітлювалася історія Дніпровського 
університету в працях дніпровських істориків. 
Першою працею, в якій було розглянуто процес 
виникнення Катеринославського (Дніпровського) 
університету була праця Д. П. Пойди 164. У 1988 р. 
ним, як співавтором книги 165, фактично вперше 
зроблена спроба ретельнішого, ніж раніше, ви‑
вчення історії створення Катеринославського 
університету і його діяльності у 1918–1920 рр. 
Причому він чи не перший вказав на те, що 
Катеринославський університет був не тільки 
створений за часів гетьмана П. Скоропадського, 
а і статут університету затверджений міністром 
народної освіти гетьманського уряду.

На початку 90‑х років ХХ ст. вже за часів не‑
залежності України вперше з урахуванням нових 
джерел історія створення Катеринославського уні‑
верситету була досліджена, починаючи з років, що 
передували його утвердженню, в деяких працях, 

163	 Чанбарисов	Ш.	Х.	Формирование	советской	университетской	
системы	/	Ш.	Х.	Чанбарисов:	учеб.-метод.	пособие	по	спец.	
«История»	–		М.:	Высш.	шк.,	1988.	–	256	с.

164	 Пойда	Д.	П.	Рожденный	Великим	Октябрем	(к	истории	соз-
дания	Екатеринославского	университета	и	его	деятельности	
в	1918–1920	гг.)	/	Д.	П.	Пойда	//	Великая	Октябрьская	Социа-
листическая	революция	и	строительство	коммунизма.	Темат.	
сб.	–		Днепропетровск,	1967.	–		С.	3–10.

165	 Днепропетровскому	государственному	университету	–		70	лет	/	
под	ред.	В.	Ф.	Приснякова.	–		Д.,	1988.	–	88	с.

1.5. ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ КАТЕРИНОСЛАВА ТА ПРОЕКТИ 
СТВОРЕННЯ КАТЕРИНОСЛАВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

У радянський період історіографії 
питання розвитку університет‑
ської освіти в Катеринославі 

розглядалося без розкриття складного й історично 
важливого перебігу цього процесу. Він нерідко 
спрощувався, однобічно трактувалися зміни у 
політичній та воєнній обстановці, що супроводжу‑
вала його, не враховувалися глибинні мотиви роз‑
витку вищої освіти у Катеринославі, що існували 
ще до 1917 р., дії владних структур, зокрема місь‑
кого самоврядування. Важлива частина архівних 
матеріалів та періодичні видання періоду бурх‑
ливої зміни політичної влади в Україні взагалі були 
виведені з наукового обігу, оскільки зберігалися у 
«спецхранах».

Усе це призвело до того, що загально‑
прийнятим було трактування виникнення після 
1917 р. не тільки Катеринославського універ‑
ситету, а й усіх інших на території колишнього 
СРСР як результату відповідних дій радянського 
уряду. Так, із посиланням на газету «Правда» 
від 30 серпня 1967 р. стверджувалося, що 7 ли‑
стопада 1918 р. Раднарком прийняв декрет про 
відкриття низки університетів, у тому числі й у 
Катеринославі. Хоча Катеринославський універ‑
ситет на той час вже функціонував і статут його 
був затверджений зовсім іншою владою. Цікаво, 
що спроби спростування цього твердження були 
й за часів СРСР. Зокрема, Ш. Х. Чанбарисов у 
першому виданні своєї монографії, що вийшла 
друком в Уфі у 1973 р., спростовував це поло‑
ження: «В течение ряда лет ленинский декрет об 
открытии университетов в ознаменование первой 
годовщины Октябрьской революции трактуется 
с различными искажениями... Из одной работы в 
другую стала переходить версия, о том, что якобы 
декретом Советского правительства за подписью 
В. И. Ленина были открыты новые университеты 
в Нижнем Новгороде, Тифлисе. Воронеже, Ир‑
кутске и Екатеринославе» 162.

Однак у книзі, цього ж автора, що вийшла 
друком у 1988 р. у московському видавництві 
«Высшая школа», замість наведеного вище 

162	 Чанбарисов	Ш.	Х.	Формирование	советской	университетской	
системы	(1917–1938)	/	Ш.	Х.	Чанбарисов.	–		Уфа,	1973.	–	470	с.
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Генерал-фельдмаршал		
Г.	О.	Потьомкін

присвячених історії ДНУ й науки і 
техніки 166. При цьому були визна‑
чені фактично усі найважливіші 
учасники цього процесу, у тому 
числі й місцеве самоуправління. 
Важливим виявилося виокрем‑
лення певних напрямів діяльності 
міського самоуправління, зокрема 
й у справі організації вищої освіти. 
І все ж дослідження з питань ді‑
яльності міського самоврядування 
Катеринослава не завжди повно 
висвітлювали вказаний процес 167. 
Проблема аналізу такої діяль‑
ності є актуальною, враховуючи 
особливо, що період створення 
Катеринославського університету 
збігся зі зміною декількох держав‑
но‑політичних устроїв.

Враховуючи, що становлення 
більшості наукових та освітніх 
інституцій відбувалося протягом певного історич‑
ного часу, що припадав на зміни політичної влади, 
доцільно розглядати створення університету у 
Катеринославі не як одномоментний акт, а як 
достатньо довгий і складний процес формування, 
що відбувався в декілька етапів. Такий підхід, зо‑
крема, використовувався і при розгляді питання 
про створення Всеукраїнської академії наук 168.

Передісторія формування деяких осередків 
вищої освіти розглянута досить детально у по‑
передніх публікаціях, що торкаються створення 
Катеринославського вищого гірничого училища 169 
та Катеринославського вчительського інституту 170. 

166	 История	Днепропетровского	университета	/	відп.	ред.	В.	Ф.	Пріс-
няков.	–		Д.:	ДДУ,	1993.	–	240	с.;	Савчук	В.	С.	К	истории	органи-
зации	Екатеринославского	университета	и	его	естественнона-
учных	факультетов	/	В.	С.	Савчук	//	Очерки	истории	естествоз-
нания	и	техники.	–	1991.	–		С.	38–51.

167	 Двуреченська	О.	С.	Органи	міського	самоврядування	Катери-
нослава:	формування,	структура	та	напрями	діяльності	(кінець	
XVIII	–		початок	ХХ	ст.)	/	О.	С.	Двуреченська.	–		Д:	Нац.	гірнич.	
ун-т,	2006.	–	169	с.

168	 К	вопросу	о	создании	Академии	наук	УССР	/	Г.	М.	Добров,	
Л.	Д.	Кистерская,	Л.	В.	Матвеева	и	др.	//	Очерки	истории	есте-
ствознания	и	техники.	–	1989.	–	№	36.	–		С.	1–20.

169	 Савчук	В.	С.	Біля	витоків	Національної	гірничої	академії:	Від	
Катеринославського	вищого	гірничого	училища	до	гірничого	
інституту	(1896–1912)	/	В.	С.	Савчук	//	Бористен.	–	1999.	–	№	12	
(102).	–		С.	8;	Продовження	//	Там	само.	–	2000.	–	№	2	(104).	–		
С.	13–14;	Продовження	//	Там	само.	–	2000.	–	№	3	(105).	–		С.	4–5.

170	 История	Днепропетровского	университета	/	відп.	ред.	В.	Ф.	Пріс-
няков.	–		Д.:	ДДУ,	1993.	–	240	с.

Щодо університету, то загально‑
відомою є спроба його заснування 
у Катеринославі у 1784 р. за від‑
повідним наказом Катерини II від 
4 вересня 1784 р., в якому зазна‑
чалося: «Изыскивая все средства 
к просвещению народному слу‑
жащие, повелеваем в губернском 
городе Екатеринославского На‑
местничества основать Универ‑
ситет, в котором не только науки, 
но и художества преподаваемы 
быть долженствуют, как для 
верных Наших подданных, так и 
для соседственных Нам; наипаче 
же для единоверных Наших». 
За планом в місті вирішено було 
створити «великолепный универ‑
ситет с хирургическим училищем 
при нем» 171.

Певну увагу формуванню 
матеріальної бази майбутнього університету, ка‑
дровим питанням приділяв генерал‑губернатор 
Катеринославського намісництва, генерал‑фельд‑
маршал Г. О. Потьомкін (1783–1791), знаний 
як покровитель освіти та науки 172. Відомі шість 
його «ордерів», датованих 1786–1788 рр., згідно 
з якими до штату університету зараховувались 
випускники Петербурзької академії мистецтв Ва‑
силь Неретін та Михайло Бухаров. Придворний 
капельмейстер Джузеппе Сарті, друг великого 
В. А. Моцарта, призначався директором майбут‑
ньої музичної академії при університеті. Запро‑
шувались викладачами архімандрит Іраклій –  
грецька мова; надвірний радник Гібал –  точні 
науки. Домоведення покладалось на відомого на 
той час професора Василя Ліванова, автора праці 
«О земледелии, садоводстве и птицеводстве», 
історичні науки повинен був викладати де Гюен. 
Скарбником університету був спочатку Олексій 
Страхов, пізніше Данило Ондрієвський. Для бі‑
бліотеки майбутнього університету князь Г. О. По‑
тьомкін придбав у відомого вченого, колишнього 
бібліотекаря Катерини ІІ, згодом Словено‑Хер‑

171	 Объ	учрежденіи	Университета	въ	Губернскомъ	городе	Екате-
ринославского	Наместничества	//	Полное	собрание	законов	
Российской	империи.	–	1830.	–		Т.	XXI.	–		С.	207.

172	 Діячі	державної	влади	та	самоврядування	Дніпропетровської	
області:	історичні	нариси:	у	2	т.	–		Д.:	АРТ-ПРЕС,	2009.	–		Т.	1.	–		
С.	86.



І С Т О Р І Я
ДНІПРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ IМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

– 64 –

сонського архієпископа Євгена 
Булгаріса 1 500 томів загальною 
вартістю 6 тис. крб, які пізніше 
були поділені між Казанським 
університетом і Катеринослав‑
ською класичною гімназією.

Для втілення в життя ідеї 
університету в Катеринославі 
була заснована особлива будів‑
нича університетська експедиція 
під безпосереднім керівництвом 
правителя Катеринославського 
намісництва, генерала І. М. Си‑
нельникова (1784–1788). 
Згідно з указом Катерини ІІ від 
13 жовтня 1786 р. університет і 
всі його структури отримували з 
доходів намісництва 6 тис. крб 
щорічно, а також 14,5 тис. крб 
із коштів, що надходили на утри‑
мання чоловічого та жіночого 
училищ у Кременчуці, які згодом увійшли до складу 
Катеринославського народного училища. Корпуси 
університету планували розташувати між губерн‑
ською лікарнею (нині Дніпропетровська обласна 
клінічна лікарня ім. І. І. Мечникова) і казармами 
колишнього Сімферопольського полку.

Однак передчасна смерть зазначених імпер‑
ських сановників –  спочатку І. М. Синельникова 
(1788), а згодом і Г. О. Потьомкіна (1791) похо‑
вали амбітні плани заснування університету в Ка‑
теринославі. Після 1791 р. питання про створення 
Катеринославського університету швидко зняли 
з порядку денного, а всі заходи у цьому напрямі 
згорнуті. Кошти ж на створення університету та 
інших науково‑педагогічних установ витрачено 
на різні потреби. «Жалування» фахівцям, запро‑
шеним до так і не відкритого університету, про‑
довжували виплачувати нерегулярно ще декілька 
років. У 1792 р. був складений проект утворення у 
Катеринославі замість університету педагогічного 
інституту, але й він залишився тільки на папері. 
З приходом до влади в 1796 р. Павла І Катери‑
нославське намісництво було ліквідоване, а бу‑
дівництво університету припинилося і далі вже не 
поновлювалося.

Отже, першому проекту створення універси‑
тету у Катеринославі не судилося здійснитися. Але 
це зовсім не означало, що у Катеринославі праг‑
нення до створення університету згасло. Довгі роки 

думка ця хоча і ледве жевріла, але 
ніколи не згасала. Вона постійно 
жила у серцях катеринославців, 
знаходила своє відбиття у засобах 
масової інформації. Зокрема, у 
визначені міською владою ро‑
ковини століття міста в 1887 р., 
одна з газет звернулася до жителів 
міста із закликом: «Мы не должны 
забывать... духа нравственного 
совершенствования и знания... 
Кто знай, успей Потемкин выпол‑
нить свою благородную миссию –  
наш родной Екатеринослав с 
печальным для него поворотом 
колеса фортуны, быть может, и не 
был бы сразу так жестоко забыт. 
Университет заменил бы ему 
энергию его основателя и вывел 
бы его тогда на блестящую дорогу 
всесторонней и общеполезной 

деятельности» 173.
Однак здійснити цю мрію тривалий час було 

неможливо. За півтора століття в Російській ім‑
перії виникло лише 11 університетів, причому на 
території Наддніпрянської України лише три (Хар‑
ківський, Київський та Новоросійський в Одесі). 
Тим часом промисловий переворот, який супро‑
воджувався бурхливим розвитком різних галузей 
науки і техніки, ринкових відносин, урбанізацією 
життя, формуванням нових класів у соціумі, ви‑
магав нових виконавців –  чиновників середньої 
ланки. З кожним пореформеним десятиліттям ста‑
вало все очевиднішим, що модернізувати країну 
без якісних змін у галузі освіти неможливо.

Невипадково характерними для початку ХХ ст. 
стали численні клопотання торговельно‑промис‑
лових кіл, наукової інтелігенції та громадськості 
багатьох міст про створення нових інститутів та 
університетів. Місцеві органи самоврядування і 
фінансові та промислові кола висловлювали свою 
готовність до значних асигнувань на ці потреби. 
Приєднався до цієї кампанії й Катеринослав. 
Починаючи з кінця ХІХ ст., процес боротьби за 
відкриття вищих навчальних закладів у місті (у 
тому числі й університету) став безперервним і 

173	 Екатеринославский	юбилейный	листок.	–		Екатеринослав,	1887.	–	
№	15.	–		С.	132.

Правитель	Катеринославського	
намісництва,	генерал		
І.	М.	Синельников
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перебував у полі зору наукової 
громадськості та місцевого са‑
моуправління.

Історичний парадокс полягав 
у тому, що місто, яке задумувалося 
як столиця південного краю, як 
«Південна Пальміра», залиша‑
лося довгий час науковою провін‑
цією. Але вже наприкінці ХІХ ст. 
Катеринослав перетворився на 
одне з найпотужніших міст імперії, 
значний центр промислового 
Півдня, з особливо розвинутими 
гірничопромисловою та мета‑
лургійною галузями. Могутній 
поштовх такому розвитку надала 
побудова у 1884 р. Катеринин‑
ської (Західно‑Донецької) заліз‑
ниці, що з’єднала кам’яновугільні 
родовища Донбасу з районами 
дуже багатих покладів залізної 
руди у Кривому Розі. Так склався органічно єдиний 
Донецько‑Придніпровський промисловий регіон, 
який вийшов за своїм економічним потенціалом 
на перше місце в імперії. Не даремно саме у Ка‑
теринославі знаходилось і Гірниче управління 
південної Росії.

У зв’язку зі швидким зростанням металургійної 
та кам’яновугільної промисловості виникла велика 
потреба у кваліфікованих інженерних кадрах та 
майстрах. Гостра нестача спеціалістів з технічною 
освітою привела до виникнення першого вищого 
навчального закладу у Катеринославі –  Вищого 
гірничого училища.

Кінець ХІХ ст. став для Катеринослава по‑
чатком нового етапу в розвитку системи освіти –  
30 вересня 1899 р. відбулось відкриття першого 
навчального закладу по типу вищої школи –  Ка‑
теринославського вищого гірничого училища. Це 
стало можливим завдяки зусиллям місцевої влади 
і громадськості, а також остаточному усвідом‑
ленню значення Катеринославської губернії як 
гірничовидобувного району, чому значно сприяли 
Дж. Юз та О. М. Поль. У 1895 р. в губернії діяло 
83 кам’яновугільних рудники, 19 –  залізних, 3 –  
марганцеві, 1 –  ртутний та 5 –  соляних.

26 січня 1896 р. міський голова скликав осо‑
бливу нараду з гласних думи з пропозицією обго‑
ворити питання про можливість гірничого вищого 
навчального закладу в Катеринославі, внаслідок 

чого до уряду було надіслано від‑
повідне клопотання. 17 квітня того 
ж року міська дума одноголосно 
прийняла позитивне рішення, 
виділила під будівництво ділянку 
землі й асигнувала 200 тис. крб. 
У січні 1897 р. до цього почту 
приєдналась губернська управа, 
однак у верхах питання ще не 
було остаточно вирішено –  за 
право відкриття нового ВНЗ вів 
боротьбу також і Харків.

25 жовтня 1896 р. відкрився 
ХХІ з’їзд гірничопромисловців 
півдня Росії, який висловився 
після обговорення на користь 
Катеринослава завдяки позиції 
голови з’їзду І. І. Зеленцова і рек‑
тора Харківського університету 
М. М. Алексєєнка, а також ви‑
ступам делегатів від міської думи.

Вагомою виявилась і думка міністра фінансів 
С. Ю. Вітте, що прибув до Катеринослава у ве‑
ресні того ж року. Ознайомившись зі станом справ 
на місці, він визнав, що треба відкривати новий 
заклад вищої освіти саме тут, де існують умови для 
успішної практичної підготовки фахівців: можна 
було три роки вивчати теорію й два роки присвя‑
тити практиці, після чого за бажанням студентів, 
їм надавалось право складати іспити на звання 
гірничого інженера при Петербурзькому гірни‑
чому інституті. У всьому ж іншому училище мало 
будуватись за типом ВНЗ.

29 липня 1897 р. в Катеринославі побував 
міністр землеробства і державних маєтностей 
А. С. Єрмолов, перед яким з питанням відкриття 
гірничого училища клопотався міський голова, 
а 28 жовтня міська Дума встановила порядок і 
строки виконання своїх раніше прийнятих рішень 
з цієї проблеми, нарешті, 12 червня 1898 р. Ми‑
кола ІІ розпорядився створити в Катеринославі 
під керівництвом губернатора П. Д. Святопол‑
ка‑Мирського комітет для збору коштів для 
улаштування гірничого училища і будівництва 
необхідних споруд. Гірничий департамент ви‑
робив проект «Положение о Екатеринославском 
высшем горном училище» (КВГУ). Внаслідок 
діяльності комітету було зібрано пожертвувань на 
суму 529 138 крб 35 коп, з яких місто Катеринослав 
виділило 200 тис. крб (до того ж безкоштовно 

Катеринославський	губернатор	
П.	Д.	Святополк-Мирський	
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ділянку землі під забудову на Соборній площі), 
100 тис. крб асигнував з’їзд гірничопромисловців 
півдня Росії. Від гласного міської думи М. С. Копи‑
лова надійшло 50 тис. крб, 30 тис. крб від губерн‑
ського земства і значно менші внески –  від інших 
організацій та приватних осіб.

Нарешті, 4 червня 1899 р. Микола ІІ за‑
твердив «Положение о Екатеринославском 
высшем горном училище» 174. 7 липня було підпи‑
сано призначення на посаду директора КВГУ ін‑
женера С. М. Сучкова, а рівно за місяць, 7 серпня, 
відбулось перше засідання ради училища, на якому 
були визначені правила конкурсних екзаменів, які 
пройшли з 15 по 24 вересня 1899 р.

У перший рік було подано 352 прохання, на 
екзамени з’явилось 177 чоловік, з яких 144 зда‑
вали їх повністю. Перший набір студентів складав 
60 осіб, які до цього закінчили: університет –  1, 
академію генштабу –  1, кадетський корпус –  2, 
комерційне училище –  2, гімназію –  7, реальне 
училище –  47 (9 з них навчались у Катеринославі).

30 вересня 1899 р. відбулась церемонія 
відкриття КВГУ. В присутності губернатора 
П. Д. Святополка‑Мирського, дворян та іменитих 
громадян відслужили молебен, а згодом –  пана‑
хиду за Катериною ІІ у кафедральному соборі. По 
закінченні церемонії на адресу Миколи ІІ надійшла 

174	 Открытие	Екатеринославского	высшего	горного	училища	//	
Памятная	книжка	и	адрес-календарь	за	1900	г...	–		С.	233.

телеграма з «вірнопідданими за‑
певненнями» 175.

Спочатку відкрили тільки 1‑й 
корпус, вся ж програма навчання 
спершу розраховувалась на три, а 
пізніше –  на чотири роки. Утво‑
рились два відділення –  гірниче 
та заводське, на яких викладались 
богослов’я, вища математика, 
аналітична механіка, загальна 
хімія, мінералогія, кристало‑
графія, геодезія, маркшейдерська 
справа, накреслювальна геоме‑
трія, креслення, технічні пере‑
клади з французької та німецької 
мов. Плата за навчання складала 
100 крб на рік 176.

До числа студентів прийма‑
лись лише російські піддані, які 
мали атестати про закінчення 

ВНЗ, міністерських гімназій і реальних училищ. 
Не могли стати студентами особи, які були на 
державній або громадській службі та особи з фі‑
зичними вадами. Прийому передував особливий 
екзамен з малювання та креслення, а для випус‑
кників семінарій вводились екзамени з матема‑
тики і фізики в обсязі гімназійного курсу. Особи, 
які закінчили фізико‑математичні факультети 
університетів, зараховувалися без іспитів.

Оскільки випускники КВГУ готувались до прак‑
тичної роботи, їм видавались дипломи із званням 
рудничного інженера або металурга з правом само‑
стійного влаштування підприємства в різних галузях 
гірничої або заводської промисловості.

Катеринославське вище гірниче училище 
(згодом гірничий інститут) відіграло важливу роль 
у промисловому розвитку Півдня Росії, готуючи 
висококваліфікованих фахівців‑практиків для 
провідних галузей економіки цього регіону, внесло 
вагомий вклад у розвиток технічних наук.

Із самого початку функціонування Катерино‑
славського вищого гірничого училища спостері‑
гався певний внутрішній конфлікт між статусом 
училища і тим високим науковим й інженерним 
рівнем, який мали та й поступово набували ви‑
кладачі КВГУ. У стінах вищого закладу освіти 
сформувався професорсько‑викладацький склад 

175	 Там	же.
176	 Там	же.

Катеринославське	вище	гірниче	училище	(згодом	Гірничий	інститут)
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такого рівня і такої широти наукових інтересів, 
що воно могло по праву вважатися у певному 
сенсі технічним університетом. Створення КВГУ 
стало потужним поштовхом до пожвавлення ді‑
яльності наукових товариств, які вже існували, до 
виникнення нових товариств, устремлінь місцевої 
громадськості та місцевого самоуправління щодо 
організації університету у Катеринославі.

Стратегічне завдання, розв’язати яке намага‑
лася наукова громадськість Дніпровського Надпо‑
ріжжя, було завжди незмінним –  розвиток вищої 
освіти і наукових досліджень у регіоні. Однак шляхи 
його вирішення багато в чому залежали від суспіль‑
но‑політичної ситуації в Росії, яка на початку ХХ ст. 
швидко змінювалася. Тому заснування університету 
в Катеринославі необхідно розглядати не як одно‑
моментний акт, а як результат досить тривалого 
процесу формування системи місцевої вищої освіти, 
складовою частиною якого було створення ряду за‑
кладів вищої освіти, які у подальшому увійшли до 
складу Катеринославського університету.

Після революційних подій 1905–1907 рр. у 
місті все ще залишався один вищий навчальний 
заклад, який на той час ще не мав статусу інсти‑
туту. Спроби розширити як функціональні мож‑
ливості КВГУ, так і створити нові заклади вищої 
освіти тривали. У 1908 р. було зроблено спробу 
відкрити при Катеринославському вищому гірни‑
чому училищі сільськогосподарське відділення. 
На замовлення земства велику доповідь з метою 
обґрунтування необхідності відкриття такого від‑
ділення, зробив професор КВГУ В. В. Курилов. 
На жаль, клопотання земства не підтримали в 
Санкт‑Петербурзі.

На цьому етапі розвитку вищої освіти у Ка‑
теринославі важливим кроком стало створення 
Учительського інституту 177. Його історія надалі 
буде безпосередньо пов’язана з майбутнім універ‑
ситетом. Як відомо, вчительські інститути утво‑
рювали у Російській імперії систему навчальних 
закладів, спрямованих на підготовку вчителів для 
викладання у міських, повітових та початкових 
училищах. Оскільки нестача вчителів відчувалася 
гостро, особливо у провінціях, після 1907 р. дер‑
жава планувала створення в деяких містах нових 
учительських інститутів.

177	 Савчук	В.	С.	Катеринославський	учительський	інститут:	ство-
рення,	матеріальна	база,	реорганізація	/	В.	С.	Савчук	//	Придні-
пров’я:	історико-краєзнавчі	дослідження:	зб.	наук.	праць.	–		Д.,	
2014.	–		С.	152–163.

Одним із таких міст виявився Катеринослав. 
Питання це виникло ще у 1908 р., коли попе‑
читель Одеського учбового округу звернувся до 
Катеринославської губернської земської управи 
(КЗГУ) з повідомленням про «предположение 
свое войти с представлением в Государственную 
Думу об учреждении в некоторых пунктах империи 
новых учительских институтов, в том числе одного 
для Одесского учебного округа» 178. Він просив 
відгукнутися на його повідомлення, «какое ма‑
териальное участие могло бы принять земство в 
случае открытия института в Екатеринославе» 179.

За висновком КГЗУ така установа не є преро‑
гативою земства, але тим не менше, враховуючи 
корисність цієї установи для народної освіти, 
губернська управа запропонувала губернським 
земським зборам асигнувати «в помощь казне 
на оборудование учительского института до 
3 000 руб. в течение трех лет» за умови відкриття 
його у Катеринославі та на відкриття інституту в 
Катеринославі повітових земств губернії.

Але думки повітових земств (повітових зем‑
ських зборів та земських управ) з цього приводу 
розділилися. Одностайності визнання необхідності 
такого інституту для Катеринославщини не спо‑
стерігалося. Якщо узагальнити думки земців, то 
вони виглядали таким чином.

Серед основних питань були такі: чи не‑
обхідним є взагалі Учительський інститут, хто 
повинен його фінансувати, де він повинен розта‑
шовуватися. Щодо першого питання, то загальні 
зібрання місцевого самоврядування переважної 
більшості повітів Катеринославської губернії 
висловилися позитивно щодо відкриття Учитель‑
ського інституту, причому саме в Катеринославі.

Питання фінансування було болючим і тісно 
пов’язаним з тим, де відкривати інститут. На Кате‑
ринославських повітових земських зборах було ви‑
словлено думку, що «не отвергая пользы открытия 
в Екатеринославе учительского института как 
учреждения просветительного и, следовательно, 
крайне необходимого, она тем не менее не можем 
не высказаться, что трата денежных средств на 
учреждение учительского института для уезд‑
ного земства будет непроизводительной, так как 
воспитанники сих институтов идут исключительно 

178	 Доклады	Екатеринославскому	губернскому	земскому	собранию	
XIII	очередной	1908	г.	сессии.	–		Екатеринослав,	1909.	–		С.	112.

179	 Там	же.
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на должности городских учителей, обязанности 
сельских же учителей совершенно игнорируют, 
а между тем образование кадров сих последних 
путем открытия не учительских институтов, а учи‑
тельских семинарий, составляет прямую и первую 
обязанность уездных земств, куда и должна быть 
направлена их деятельность» 180.

Новомосковська повітова земська управа на 
відміну від Зборів Новомосковського повітового 
земства, які пропонували відкрити інститут в од‑
ному з повітових міст, поставилась негативно до 
цієї ідеї «ввиду мало ощутимой для земства нужды в 
учителях с образовательным цензом учительского 
института и больших затратах на его учреждение; 
открытие его же в Екатеринославе, а, следова‑
тельно не в уездном городе, уездная управа горячо 
приветствует, находя, что средствами Губернского 
Земства надлежало бы широко прийти на помощь 
Правительству для того, чтобы институт, как 
просветительное учреждение был открыт именно 
в Екатеринославе» 181. Ухилялися від фінансових 
зобов’язань й інші повіти.

У цілому розуміння відкриття Учительського 
інституту переважало. Однак фінансувати його 
відкриття, матеріально підтримувати повітові зем‑

180	 Доклад	уездной	земской	управы	//	Постановления	Екатери-
нославского	уездного	земского	собрания	чрезвычайных	и	XLIII	
очередной	сессий	1908	года.	–		Никополь,	1909.	–		С.	226–227.

181	 Доклады	Екатеринославскому	губернскому	земскому	собранию	
XIII	очередной	1908	г.	сессии.	–		Екатеринослав,	1909.	–		С.	114.

ства не бажали. Основною при‑
чиною було те, що «учительский 
институт не увеличит контингента 
учителей, необходимых для зем‑
ских школ губернии» 182.

19 жовтня 1910 р. Інститут 
було відкрито у будинку, наданому 
М. С. Пальчинським. Надалі місто 
виділило Учительському інституту 
місце під забудову, архітектором 
Б. Добротворським було виконано 
навіть проект будинку, але далі 
справа не пішла 183. Тому інститут 
перебрався у новозбудований 
будинок Айнбергів, у нагірній 
частині міста, з власником якого 
було укладено дворічний орендний 
договір. У цьому ж приміщенні 
розташовувалося й початкове учи‑
лище при інституті. Договір надалі 

був подовжений.
Учительский інститут був найбільшим орен‑

дарем приміщень у будинку Айнбергів 184. Він 
розташовувався на другому, третьому і половині 
першого поверху. Мав приміщення й у прибудовах 
до будинку Айнбергів. «Все помещения учитель‑
ский институт арендует за 5 400 рублей в год по 
договору с 15 июля 1913 года, сроком по 1 июля 
1916 года» 185.

Учительський інститут готував спеціалістів 
із незакінченою вищою освітою за трирічним ци‑
клом. Перший рік навчання був загальноосвітнім, 
а на другому і третьому роках запроваджувалася 
спеціалізація. Учителі інституту намагалися бути 
на передових позиціях тодішньої педагогічної 
думки, брали участь у різних педагогічних нарадах 
та з’їздах. Зокрема, відомо, що у 1914 р. директор 
Катеринославського вчительського інституту 
М. Руновський брав участь у 2‑му Всеросійському 
з’їзді з експериментальної педагогіки.

В Учительському інституті у Катеринославі 
вчилося немало тих, хто своєю подвижницькою 

182	 Доклады	Екатеринославскому	губернскому	земскому	со-
бранию...		–		С.	115.

183	 Савчук	В.	С.	Дніпропетровський	національний	університет	
імені	Олеся	Гончара:	від	перших	споруд	до	сучасного	універ-
ситетського	містечка	/	В.	С.	Савчук,	В.	С.	Старостін;	під	ред.	
М.	В.	Полякова.	–		Д.,	2013.

184	 Старостин	В.	Дом	Айнбергов	на	Нагорной	/	В.	Старостин	//	
Недвижимость	в	движении.	–	2008.	–	№	7.	–	27	февраля.

185	 Там	же.	–		С.	9.

Катеринославський	Учительський	інститут	(вул.	Нагірна,	12,	нині		
вул.	Паторжинського)
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працею зробив значний внесок 
у розвиток освіти в Україні, в 
її громадське життя. Серед них 
І. Б. Гнойовий, В. М. Писарев‑
ський, Г. П. Гордієнко, І. Ф. Смо‑
ленко та ін. Зокрема, Володимир 
Михайлович Писаревський, 
випускник Катеринославського 
вчительського інституту 1913 р., 
з 1918 р. працював учителем 
української мови у школах Пол‑
тави та Полтавського району, а з 
1929 р. викладав українську мову 
та літературу на Полтавських 
окружних державних курсах укра‑
їнознавства, далі працював на 
робітничому факультеті Полтав‑
ського інституту інженерів сіль‑
ськогосподарського будівництва, 
багато зробив для поширення 
української мови та літератури. 
У Катеринославському вчительському інституті 
викладали відомі українські діячі, зокрема член 
Центральної Ради, історик і публіцист Панас Ва‑
сильович Феденко.

Отже, Катеринославський учительський 
інститут виник на хвилі перетворень у системі пе‑
дагогічної освіти Російської імперії, стимулятором 
яких стали події 1905–1907 рр. Ці перетворення 
стали основою для якісно нового етапу розвитку 
професійної підготовки педагогів.

Процес створення Катеринославського вчи‑
тельського інституту був досить складним, оскільки 
визнання його необхідності повітовими земствами 
не супроводжувалось їх фінансовою підтримкою, 
особливо в період заснування інституту. Головну 
роль у створенні інституту зіграло, на наш погляд, 
саме Катеринославське губернське земство, яке 
підтримало цю ідею, у тому числі й фінансово.

Але відкриття Учительського інституту не 
послабило проблему педагогічних кадрів. Значна 
роль у становленні вищої педагогічної освіти у 
Катеринославі належить Івану Яковичу Акін‑
фієву 186. Наприкінці 1916 –  на початку 1917 рр. 
за його безпосередньої участі у Катеринославі 
були організовані лекції з педагогіки та психології, 
які читали відомі вчені та педагоги О. П. Нечаєв, 

186	 Савчук	В.	С.	Иван	Яковлевич	Акинфиев	/	В.	С.	Савчук.	–		М.:	
Наука,	1996.	–	110	с.

В. В. Успенський, Г. І. Россолімо, 
В. В. Гориневський та ін.

З 1915 р. ще одним чин‑
ником розвитку вищої педаго‑
гічної освіти в Катеринославі 
став процес створення спочатку 
дворічних педагогічних курсів та 
отримання цими курсами статусу 
Вищих педагогічних курсів. У 
вересні 1917 р. було порушено 
клопотання про перетворення 
дворічних жіночих педагогічних 
курсів при Товаристві дитячих на‑
родних садків у Вищі педагогічні 
курси (ВПК). А вже наприкінці 
1917 р. І. Я. Акінфієв і його колеги 
дійшли висновку про необхідність 
відкриття у Катеринославі Ви‑
щого педагогічного інституту для 
«лиц обоего пола», які б отриму‑
вали більш досконалу освіту, ніж 

на однорічних курсах при вчительських інститутах 
або в спеціальних педагогічних класах жіночих 
гімназій та мали б право викладати у вищих і по‑
чаткових училищах.

Ситуація стосовно розвитку науки та вищої 
освіти в регіоні хоча і повільно, але стала зміню‑
ватися. Велику роль у цьому відіграли громад‑
сько‑наукові організації і наукова громадськість 
у цілому. Вони виступали каталізатором руху 
за створення нових закладів вищої освіти, що в 
кінцевому рахунку було підтримано й місцевим 
самоврядуванням. У 1910 р. в Катеринославі 
відбулася «Южнорусская сельскохозяйственная 
фабрично‑заводская и промышленная выставка», 
подібної якій Південь Російської імперії не знав 
більше 20 років. Регіон, який представляла ви‑
ставка, охоплював 450 тис. квадратних верст 
(майже територія Франції) з населенням, що пере‑
вищував 20 млн чоловік. Мета її полягала в тому, 
щоб уперше представити сучасні культурно‑еко‑
номічні досягнення великого краю.

Виставка мала величезний успіх і набула ре‑
зонансу у громадських колах Катеринославщини, 
збуривши життя міста. За ініціативою катерино‑
славського відділення Російського технічного то‑
вариства, Товариського гуртка інженерів та інших 
науково‑технічних товариств під час проведення 
виставки було скликано I Всеросійський зїзд з гір‑
ничої справи, машинобудування і металургії. Усе 

Член	Центральної	Ради,	історик		
і	публіцист	П.	В.	Феденко
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це спонукало місцеве Технічне то‑
вариство обговорити питання про 
відкриття середнього технічного 
навчального закладу, а надалі й 
ВНЗ у Катеринославі.

У 1912 р. статус інституту 
нарешті отримало Катеринослав‑
ське вище гірниче училище. Воно 
дістало назву Катеринославський 
гірничий інститут, який було 
прирівняно за програмами на‑
вчання та юридичним статусом до 
Гірничого інституту у Санкт‑Пе‑
тербурзі. Разом узяті ці події 
виявилися потужним стимулом до 
подальших дій.

Могутнім поштовхом до вті‑
лення ідеї університетської освіти 
у Катеринославі стала також 
спроба створити Вищі жіночі 
курси. 12 травня 1913 р. відбулися 
збори ініціативної групи профе‑
сорів і викладачів Катеринославського гірничого 
інституту, до яких дещо пізніше приєдналися і 
представники самоврядування (голова губернської 
земської управи, міський голова), інші професори, 
представники руху за жіночу освіту, підприємці. 
Серед них слід відмітити таких діячів, як В. О. Во‑
лжин, С. О. Заборовський, Л. Л. Іванов, М. Й. Ле‑
бедєв, Л. В. Писаржевський, Е. А. Штебер, 
О. В. Тихонова, М. С. Копилов, О. М. Терпигорєв, 
С. Б. Шарбе та ін. Зазначимо, що в особі міського 
голови рух за вищу жіночу освіту отримав й відпо‑
відну підтримку.

Уже 28 травня 1913 р. було заслухано і при‑
йнято проект статуту ВЖК. Він був надісланий 
до Міністерства народної освіти з клопотанням 
міста. Спочатку курси планувалися як приватні з 
тим, щоб за сприятливих умов вони перейшли у 
підпорядкування товариства сприяння вищій жі‑
ночій освіті. Роль засновників прийняли на себе 
О. В. Тихонова та промисловець М. С. Копилов. 
Восени почалися пошуки коштів і водночас розпо‑
чалася розробка навчальних планів. У цій справі 
брали участь також І. А. Бутаков, А. Я. Говсєєв, 
Я. М. Должанський, О. М. Динник, К. І. Котєлов, 
П. М. Леонтовський. Проте, незважаючи на те, 
що організаційна робота була завершена, питання 
про відкриття курсів залишалося невирішеним. 
Учень В. І. Вернадського професор Л. Л. Іванов 

у своєму листі до свого учителя 
скаржився на бюрократичні пе‑
репони щодо відкриття ВЖК у 
Катеринославі: «Затеянные нами 
здесь Высшіе Женские Курсы 
подвигаются по канцелярской до‑
рожке очень медленно. Мы пер‑
воначально наивно думали, что 
удастся начать дело уже с осени, 
но прошеніе наше застряло в 
недрах канцеляріи попечителя и, 
по‑видимому, не скоро еще оттуда 
выберется» 187.

Улітку 1914 р. розпочалася 
Перша світова війна, яка прив‑
несла елементи нової тактики 
у справі боротьби за відкриття 
вищих навчальних закладів у 
Катеринославі, зокрема й універ‑
ситету. Саме в цей час великого 
значення набула діяльність нового 
«гравця» у боротьбі за відкриття 

університету в Катеринославі, а саме –  міського 
самоуправління.

На засіданні міської думи, враховуючи, 
що справа про відкриття КВЖК залягла у гли‑
бинах бюрократичної урядової машини, гласний 
М. З. Євтюков 3 серпня 1915 р. «предложил 
городскому голове возбудить ходатайство о пе‑
реводе в Екатеринослав физико‑математичес‑
кого факультета эвакуированного Варшавского 
университета, с тем, чтобы пока поместить его в 
здание вечерних курсов Технического Общества, 
а затем из этого факультета образовать универ‑
ситет» 188. Ця пропозиція знайшла подальший 
розвиток у діях гласних М. М. Ільїна та Є. П. Не‑
покойчицького, які вже наступного дня (4 серпня 
1915 р.) запропонували радикальніший варіант –  
порушити клопотання взагалі про переведення до 
Катеринослава усього Варшавського універси‑
тету.

Другий варіант, який було запропоновано, –  це 
утворення у Катеринославі спочатку університету з 
двома факультетами –  юридичним та історико‑фі‑
лологічним. Цей варіант було запропоновано на 

187	 Лист	Л.	Л.	Іванова	до	В.	І.	Вернадського	//	Архів	РАН.	–		Ф.	518.	–		
Оп.	3.	–		Спр.	659.	–		Арк.	25.

188	 Открытие	в	Екатеринославе	университета	или	политехникума	//	
Изв.	Екатеринослав.	город.	обществен.	управления.	–	1915.	–	
№	20–21.	–		С.	1840.

Співзасновник	Катеринослав-
ських	Вищих	жіночих	курсів	
промисловець-мільйонер	
М.	С.	Копилов
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приватній нараді гласних міської 
думи. Ідею створення університету 
підхопили усі гласні й нарада ухва‑
лила рішення клопотати перед 
урядом про створення у Катерино‑
славі університету.

7 серпня 1915 р. міська Дума: 
«... единогласно постановила: 
1) возбудить перед Правитель‑
ством ходатайство об учреждении 
в г. Екатеринославе университета 
в полном его объеме; 2) отвести 
для потребностей университета 
необходимый участок городской 
земли; 3) просить Екатерино‑
славскую Губернскую Земскую 
Управу о поддержании ходатай‑
ства Городского Управления и 
внести об этом доклад в очередное 
Губернское Земское Собрание; 
4) уполномочить гласных Городской Думы... лично 
ходатайствовать перед Правительством об удов‑
летворении этого ходатайства и лично обратиться 
к почетным гражданам г. Екатеринослава... и депу‑
татам от Екатеринославской губернии с просьбой 
оказать содействие...» 189.

Університет передбачалося розмістити у бу‑
динку Катеринославського гірничого інституту. 
Водночас, враховуючи можливість відмови у від‑
критті нового університету, на додаток до вказаної 
постанови Дума одноголосно ухвалила ще одне рі‑
шення: «Ходатайствовать перед Правительством 
о переводе в г. Екатеринослав какого‑нибудь из 
эвакуированных университетов или политехни‑
ческих институтов, расположенных на театре 
военных действий» 190. Міська дума відрядила до 
Петрограда делегацію у складі декількох гласних, 
які повинні були звернутися за сприянням цій 
справі до почесних громадян Катеринослава князя 
М. П. Урусова, М. В. Родзянка. М. М. Алексєєнка 
та депутатів Державної думи від Катеринослав‑
ської губернії.

18 серпня 1915 р. (ще до повернення деле‑
гації з Петрограда) на надзвичайних зборах Дума 
розглянула повідомлення, що Варшавський уні‑
верситет у повному складі переїздить у Ростов‑на‑

189	 Об	университете	в	Екатеринославе	//	Екатеринославская	
земская	газета.	–	1915.	–	№	27.	–		С.	5.

190	 Там	же.

Дону і на роздроблення не погоджується. Ця но‑
вина призвела на засіданні до гострої дискусії щодо 
шляхів розвитку вищої освіти у Катеринославі між 
прибічниками створення університету та відкриття 
політехнічного інституту. Міський голова у своєму 
виступі заявив, що «при значительном числе 
свободных мест в университетах Харьковском, 
Киевском и Одесском и при скудости профессор‑
ских сил ассигнование нескольких миллионов на 
учреждение Екатеринославского университета 
может быть рассматриваемо как роскошь, недо‑
пустимая при нынешнем состоянии Государствен‑
ного Казначейства... Для Екатеринослава как 
промышленного центра более приемлем политех‑
нический институт» 191.

За результатами дискусії Дума одноголосно 
прийняла доповнення до постанови від 7 серпня 
1915 р.: «1) ходатайствовать перед прави‑
тельством о переводе в г. Екатеринослав како‑
го‑либо из эвакуированных университетов или 
политехнических институтов, расположенных 
на театре военных действий; 2) при удовлетво‑
рении ходатайства Городского Управления оно 
обязывается предоставить для учебного заведения 
соответственные помещения, приспособить их, 
оборудовать, а равно принять на себя расходы, 

191	 Открытие	в	Екатеринославе	университета	или	политехникума	//	
Изв.	Екатеринослав.	город.	обществен.	управления.	–	1915.	–	
№	20–21.	–		С.	1846.

Катеринославська	міська	дума	
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вызванные пополнением приборов и учебных 
пособий, и вообще удовлетворять требования 
администрации учебного заведения... 3) поручить 
Техническо‑Строительной комиссии осмотреть в 
городе все помещения, которые возможно занять 
под учебное заведение» 192.

Звертає на себе увагу готовність міського 
самоуправління взяти на себе розв’язання надзви‑
чайно важливих для нормального функціонування 
університету завдань. Між іншим, багато з цих пи‑
тань актуальні і для сучасного вищого навчального 
закладу, у тому числі й університету. Тобто міське 
самоврядування в Катеринославі брало на себе 
відповідальність за широке коло питань, пов’я‑
заних з реальним функціонуванням університету.

Однак результат перебування делегації 
гласних міської думи у Петрограді був невтішним. 
Не пощастило вирішити позитивно питання про 
переведення Варшавського університету або По‑
літехнічного інституту до Катеринослава. Варшав‑
ський університет було переведено до Ростова, а 
Варшавський політехнічний інституту до Нижнього 
Новгорода. З приводу цієї невдачі серед членів 
міської думи виникли розбіжності в її причинах. 
Так, члени делегації Ільїн та Непокойчицький вва‑
жали, що вина за це певною мірою лягає на плечі 
Катеринославського міського управління, яке (на 
їхню думку) проявило зволікання. Дискутуючи з 
ними, третій делегат думи до Петрограда гласний 
М. Ю. Ворожейкін іронічно зауважив, «...что и 
Министерство народного просвещения, и Минис‑
терство торговли и промышленности только о том 
и помышляют, как бы перевести старые и устроить 
новые университеты и Политехникумы и другие 
высшие учебные заведения в Екатеринославе» 193.

Щоб завершити цю дискусію міський голова 
4 вересня 1915 р. звернувся до Міністерства 
вищої освіти з листом, в якому просив повідомити, 
чи відповідає дійсності заява гласних міської думи, 
зроблена ними у газеті. Відповідь, що надійшла 
з Департаменту Народної освіти, була швидкою 
й однозначною: «Вследствие письма от 4 сего 
сентября, по вопросу о переводе Императорского 
Варшавского университета в г. Екатеринослав, 
Департамент Народного просвещения имеет честь 
сообщить, что предположений о переводе назва‑

192	 Открытие	в	Екатеринославе	университета	или	политехни-
кума...		–		С.	1848.

193	 Варшавський	политехникум	//	Приднепр.	край.	–	1915.	–	
№	5594.	–		С.	5.

ного университета в г. Екатеринослав в Министер‑
стве не возникало» 194.

Справа ж у дійсності полягала у загальній по‑
літиці Російської імперії щодо вищої освіти. У плані 
відкриття нових університетів, що розроблявся на 
той час, Катеринослав взагалі був відсутнім. Не 
слід забувати, що цар взагалі негативно ставився 
до ідеї поширення університетської освіти в країні. 
Так, ще 2 квітня 1912 р., затверджуючи досить 
скромні постанови ради міністрів по створенню 
низки навчальних закладів, Микола II накреслив 
таку резолюцію: «Я считаю, что Россия нуждается 
в открытии высших специальных заведений, а еще 
больше в средних технических и сельскохозяй‑
ственных школах, что с нее вполне достаточно 
существующих университетов. Принять эту ре‑
золюцию за руководящее указание» 195. І такий 
підхід був переважним у розвитку університетської 
освіти в Російській імперії. Невипадково з 1878 р. 
по 1917 р. в Російській імперії з’явилися лише 
один повний університет –  Саратовський (1909) 
та відділення Петроградського університету у 
Пермі (1916).

Аналізуючи причини невдачі газета «При‑ 
днепровский край» наприкінці 1915 р. зазначала: 
«Проект перевести университетов в Екатери‑
нослав был красивой мечтой, невыполнимость 
которой, кроме перечисленных причин, объяс‑
няется и нежеланием правительства идти ей 
навстречу» 196. Хоча є свідчення, що думки в уряді 
щодо створення університету у Катеринославі не 
завжди збігалися. Так, міністр торгівлі і промисло‑
вості заявив одному з делегатів Катеринославської 
думи, що «Екатеринослав не входит в сеть насаж‑
дения высших учебных заведений в будущем» 197, 
а граф П. М. Ігнатьєв (на той час міністр народної 
освіти) у бесіді з представниками Катеринослава 
27 серпня 1915 р., навпаки, сказав, що місто 
має дані для облаштування у ньому університету. 
Однак уже прийнято рішення про переведення 
Варшавського університету у повному складі до 
Ростова.

194	 Открытие	в	Екатеринославе	университета	или	политехни-
кума...	–		С.	1859.

195	 Российский	государственный	исторический	архив.	–		Ф.	733.	–		
Оп.	156.	–		Д.	561.	–	Л.	93.

196	 Открытие	в	Екатеринославе	университета	или	политехни-
кума...	–		С.	1858.

197	 Там	же.
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13 жовтня 1915 р. міська 
управа надала міській думі де‑
тальний звіт про свої спроби 
добитися переведення Варшав‑
ського університету до Катери‑
нослава. Особливу увагу у звіті 
було звернуто на те, що Катери‑
нослав взагалі не розглядається 
у майбутніх планах уряду як уні‑
верситетське місто. Це викликало 
бурхливу реакцію, й у виступах 
представників громадськості 
була висловлена думка, що «... 
общественная жизнь не может 
быть заключена в определенные 
рамки и Дума должна на этом 
настаивать и просить Екатери‑
нославское Губернское Земское 
Собрание обратить внимание, что 
такое предположение... вредно не 
только для города, но также и для 
Государства» 198.

Вже на цьому засіданні дума одноголосно при‑
йняла рішення: «... 3) поручить Городской Управе 
продолжать ходатайствовать перед соответствен‑
ными Министерствами о переводе в г. Екатери‑
нослав университета или политехникума, или об 
открытии одного из них вновь; 4) представить 
Правительству, что исключение города Екатери‑
нослава из числа городов, в которых еще не насту‑
пило время открытия высших учебных заведений, 
приносит громадный вред не только городу Ека‑
теринославу, но и вообще государству» 199. Міська 
дума вирішує об’єднати свої зусилля разом із зем‑
ством. Як наслідок, на черговій сесії губернських 
земських зборів, що відбулася наприкінці 1915 р., 
рішення міської думи було підтримане.

Взимку 1915/16 р. міська дума надіслала до 
Ради Юр’ївського університету запрошення озна‑
йомитися з умовами, які будуть надані університету 
в разі його переїзду до Катеринослава. 18 лютого 
1916 р. до Катеринослава прибули делегати Юр’їв‑
ського університету –  професори В. П. Курчин‑
ський та О. Г. Люткевич. А вже 19 лютого 1916 р. 
міська дума порушує клопотання про переведення 
до Катеринослава Юр’ївського університету. 

198	 Открытие	в	Екатеринославе	университета	или	политехни-
кума...	–		С.	1858.

199	 Доклады	и	отчеты	очередного	губернского	земского	собрания	
1915	г.	–		Екатеринослав,	1916.

В. П. Курчинський та О. Г. Люткевич дали високу 
оцінку на засіданні ради університету матеріальній 
базі, що йому пропонується у Катеринославі.

Професор Ф. В. Тарановський (надалі один 
із засновників юридичного факультету Катери‑
нославського університету, його перший декан 
та один з перших дванадцяти академіків ВУАН) 
виступив на цій раді з великою промовою «По 
вопросу эвакуации Юрьевского университета», 
в якій заявив: «Екатеринослав предлагает нам 
прекрасные, можно сказать, блестящие условия. 
Не подлежит также сомнению, что с точки зрения 
заведения нового очага высшего образования на 
месте эвакуации Юрьевского университета и при 
содействии личного его состава у Екатеринослава 
все преимущества перед Пермью... Екатеринослав 
вырос в условиях кипучей деятельности южного 
района, и ему предстоит блестящее будущее. Этот 
город может и должен иметь свой университет». 
Крім того, Ф. В. Тарановський звернув увагу на те, 
що запрошенню від Катеринослава «совершенно 
чуждо вмешательства и давления со стороны от‑
дельных лиц, хотя бы и почетных граждан города. 
В нем отсутствует элемент частного предприятия, 
и имеется обращение к нам со стороны обще‑
ственных учреждений... Нам предлагают широкое 
и радушное гостеприимство без всяких оговорок 
и не связывают нас при этом обещаниями, рас‑

Делегати	Юр’ївського	університету,	професори	В.	П.	Курчинський		
та	О.	Г.	Люткевич	(зліва	направо)
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считанными на десять лет» 200. Передбачалось, що 
водночас будуть переведені до Катеринослава й 
Вищі жіночі курси.

Міська дума поспішала й направила до Пе‑
трограда з клопотанням нову депутацію у складі 
члена міської управи К. І. Макаренка та гласного 
О. Є. Іванова, котрі також опікувалися звіль‑
ненням приміщень, зайнятих військовим відом‑
ством, щоб розмістити в них університет. Деле‑
гати повернулися 5 березня 1916 р. (напередодні 
надзвичайного засідання міської думи 18 березня 
1916 р.) з не дуже втішними результатами. За їх 
заявою міністр народної освіти не вніс ясності у 
справі евакуації Юр’ївського університету, але 
запропонував порушити від міста клопотання про 
відкриття медичного факультету і пообіцяв, що 
при відповідних матеріальних витратах міста таке 
клопотання буде задоволено. Крім того, майже всі 
міністри, яких відвідали делегати, зі співчуттям 
поставилися до відкриття у Катеринославі полі‑
технічного інституту, якщо буде відповідне клопо‑
тання міста.

Міська дума більш широко підійшла до цих 
пропозицій. Вона ухвалила постанову про клопо‑
тання щодо відкриття у Катеринославі не тільки 
політехнікуму й медичного факультету, але й при‑
родничого факультету, щоб вказані факультети 
стали основою майбутнього університету. Міське 
самоуправління і губернське земство об’єднують 
свої зусилля і зобов’язуються збудувати і облад‑
нати будинки, з тим, щоб за рахунок казни здійсню‑
валось лише їх утримання. Дума прийняла також 
рішення про щорічне асигнування 1,5 млн крб., а 
також про звернення до губернського земства з 
проханням виділити таку ж суму.

Отже, міське самоуправління, не відки‑
даючи можливості переведення університету до 
Катеринослава, розпочало новий етап боротьби 
за університетську освіту в Дніпровському Над‑
поріжжі. Тепер основним напрямом діяльності 
розглядається створення нового університету, 
хоча й варіант переїзду якогось з університетів або 
інститутів не відкидається. Тому міська дума після 
ухвалення вказаних вище рішень вже спокійно 
поставилася до офіційного повідомлення міністра 

200	 Речь	профессора	Ф.	В.	Тарановского,	произнесенная	в	засе-
дании	Совета	Императорского	Юрьевского	университета	27	
февраля	1916	года	«По	вопросу	об	эвакуации	Юрьевского	
университета».	–		Юрьев,	1916.	–	8	с.

народної освіти про те, що Катеринослав не може 
бути місцем евакуації Юр’ївського університету.

Розробляючи план відкриття нового універси‑
тету, дума 20 квітня 1916 р. порушує, відповідно 
до постанови міської думи від 18 березня 1916 р., 
клопотання перед катеринославським губерна‑
тором про відкриття в Катеринославі медичного і 
природничого факультетів університету та політех‑
нічного інституту 201. 30 квітня 1916 р. губернатор 
звернувся з листом до Міністерства народної 
освіти, в якому висловив свою підтримку клопо‑
танню міської управи. Подібний лист підтримки 
був направлений губернатором і до міністра тор‑
гівлі та промисловості.

Паралельно громадськість Катеринослава 
продовжувала опікуватися проблемою відкриття 
ВЖК. Відповідна справа вже досить довго без 
будь‑якого руху знаходилася у Петербурзі. Пош‑
товх цій справі дали зміни у керівництві Міністер‑
ством народної освіти. Із 9 (22) січня 1915 р. почав 
виконувати обов’язки міністра більш ліберально 
налаштований П. М. Ігнатьєв, статус якого підви‑
щився до міністра у травні 1915 р. Його призна‑
чення викликало нові сподівання катеринославців. 
Про це свідчить зокрема лист Л. Л. Іванова до 
В. І. Вернадського від 7 грудня 1914 р., в якому він 
писав: «Двинули мы также опять дело и о наших 
частных Высших Женских курсах. Надеемся, 
что при Игнатьеве дело пойдет. Сейчас получил 
письмо от нашего депутата Александрова с обе‑
щаніем поддержки» 202.

У 1916 р. нарешті відбувається подія, яка 
надалі суттєво вплинула на реалізацію ідеї ство‑
рення університету. Це довгоочікуване і певною 
мірою несподіване рішення уряду про відкриття у 
Катеринославі Вищих жіночих курсів у складі двох 
факультетів –  фізико‑математичного (з природни‑
чо‑історичним та математичним відділеннями) та 
медичного, тобто фактично з тими факультетами, 
які передбачались у проекті відкриття універси‑
тету. Медичний факультет, у зв’язку з воєнними 
діями, повинен буде забезпечувати потреби армії. 
Причому обумовлювалось, що викладання буде 
здійснюватися за університетськими програмами.

201	 Доклад	городской	управы	об	открытии	в	г.	Екатеринославе	
университета	с	медицинским,	естественным	факультетами	и	
политехникума	//	Известия	городского	общественного	управ-
ления.	–	1916.	–		Т.	10,	№	6.	–		С.	326–327.

202	 Лист	Л.	Л.	Іванова	до	В.	І.	Вернадського	//	Архив	РАН.	–		Ф.	518.	–		
Оп.	3.	–		Д.	659.	–		Л.	41.
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Але зазначимо, що непра‑
вильною, на наш погляд, є думка 
деяких дослідників, що в цей 
момент громадськість і місто вже 
мали думку про створення універ‑
ситету на базі КВЖК. Документи 
свідчать, що проблема відкриття 
університету залишалася на по‑
рядку денному думи, яка з літа 
1916 р. по осінь 1917 р. все ще 
намагалася здійснити спробу 
створення університету окремо 
від КВЖК. Про це свідчить і той 
факт, що до кошторису Катери‑
нослава на 1917 р. було включено 
пункт про створення фонду на 
побудову корпусів університету, 
тобто ще задовго до виникнення 
питання про перетворення КВЖК 
в університет. Крім того, напри‑
кінці 1916 р. міська дума знову 
заслухала доповідь у зв’язку з тим, 
що восени того року «Русское слово» надрукувало 
статтю «Проект новых университетов», за яким 
Катеринослав не потрапляв до кандидатів на уні‑
верситетське місто.

Збори прийняли рішення скласти доповідну 
записку на користь внесення міста у цей проект 
і надати цю записку міністру народної просвіти і 
членам Державної думи від Катеринославської 
губернії. Однак певна стурбованість, навіть роз‑
губленість може й була серед думців, оскільки 
за деякими даними «осуществление постройки 
университета в Екатеринославе можно ожидать не 
ранее чем через 25 лет». Тим не менш губернські 
земські збори 21 лютого 1917 р. відгукнулися на 
прохання думи і теж запропонували асигнувати 
1,5 мільйона карбованців на облаштування вищих 
навчальних закладів у Катеринославі 203.

Наприкінці липня 1916 р. було оголошено 
набір на Вищі жіночі курси. На медичний фа‑
культет записалось 404 слухачі, а на фізико‑ма‑
тематичний –  200. Курси іменувалися Катерино‑
славськими приватними курсами М. С. Копилова 
та О. В. Тихонової, але навчальною та госпо‑
дарчою частиною керувала відповідна комісія. 
Офіційне відкриття відбулося 145 вересня 
1916 р. Завідувачем курсів призначили ректора 
Гірничого інституту професора М. Й. Лебедєва. 

203	 Екатеринославская	земская	газета.	–	1917.	–	№	16.

Деканами стали: фізико‑математичного фа‑
культету –  П. М. Леонтовський, медичного фа‑
культету –  Я. М. Должанський. До того ж був 
утворений спеціальний господарчий комітет у 
складі М. С. Копилова (голова), М. Й. Лебедєва, 
Я. М. Должанського, П. М. Леонтовського, 
О. М. Динника, Л. Л. Іванова і двох членів прав‑
ління за вибором ради курсів. Раду курсів очолив 
М. Й. Лебедєв, членами ради стали всі профе‑
сори і викладачі курсів та по два представника від 
слухачок з кожного факультету. До компетенції 
ради належало запрошення викладачів, розробка 
навчальних планів і т. ін. У 1917/18 навчальному 
році викладання майже повністю здійснювалося 
місцевою професурою і викладачами. Серед 
запрошених на ВЖК працювали викладачі Хар‑
ківського університету Л. В. Рейнгард (біологія), 
А. Г. Зоммер (анатомія), професор Новоолек‑
сандрійського сільськогосподарського інституту 
М. В. Цингер (ботаніка).

У 1916 р. у Катеринославі розпочав свою 
діяльність ще один вищий навчальний заклад –  
приватний політехнічний інститут 204. Його за‑

204	 Быстряков	А.	Г.	История	Екатеринославского	политехнического	
института	(1916–1921)	/	А.	Г.	Быстряков.	–		Д.:	Січ,	1999.	–	64	с.;	
От	политехнического	института	до	строительной	академии	/	
В.	И.	Большаков,	Г.	П.	Евсеева,	Г.	И.	Лысенко,	С.	П.	Волкова	//	
Вісн.	Придніпров.	держ.	академії	будівництва	і	архітектури.	–	
2016.	–	№	1.	–		С.	10–25.

Жіноче	училище	Товариства	сприяння	жіночій	освіті,		
де	тимчасово	розташовувалися	аудиторії	Вищих	жіночих	курсів		
(просп.	Дмитра	Яворницького,	93	)
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сновниками були О. О. Прес та 
гірничий інженер Л. Г. Раби‑
нович. Відповідно до статуту, 
затвердженого в тому ж році, 
у ньому мали право навчатися 
чоловіки й жінки іудейського 
віросповідання, які закінчили се‑
редні навчальні заклади. Інститут 
підпорядковувався Міністерству 
народної освіти. Заняття поча‑
лися з 1 січня 1917 р. на двох фа‑
культетах –  електротехнічному та 
механічному. У подальшому пе‑
редбачалося відкриття інженер‑
но‑будівельного, архітектурного, 
економічного і комерційного 
факультетів. Курс навчання був 
чотирирічним і здійснювався за 
програмою, аналогічною для дер‑
жавних ВНЗ. Перший набір не 
перевищував 235 студентів.

Діяльність КВЖК, детально розглянута в 
працях 205, набула широкого розмаху. Вже напри‑
кінці 1916 р. було порушено питання про зміну 
статусу ВЖК, а саме: про передачу їх у підпорядку‑
вання майбутнього Товариства сприяння жіночій 
освіті. Тим самим вони набували статусу громад‑
ських, що значно підсилювали їх позиції, тому 
що до приватних навчальних закладів не засто‑
совувався ряд положень, дійсних для державних і 
громадських установ. Статут Товариства ухвалили 
2 червня 1917 р., а 9 липня ця організація зверну‑
лася до Міністерства народної освіти з проханням 
передати в її підпорядкування ВЖК.

Міністерство не заперечувало, однак офі‑
ційного підтвердження своєї позиції Товариство 
довго не отримувало, у зв’язку з чим виникло 
листування професора КГІ Л. Л. Іванова, учня 
В. І. Вернадського, з останнім, який був на той час 
товаришем міністра народної освіти в Тимчасо‑
вому уряді. Л. Л. Іванов прохав В. І. Вернадського 
прискорити вирішення питання про перехід курсів 
у підпорядкування Товариства сприяння жіночій 
освіті. В. І. Вернадський особисто взяв участь в 
обговоренні та встановленні положень, що прирів‑

205	 Савчук	В.	С.	Вища	жіноча	освіта	у	Катеринославі:	кінець	ХІХ	–		
початок	ХХ	ст.	/	В.	С.	Савчук	//	Історія	України	(збірник	на	по-
шану	акад.	П.	Т.	Тронька).	–		К.,	2000.	–		Вип.	11.	–		С.	127–138;	
Сидорова	Т.	Н.	В.	И.	Вернадский	и	развитие	высшего	женского	
образования	на	Украине	/	Т.	Н.	Сидорова	//	Материалы	науч.	
конф.	мол.	ученых.	–		К.,1991.	–		С.	59–61.

нювали випускниць курсів, після 
складання іспитів за загальними 
для університетів правилами, до 
випускниць державних універ‑
ситетів. Він особисто направив 
повідомлення до Катеринослава 
про підсумки роботи комісії, що 
позитивно вирішила долю ВЖК 
як вищого навчального закладу 
університетського типу. Таким 
чином, В. І. Вернадський вже на 
початку 1917 р. був добре поін‑
формований щодо справи орга‑
нізації університетської освіти 
у Катеринославі, що надалі, 
очевидно, відіграло суттєву роль 
у створенні університету у Кате‑
ринославі.

Високий рівень викладання за 
університетськими програмами, 
успіхи розвитку КВЖК, залу‑

чення висококваліфікованих викладачів, новий їх 
статус зумовили новий напрям дій катеринослав‑
ської громадськості та міського самоуправління. 
Наприкінці 1917 р. Товариство сприяння вищій 
жіночій освіті у Катеринославі порушило ще й 
клопотання про відкриття двох нових факультетів: 
юридичного й історико‑філологічного. Такий підхід 
збігався з бажанням створити у Катеринославі уні‑
верситет у повному складі з чотирьох факультетів.

Усі ці події змінювали і значно підвищували 
статус Вищих жіночих курсів, зводячи їх до рівня 
університету. У цей час з’явилися нові припущення 
про евакуацію установ Прибалтійського краю у 
зв’язку з воєнними діями. Місту належало зробити 
вибір: або повертатися до клопотання про переїзд 
Юр’ївського університету до Катеринослава, або 
спрямувати свої зусилля на організацію власного 
університету, спираючись на КВЖК. Підштовх‑
нули думу до рішучих дій політичні події.

29 грудня 1917 р. у Катеринославі перемогла 
радянська влада і однією з перших постанов місь‑
кого комітету народної освіти від 15 січня 1918 р. 
була така: «Предложить Думе принять в свое 
ведение существующие Высшие женские курсы 
при условии преобразования их в университет для 
лиц обоего пола в составе четырех факультетов и 
войти в соглашение с земством по вопросу о его 
содержании. Признать желательным закончить 
преобразование к началу будущего года, указав 
Думе на Потемкинский дворец, как на поме‑

Учений-геолог	та	математик,		
професор	Л.	Л.	Іванов
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щение, наиболее подходящее для 
университета» 206. 25 січня 1918 р. 
як відповідь на вказану вище по‑
станову дума, заслухавши допо‑
відь міського комітету з народної 
освіти про можливість переве‑
дення Юр’ївського університету 
до Катеринослава дійшло вис‑
новку, що ніякого сенсу у цьому 
немає: «... перевод Юрьевского 
университета не представляет в 
настоящее время никаких выгод 
для города, особенно принимая 
во внимание заявление при‑
сутствовавших на заседании 
представителей совета профес‑
соров Высших женских курсов о 
предполагаемом преобразовании 
курсов в Университет для лиц 
обоего пола, с предложением 
принять этот университет в ве‑
дение города» 207.

Паралельно зі спробами організувати уні‑
верситет у Катеринославі було здійснено й інші 
успішні заходи у справі організації вищої освіти. 
Зокрема, відкриття Учительського інституту не 
послабило проблему педагогічних кадрів. Значна 
роль у становленні вищої педагогічної освіти у 
Катеринославі належить Івану Яковичу Акінфієву. 
За його безпосередньої участі у місті були орга‑
нізовані наприкінці 1916 –  на початку 1917 рр. 
лекції з педагогіки та психології, які читали відомі 
вчені та педагоги О. П. Нечаєв, В. В. Успенський, 
Г. І. Россолімо, В. В. Гориневський та ін.

Вже йшлося про роль у заснуванні універси‑
тету Вищих педагогічних курсів. Такі спеціалізо‑
вані (педагогічні) курси започатковувалися одними 
з перших у Російській імперії. У вересні 1917 р. 
було порушено клопотання про перетворення дво‑
річних жіночих педагогічних курсів при Товаристві 
дитячих народних садків у Вищі педагогічні курси 
(ВПК). А вже наприкінці 1917 р. І. Я. Акінфієв 
і його колеги дійшли висновку про необхідність 
відкриття у Катеринославі Вищого педагогічного 
інституту для «лиц обоего пола», які б отримували 
більш досконалу освіту, ніж на однорічних курсах 
при вчительських інститутах або в спеціальних 

206	 Листування	з	департаментом	Вищої	школи	про	перетворення	
Катеринославських	жіночих	курсів	у	Катеринославський	уні-
верситет,	проект	статуту	тощо	//	ЦДАВОВ	України.	–		Ф.	2201.	–		
Оп.	1.	–		Спр.	370.	–		Арк.	31,	31	зв.

207	 Там	само.	–		Арк.	31.

педагогічних класах жіночих гім‑
назій, та мали б право викладати 
у вищих і початкових училищах.

Поштовхом для такого вис‑
новку став і той факт, що з осені 
1917 р. були закриті восьмі 
педагогічні класи при місцевих 
жіночих гімназіях. Основна мета 
діяльності такого інституту –  під‑
готовка фахівців з дошкільної, 
шкільної та позашкільної освіти. У 
програмах інституту закладено ідеї 
відомого педагога І. Я. Акінфієва 
з підготовки таких спеціалістів, 
які могли б вести й екскурсійну 
працю на природі, навчаючи дітей 
природничій історії. Передбача‑
лося, що перші два роки навчання 
будуть присвячені посиленій під‑
готовці з циклу природничо‑істо‑
ричних предметів з теоретичними 
і практичними заняттями з вихо‑

вання і навчання дітей дошкільного віку і в нижчій 
школі. З третього курсу відбуватиметься розподіл 
на два факультети: філологічний –  зі спеціаліза‑
цією з української та російської мови і словесності 
і відповідними педагогічними дисциплінами для 
викладання у середній школі та громадсько‑про‑
світницький –  зі спеціалізацією з позашкільної 
освіти. Випускники другого факультету могли 
працювати в сфері просвіти дорослого населення 
місцевого краю.

Прикметно, що ані політичні бурі, ані соці‑
альні потрясіння цієї історичної доби не могли 
вплинути на прагнення організувати в Катерино‑
славі університет. Після Лютневої революції 13 
серпня 1917 р. у Катеринославі відбулися вибори 
до місцевих органів самоврядування. Вони привели 
до появи в думі представників різноманітних полі‑
тичних партій –  кадетів, російських та українських 
есерів, українських соціал‑демократів, представ‑
ників РСДРП(б), меншовиків, соціалістів. Але 
ніякі політичні події та зміни у думі у зв’язку з ними 
фактично не впливали на стратегічні дії наукової 
громадськості та міського самоврядування у справі 
облаштування університету в Катеринославі.

Якими ж бачилися перспективи університету, 
що мав виникнути на базі Вищих жіночих курсів. 
За заявою ради професорів університет міг при‑
йняти уже тоді близько 3 тис. студентів. І це не 
дивно, бо вже на 1 січня 1918 р. на ВЖК навча‑
лося 1 218 студентів, у тому числі на медичному 
факультеті –  945 і на фізико‑математичному –  
353. Викладання вже на той час вели такі визначні 

Академік	Петербурзької	АН,		
професор	В.	І.	Вернадський
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або відомі вчені і педагоги, як Л. В. Писаржев‑
ський, Г. Ю. Тимофєєв, О. М. Динник, С. О. За‑
боровський, К. І. Котєлов, С. Б. Шарбе. Я. М. До‑
лжанський, І. Я. Акінфієв, В. Ц. Томашевич, 
С. М. Чуманів, Е. А. Штебер (Катеринославський 
гірничий інститут, Катеринославський вищий пе‑
дагогічний інститут), В. П. Карпов, М. М. Марич 
(Московський університет), В. П. Курчинський 
(Юр’ївський університет), Т. Ю. Тимофєєв, 
Л. В. Рейнгард, А. Г. Зоммер (Харківський уні‑
верситет), М. С. Кахіані (Новоросійський універ‑
ситет) та ін. Для читання лекцій вже були запро‑
шені М. А. Струєв, М. О. Кабанов, А. І. Тальянцев 
(Московський університет), С. М. Салтиков 
(Харківський університет), Л. В. Подлевський, 
І. В. Головинський та інші викладачі з таким роз‑
рахунком, щоб з 1 грудня 1917 р. приступити до 
занять. Усі вони восени 1918 р. продовжили свою 
діяльність у Катеринославському університеті.

* * *
Протягом XVIII –  початку XX ст. у Катери‑

нославі визрівали передумови для створення кла‑
сичного університету. Освітянська система в місті 
почала зароджуватись ще в дореформений період 
й набула більшого динамізму в пореформену добу, 
особливо на початку ХХ ст. Це знайшло вияв у 
заснуванні й функціонуванні цілої мережі середніх 

навчальних закладів різних типів 
та форм власності. Поряд з чоло‑
вічою набула певного розвитку й 
жіноча освіта. Попри те, що то‑
дішня освіта відставала від потреб 
життя, прогрес у її поступі був 
очевидним.

На початку ХХ ст. Катери‑
нослав мав не тільки розвинуту 
індустрію, а й талановиті кадри 
педагогів, вихователів, які 
сприяли перетворенню міста на 
Дніпрі на сучасний освітній та на‑
уковий центр. Важливе значення 
мало й те, що в Катеринославі 
діяло ряд інституцій, зокрема 
Катеринославське наукове това‑
риство, Катеринославська вчена 
архівна комісія, Обласний музей 
ім. О. М. Поля, Катеринослав‑
ське товариство «Просвіта», які 
створювали особливий інтелек‑

туальний мікроклімат, стимулювали розвиток 
наукових, освітніх та культурних практик і тим 
самим наближали час створення класичного уні‑
верситету.

Цілком закономірно, що у 1910–1917 рр. 
спостерігалися активні спроби започаткувати в 
місті класичний університет. Важливо, що, незва‑
жаючи на значне зросійщення краю, офіційний 
русифікаторський курс, найкращі представники 
української інтелігенції Катеринослава вже тоді 
усвідомлювали необхідність творення націо‑
нальної освіти і виховання, робили перші спроби 
впровадження їх у життя.

Напередодні 1918 р. у Катеринославі сформу‑
валося три сектори системи вищої освіти різного 
рівня статусності: технічний (який уособлювали 
Катеринославський гірничий інститут та приватний 
політехнічний інститут), педагогічний (представ‑
лений учительським інститутом та Вищими педаго‑
гічними курсами) та сектор, близький за своїми на‑
вчальними програмами до університетського (Вищі 
жіночі курси). Саме два останніх сектори стали 
формальним підґрунтям створення у Катерино‑
славі класичного університету з формуванням (на 
основі професорсько‑викладацького складу Кате‑
ринославського гірничого інституту та запрошених 
професорів і викладачів з інших університетських 
міст) першого складу університетських педагогів.

Учений-медик,	перший	завідувач	
кафедри	анатомії	Катеринослав-
ських	Вищих	жіночих	курсів,	
професор	М.	С.	Кахіані

Учений-фізик,	професор	Кате-
ринославських	вищих	жіночих	
курсів	К.	І.	Котєлов


