
 

ЗАКОНОДАВЧА ПОЛІТИКА ЦАРИЗМУ В ГАЛУЗІ ВИЩОЇ 

ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ( ІІ-А ПОЛОВИНА ХІХ – 

ПОЧАТОК ХХ СТ.) 

 Початок 80-х рр. ХІХ ст. для вищої освіти Російської імперії, в складі якої 

знаходилась Україна, є періодом реформ. Запроваджені в результаті 

перетворень порядки за якими університети повністю втрачали автомію, Вищі 

жіночі курси закривалися, історично не виправдали себе. І вже наприкінці 1890-

х. рр. - на початку 1900-х рр. вживаються заходи для проведення нової реформи 

освіти в бік більшої демократизації. 

 В Україні цей період характеризується, з одного боку, загостренням 

соціально-політичної боротьби, розвитком  українофільства, з іншого - 

боротьбою з студентським рухом, наступом на легітивність існування 

українства з боку царизму. 

         Не останню роль в законодавчій політиці МНП відігравала особа міністра. 

Граф Д. Толстой, який очолював міністерство до 1881 р. - головний ініціатор 

нового статуту - так і не зміг домогтися прийняття його. Новий міністр 

народної просвіти барон М.Н. Ніколаі більше прислухався до вимог 

університетів. Останні зайняли різко негативну позицію щодо введення  нового 

статуту, доводили недоцільність впровадження в життя прийнятих у 1878 р. 

нових Правил, університетської інспекції. З приходом М.П. Ніколаі до 

управління Статут 1863 р. був повністю відновлений. 

 Новий міністр вважав, що студентські хвилювання можна усунути не 

репресивними з боку уряду діями, а за допомогою університетської корпорації, 

дії Статуту  1863 р. Але ця спроба не мала успіху. М.П. Ніколаі пішов у 

відставку. 

 Реформа університетської освіти вступила в нову стадію з призначенням 

на посаду міністра статс-секретаря І.Д. Делянова. Він був товаришем міністра 

Д. Толстого. Потім працював у ІV відділенні канцелярії, був головою комісії по 

розробці Нового статуту в 1876-78 рр. Закономірним продовженням його 

діяльності стало прийняття нового статуту університетів у 1884 р. На думку 



міністра, університетське самоврядування стало причиною розвитку інтриг і 

чвар у Радах університетів. Але головне - відчуження університетів від уряду і 

учбової влади. У розвитку студентського руху звинувачували широку 

університетську автономію. Проект Статуту було затверджено, не зважаючи на 

критику в об’єднаних департаментах економіки і закону, на загальних зборах 

Державної ради, де значна більшість наполягала на збереженні 

університетського самоуправління. 

 Головне в університетській реформі 80-х рр. - ліквідація університетської 

автономності, колегіальності, корпоративності, повне підпорядкування 

університетів сильній урядовій владі. Свої особливі статути зберігали тільки 

Дерптський та Варшавський університети. У трьох університетах України діяв 

загальноросійський статут, який з деякими змінами визначав положення 

світської освіти в цілому. 

 Для порівняльного аналізу Статутів важливим джерелом є опублікована 

МНП «Сравнительная таблица Уставов университетов 1884, 1863, 1835 и 1804 

гг.». 

 Статут 1884 р. кардинально змінював соціально-правовий статус 

університетів. За статутом 1804 р. університети були центрами просвіти, 

водночас виконували функції і органів управління навчальними закладами. 

Статут 1835 р. вніс зміни в таке положення: попечитель мусив обов’язково 

жити в учбовому окрузі і виконувати обов’язки нагляду і контролю за всіма 

навчальними закладами. У 1863 р. знову відновлювалося університетське 

самоврядування. Згідно  параграфу 26 за попечителем залишався тільки вищий 

нагляд за діяльністю університету в рамках статуту. 

 У Статуті 1884 р. статусу попечителя було присвячено окрему главу. У 

ст.6 було зазначено: «Попечитель учебного округа заботится о благосостоянии 

университета, наблюдает за ходом университетского преподавания и за точным 

исполнением всеми... установлениями и должностными лицами правил, 

предписанных законом..., преследует всякое уклонение от сих правил.»[1] 

        Таким чином, більша частина справ, що раніше розглядалась в органах 

самоврядування університету, тепер преходила до компетенції попечителя, або 



виходила з його заключенням на дозвіл міністра. Ліквідацією принципу 

виборності, як однієї з головних засад університетської автономії, кардинально 

змінювався стан викладацької корпорації. Міністр мав право призначати на всі 

вакантні посади. 

 Коло компетенції Ради університету і факультету звужувалося до сфери 

контролю над навчальним процесом. Тоді, як за статутом 1863 р., Рада була 

головним органом університетського самоврядування, вирішувала кадрові 

питання про заснування вчених товариств, складений Правлінням кошторис. 

 Після 1884 р. регламентація діяльності університету була настільки 

дріб’язковою, що МНП слідкувало навіть за веденням діловодства в 

університетах. Була введена спеціальна глава «О порядке деловодства в 

собраниях факультетов и советов».[2] 

 За цим cтатутом ліквідовувався ще один орган університетського 

самоврядування - університетський суд, відновлений  у 1863 році. Нагляд за 

дисципліною мусила здійснювати інспекція, яка була поставлена незалежно від 

професорської колегії: «ст.48. Инспектор студентов имеет ближайшее 

наблюдение за исполнением... правил, ... порядка и благочиния.., в случае 

нарушения меры к восстановлению оных. ... инспектор наблюдает ... за 

поведением студентов вне университетских зданий».[3] 

 Ліквідувалось студентське самоврядування. Було ускладнено порядок 

прийому в студенти, вводилась спеціальна форма одягу, заборонялись 

студентські організації. Головна мета цих нововведень - ліквідувати грунт для 

студентських хвилювань, зосередити увагу студентів на навчання. 

 Статут 1884р. проголошував «свободу викладання» і «свободу слухання», 

основний принцип німецьких університетів, слугував взірцем для російських. 

Введення принципу конкуренції викладачами, при якому один і той же предмет 

викладався різними викладачами, на практиці не досягав поставленої мети. Для 

збільшення кількості викладачів вводилась - доцентура, при якій значно 

полегшувався доступ до викладання. За прикладом німецьких університетів 

запроваджувалась система гонорарів, за якою крім загальної університетської 

платні, студенти мусили сплачувати викладачам окремо за кількістю лекційних 



і практичних годин, окремо на користь університету ( по 5 руб. за кожне 

півріччя і 1 руб. за недільний час). Згідно Статуту 1863 р. з кожного студента 

столичного університету визискувалося по 50 руб., в інших - по 40 руб. на 

рік.[4] 

 Крім того, змінювалась організація викладання. Навчальні плани, 

Програми, Правила для іспитів подавало міністерство, яке мало затверджувати 

навіть розклад занять. Навчальний курс було розділено на півріччя. Замість 

щорічних курсових екзаменів вводились випускні. Практика не виправдала цих 

нововведень. 

 Отже, дезорганізація університетського життя, студентські хвилювання 

поставили перед урядом питання про наведення порядку. 

 За наполяганням міністра просвіти було прийнято новий Статут, згідно 

якого запроваджувалися заходи по підсиленню влади міністра і попечителя, з 

одного боку, з іншого - по послабленню університетського самоврядування. 

Правила і інструкції по частині учбовій, науковій, господарській і 

дисциплінарній тепер видавалися МНП. Попечитель контролював і брав 

безпосередньо участь в діяльності університетів. Права, які за Статутом 1863 р. 

належали попечителю, тепер предавались міністерству для посилення 

централізації управління і встановлення урядового контролю. З метою 

посилення впливу ліквідувалося університетське самоврядування, 

професорська та студентська корпоративність. 

 Введення нового Статуту супроводжувалось правилами і інструкціями, 

які відміняли дію окремих статей, оскільки практика показала недосконалість 

цього Статуту. Тому для об’єктивної характеристики стану університетської 

освіти вважаємо за доцільне проаналізквати документи, які доповнювали дію 

Статуту. Це обумовлюється тим, що в історіографії цей аспект проблеми 

висвітлено дуже слабо. 

 Статут лише в загальних рисах визначав статус студентів. Більш детально 

він був регламентований Правилами для студентів і сторонніх слухачів 

імператорських російських університетів, затверджених міністром просвіти 16 

травня 1885 р. За цими правилами студенти попадали під суровий нагляд 



університетського керівництва, детально регламентувалася їх поведінка. Поза 

університетом студенти підлягали нагляду поліції. Заборонялись будь-які дії, 

які б мали характер корпоративності: «ст.13. Студенты считаются одельными 

посетителями университета, а потому не допускается никакое действие их 

носящее на себе характер корпоративный... не допускается подача адресов и 

прошений за подписью нескольких лиц, посылка депутатов, выставление каких 

бы то ни было объявлений от имени студентов и т.п.»[5] Стаття 14 забороняла 

організацію студентських читалень, їдалень, концертів, балів та інших 

публічних зборів, які не мають наукового характеру. Заборонялись всілякі 

студентські союзи, товариства, тощо. 

 З часом були введені нові обмеження щодо вступу до університетів. 

Розпорядженням МНП 1887 р. прийом євреїв у вищі та середні навчальні 

заклади було обмежено визначеним для учбового округу відсотком. Тоді ж, з 

метою зменшення доступу до вищої освіти вихідців з малозабезпечених станів 

плата на користь університету з 10 руб. збільшувалася до 50 руб. за рік. 

 У 1884 р. міністр зобов’язав точно виконувати розпорядження 1880 р. про 

те, що керівництво середніх шкіл повинно надавати вузам повну інформацію 

про абітурієнтів щодо «образа мыслей и направления», про батьків, про побут. 

 Більше того, 29 липня 1899 р. були опубліковані «Тимчасові правила» про 

відбуття військової служби у вигляді покарання вихованцям вузів, які були 

виключені за колективні безпорядки. 

 16 травня 1885 р. міністром просвіти була затверджена інструкція про 

права і обов’язки інспекції. У параграфі 2 говорилося: «На инспекторе 

студентов лежит непосредственная ответственность за соблюдение 

учащимися... порядка и благочиния»[6] Інспектору надавалося право «в 

чрезвычайных случаях, относящихся до надзора за студентами и сохранения 

порядка и спокойствия в стенах университета ... при  отсутствии на месте 

ректора, имеет право непосредственно давать распоряжения экзекутору, кои 

последний немедленно приводит в исполнение».[7] 

 Спеціальними інструкціями доповнювався Статут і з питань організації 

навчального процесу. У 1885 р. було прийнято «Правила о зачете полугодий», 



які мали на меті «забезпечити правильні і постійні протягом кожного півріччя, 

заняття студентів предметами факульту».[8] Згідно параграфу 3 студент мав 

право вибирати лекції і практичні заняття, якщо один і той же предмет 

викладався кількома викладачами. У «Правилах про іспити»  особлива увага 

зверталась на розвиток практичних занятть і самостійну роботу студентів. 1887 

року було затверджено «Правило про іспити на стипендії.»[9] Що стосується 

питання про приват-доцентуру, то у 1884- 85 рр. МНП видало детальні правила, 

які ставили молодих вчених, що  вдосконалювалися за кордоном, в особливо 

сприятливі умови. 

 27 липня  1899 р. було внесено деякі зміни у статут університетської 

інспекції, в коло  її обов’язків входили не тільки нагляд за порядком, а й за 

різними потребами студентів. Одночасно підсилювалось кадрове забезпечення 

інспекції. Було вирішено ввести у всіх вузах однакові правила для студентів і 

інструкцію для інспекції із відповідними змінами. Але проект зберігав 

існуючий характер університетського життя, за що і піддався критиці, особливо 

з боку ректора Київського університету.[10] 

 У грудні 1901 р. були видані Тимчасові правила про студентські 

організації, за якими дозволялися вибори курсових старост, визнавалась 

законність корпоративних організацій  студентів в окреслених формах і під 

наглядом професорів. 

 1899 року система заміщення вакантних посад на кафедрах безпосередньо 

МНП була замінена системою вибору кандидатів за конкурсом. Наприкінці 90-

х років МНП запропонувало університетам питання про самоуправління. 

Компетенції університетської Ради поступово розширювалися, одночасно із 

звуженням кола діяльності Правління. У 1899 р. з метою боротьби зі 

студентськими хвилюваннями саме Радам було запропоновано створювати 

комісії щодо розгляду стану університетського життя. 

 Таким чином, введення Статуту 1884 р. супроводжувалося прийняттям 

багатьох інструкцій, правил з метою налогодження університетського життя. 

Але на практиці вони нерідко мали зворотній ефект, призвели до повного 

розладу в навчальній та адміністративній частині, що стало однією з причин 



росту студентського руху. Проти нього було прийнято, з одного боку, заходи по 

покращенню студентського побуту, з іншого - заходи поліцейсько-

адміністративного і навіть військового характеру, але вони не мали успіху. 

Наприкінці 90-х рр. знову на порядок дений стало питання про реформу вищої 

освіти. З призначенням на посаду міністра просвіти П.С. Ванновського справа 

реформи набула конкретного характеру. 

 У рескрипті імператора на ім’я міністра народної просвіти 25 березня 

1901 р. було запропоновано повністю переглянути статути і штати вузів у 

зв’язку з реформою освіти. З цією метоб 29 квітня 1901 р. МНП через 

попечителів учбових округів запропонувало 18 питань про устрій 

університетського життя і 15 питань щодо інших вузів. 

 Влітку 1902 р. член Ради міністрів М.П. Будилович і професор 

Новоросійського університету О.М. Деревицький були відрядженні МНП за 

кордон для  вивчення стану вищої школи і відповідного законодавства. 

Доповіді і звіти про результати цих відряджень ввійшли до складу матеріалів, 

якими скористалося МНП для розробки  нової реформи вузів. 

 У травні 1902 р. було створено спеціальну комісію по підготовці реформи 

вищої школи, яку очолив керуючий МНП Г.Е. Зенгер. 10 червня 1902 р. 

імператор у рескрипті підтвердив необхідність законодавчих заходів 

покращення вищої освіти. Таким чином, на самому високому рівні було 

визнано незадовільний стан вищої школи. 

 До комісії ввійшли професори вузів, вищих жіночих навчальних закладів, 

представники міністерств і управлінь, у відомстві яких знаходилися вузи ( 

всього 54 особи). У 1903 р. були опубліковані результати роботи комісії. Таким 

чином, на початок 1904 р. вся підготовча робота по реформі вузів була 

закінчена. 

 Важливим джерелом для дослідження стану вищої освіти на рубежі ХІХ-

ХХ ст. є матеріали комісій, створених університетськими радами для 

підготовки відповідей на питання МНП щодо університетського життя. Вони не 

тільки відображають практичний стан та потреби університетів, а токож є 

важливим документом для вивчення законодавчої ініціативи вузів. 



 Стан вищої освіти, зокрема студентські хвилювання, стали предметом 

обговорення в професорських колах ще взимку 1901 р. Було вибрано спеціальні 

комісії для обговорення причин «непорядків» і заходів для поліпшення стану 

справ в університетах. Згодом матеріали, які розробили ці комісії, знадобились 

для відповідей на питання МНП. Ці питання стосувалися посади ректора і 

деканів, компетенції Ради, Правління, факультетів, збільшення штатів, 

контролю над рівнем викладання, про стан молодих вчених, стимулювання 

студентів до  навчання. Було запропоновано обговорити проблеми іспитів, 

службових прав випускників, розглянути заходи щодо зближення професорів і 

студентів, питання про студентське самоуправління, про відновлення 

університетського суду, про зміни в інспекції, тощо. 

 У МНП поступили записки від університетських комісій, від попечителів 

учбових округів, від міністрів, від окремих професорів. Об’єм усіх матеріалів 

по університетському питанню становив, за приблизними підрахунками, 2964 

сторінки, з яких від Харківського університету - 381 сторінка, Київського - 395 

сторінок, Новоросійського – 74 сторінки.[11] Спеціальна комісія 

систематизувала та узгодила ці матеріали і в 1902 р. було видано зведений 

матеріал у 19 томах. 

 Аналіз цього зведення дає інформацію для характеристики позиції 

університетів, у тому числі України. За розширення повноважень ректора 

виступили всі університети Російської імперії, за виключенням Юр’ївського. 

Київська Рада мотивувала це намагання тим, що ректор - не тільки  голова, а й 

серце університету.[12]  На думку Ради Харківського університету при 

призначенні ректора міністром виникають двовладдя і зловживання 

владою.[13] 

 Одностайною була думка університетів щодо розширення компетенції 

Ради, відновлення університського самоврядування. Рада Харківського 

університету наполягала на необхідності підпорядкування всіх органів 

університетського самоврядування  Раді.[14] Комісія Новоросійського 

університету обгрунтовувала необхідність надання Раді права затвердження 

кошторису.[15] Своєрідною була позиція університету Св. Володимира: 



виступаючи за розширення прав Ради, представники університету одночасно 

виступали проти такого загромадження Ради дрібними справами, яке існувало 

за Статутом 1863р.[16] 

 Щодо діяльності Правління, була висловлена думка про необхідність 

розширення його складу, введення представників від факультетів, виведення із 

складу інспектора. 

 Попечитель має тільки затверджувати правила та інструкції, що складені 

Радою, вибраних Радою доцентів, секретаря Ради, бібліотекаря, суддів.[17] 

 Усі Ради і величезна більшість особистих відгуків вимагали відміну 

системи гонарарів. Харківський та Київський університети давали свої 

судження з цього питання ще восени 1897 року. 

 На думку Ради Київського університету плата за університетське 

навчання має бути 80 руб. на рік. Потрібно перглянути штати університетів, 

збільшити вдвічі оклади професорам. 

 Щоб стимулювати студентів до занять Ради Харківського і Київського 

університетів вважали за необхідне покращити середню освіту, встановити її 

зв’язок з вузами. На думку комісії трьох університетів, потрібно підвищити 

значення професорської колегії.[18] Цьому буде сприяти також автономія  

університетів. Необхідно змінити навчальні плани, правила проведення 

практичних занять, підвищити рівень матеріального забезпечення 

викладання.[19] 

 Крім того, було порушено питання про відміну поділу професорів на 

ординарних і екстраординарних, про зміни термінів служби, про пенсії, про 

правовий стан студентів і допущення до університетів жінок. 

 На додаткові питання про автономію всі Ради університетів висловились 

за надання найширшої автономії університетам, яка повинна виявлятися в а) 

колегіальному самоуправлінні, головним органом якого повинна бути Рада; б) 

колегіальному самопоповненні; в) наданні урядовій владі лише права 

контролю; г) свободі викладання і свободі слухання лекцій. 

 За думкою Ради Харківського університету, ідея університетської 

автономії не суперечить ідеї державної влади, тільки автономність і 



колегіальність може  підвищити рівень університетів і моральний авторитет 

професорів, оздоровити студентське середовище. Необхідно замінити 

бюракратичний нагляд свободою наукових досліджень.[20] Рада Київського 

університету наполягала на тому, щоб із всіх колегій найбільше значення 

надати Раді.[21] За рішенням комісії Новоросійського університету принцип 

автономності повинен виявитися у наданні Раді першочергового значення, у 

відновленні університетського суду, корпоративних організацій студентства, в 

ліквідації державних екзаменів.[22] Але протилежну позицію зайняли 

попечителі учбових округів. Не в їх інтересах було відновлення 

університетської автономності. На думку попечителя Харківського округу, 

устрій університетів повинен відповідати основним принципам державних 

закладів.[23] Попечитель Одеського округу Сольский висловився проти 

широкого розуміння автономії, яке міститься в доповіді комісії 

Новоросійського університету.[24] Попечитель Київського учбового округу 

також не погоджувався з думкою Ради університету Cв. Володимира відносно 

позитивного впливу автономії на стан університетського життя. В. Зернов 

рахує, що головне значення повинна мати не Рада, а Правління в складі 

ректора, деканів та інспектора.[25] 

 Отже, на початок 1902 р. МНП провело велику роботу по підготовці 

університетської реформи. Значне місце в цій діяльності надавалось Радам 

університетів, які детально розглянули питання про університеське життя і 

подали ряд ініціатив про його налагодження. Основний їх зміст зводився до 

відновлення університетської автономності, самоуправління, збільшення 

коштів на розвиток освіти. 

 Паралельно з цією роботою МНП намагалось введенням нових 

інструкцій, правил придушити студентський рух, який набував все більших 

масштабів. 

 У середині 1901-1902 навчального року було прийнято Тимчасові 

правила про студентські організації. 17 травня 1901 р. було підтверджено 

заборону прийому до університетів осіб, що закінчили гімназії, які не належали 

до цього кругу (вперше в 1899 р.) 22 липня 1901 р. зменшувалася квота 



прийому євреїв. 22 грудня 1901 р. була організована комісія для розгляду 

питання про створення дисциплінарного суду для розгляду студентських справ. 

11 січня 1902 р. була прийнята інструкція з приводу послаблення діяльності 

університетської інспекції, було роз’яснено попечителям значення і завдання 

інспекції, підвищувалась її роль у боротьбі зі студентськими хвилюваннями. 

 Влітку 1902 р. приймається ряд нових документів: циркуляр про порядок 

прийому абітурієнтів до вузів, за яким відмінені секретні характеристики з 

середніх шкіл. Були  прийняті Тимчасові правила про дисциплінарний суд у 

вузах МНП і нові правила про організацію студентів по курсах, про заснування 

наукових, літературних та студентських товариств. Ради отримували право 

вибирати суддів до складу дисциплінарного суду. Розгляд студентських справ 

переходив із компетенції Правління до відання дисциплінарного суду. 

 1904 року реформу вищої освіти затримано в зв’язку зі змінами в 

особистому складі та внутрішній організації МНП. На підставі заяви Державної 

ради 19 квітня 1904 р. знову розширювалася компетенція попечителя, а права 

університетської влади обмежувалися. 

 У 1904-1906 рр. було розроблено кілька проектів, реформи вищої школи, 

в основу яких було покладено принцип автономії. 

 У пояснювальній записці до проекту загального статуту введення цього 

принципу аргументувалося таким чином: «Научная мысль требует свободы, 

научная деятельность - самоопределения, и только при коллегиальном участии 

профессоров во всех делах, касающихся университета, возможно вызвать в них 

чувство преданности своему учреждению».[26] 

 За проектом в університетах і взагалі вузах розширювалося внутрішнє 

самоврядування. Попечитель не мав права втручатися у внутрішнє управління 

закладом. Завідування господарською і дисциплінарною частинами входило до 

кола обов’язків сенату, який був виборчим органом. Розширювалися права  

факультетів, вченим колегіям надавалося право вибирати кандидатів на 

вакантні посади викладачів. Змінювалися умови заміщення викладацьких 

посад: штатним доцентом і екстраординарним викладачем міг бути магістр, 

ординарним – профессор, тільки доктор наук. 



 У проекті були закладені інші прогресивні зміни. Збільшувалася кількість 

кафедр та навчально-допоміжних закладів, розширювався доступ до 

університетів, дозволялася діяльність студентських товариств. Не всі можуть 

погодитися з авторами праці «Очерки истории школы и педагогической мысли 

народов СССР», які зазначають, що на рубежі ХІХ-ХХ ст. «...безуспешно 

профессорские коллегии ходотайствовали об открытии новых кафедр, об 

официальном расширении учебных программ». [27] 

 Було відмінено систему гонорарів, підвищено оклади викладачів. У 

продовження політики уряду по відношенню до статусу  станів і цивільної 

служби (у зв’язку з Маніфестом 17 жовтня 1905 р., який вніс зміни до Статуту 

про службу цивільну і в закони про стани і майно) всі службові та інші права 

випускників пов’язані з вченими ступенями відмінялися.  

 Таким чином, згідно проекту Статуту 1905 р. відновлювалась 

університетська автономія, викладацька та студентська корпоративність, 

розширювалося коло осіб, які мали право вступу до університетів, 

збільшувалися кошти на функціонування університетів, скасовувались 

службові та інші права і привілеї для осіб з вищою освітою. Але разом з тим, як 

вказувалось у пояснювальній записці, автономія допускалася в межах 

державного закладу, вона не повинна була «противоречить идее 

Государственной власти,  которая вправе требовать от университетов 

подчинения извесному правительственному закону, т.е. отчетности, ревизии и 

ответственности по закону».[28] 

 На нараді професорів під головуванням міністра просвіти І.І. Толстого у 

1906 р., на відміну від проекту статуту 1905 р. у проекті статуту 1906р., пункті 

119 був закладений такий важливий принцип як доступність: «в студенты и 

вольнослушатели Университета принимаются лица без различия пола, 

национальности и вероисповедания».[29] Згідно пункту 153 скасовувалися 

національні, статеві і релігійні обмеження при заміщенні будь-яких посад. Ще 

одним нововведенням порівняно з проектом 1905р., було положення про те, що 

при університетах могли організовуватися студентські гуртожитки (п.153). Ці 

доповнення, особливо перше, суттєво змінювали хаарктер вищої освіти. Вони 



були результатом боротьби демократичних сил проти дискримінації жінок, 

«нерусских народностей» та «иноверцев». 

 Наприкінці ХІХ ст. у законодавчій політиці уряду щодо розвитку 

педагогічних інститутів, в особливості, історико-філологічного інституту князя 

Безбородька в Ніжині не відбулося суттєвих змін. Він функціонував на підставі 

Статуту і Правил, виданих за часів його перетворення у 1875 році. Тому для 

дослідження його діяльності в останній чверті ХІХ ст. ми бачимо необхідність в 

аналізі вищеназваних документів, а також інших нормативних актів, які 

визначали характер його діяльності. Інститут був заснований у 1875 р. як 

вищий науково-педагогічний заклад для підготовки вчителів гімназії з 

стародавніх мов, російської мови та словесності, з історії. Згідно постанови 

МНП від 20 листопада «О преобразовании Лицея Князя Безбородько в г. 

Нежине в Историко-филологический Институт Князя Безбородько» цей заклад, 

перебуваючи у віданні МНП, був підпорякований безпосередньо попечителю 

Київського округу. Згідно п.7 цієї постанови інститут користувався всіма 

правами, що були надані університетам у ст.125-135 Статуту 1863 року.[30] 21 

квітня 1875 р. було затверджено Статут цього інституту. Управління вузом, за 

цим Статутом, було колегіальним. Звання Почесного опікуна передавалося 

прямим спадкоємцям роду Безбородьків. Опікун мав лише право нагляду і 

контролю за розподілом сум, що були пожертвувані графом і графинею. 

Директор обирався, керував колегіально через такі органи самоуправління як 

Конференція і Правління. Інспектор також обирався Конференцією, 

затверджувався міністром, контролював діяльність директора і навчально-

виховної частини інституту. Колегіальною була система вибору викладачів та 

інших посадових осіб. У компетенцію попечителя входило затвердження 

деяких рішень конференцій щодо зарахування в студенти, розподіл сум, 

призначених по штату, нагляд за господарською частиною. Контроль за 

поведінкою студентів належав до компетенції директора. Господарською 

частиною відало Правління. У відповідності з соціально-правовим статусом 

інституту студенти були зобов’язані підкоритися начальству, зберігати порядок 

і дисципліну.[31] Випускники отримували звання вчителя гімназії, але через рік 



по закінченню інституту мали право складати іспити на ступінь магістра. У 

спеціальній главі обумовлювалися права інституту: «п. 49. Институт пользуется 

всеми правами, присвоенными Университетам в ст.125-135 общего устава 

университетов».[32] 

 У відповідності з правилами інституту студенти мусили виконувати 

християнські обов’язки, їм суворо зоборонялося брати участь у будь-яких 

таємних угрупуваннях. Вони мали дотримуватися встановленого розпорядку 

дня, «вести себя благопристойно, соблюдать полное приличие во внешнем 

виде». Cуворо регламентувався весь спосіб життя студентів, візити відбувалися 

лише з дозволу наставника, студенти могли відлучатися тільки у визначені 

години, вільні від занять, тощо.[33] 

           У 1879 р. МНП прийняло циркуляри «По вопросу о порядке приема в 

студенты Историко-Филологического Института кн. Безбородько в Нежине 

воспитанников состоящей при нем Гимназии», «О порядке производства 

проверочных испытаний при поступлении воспитанников духовных семинарий 

в историко-филологические институты». 

 1894 року було затверджено Статут філологічного товариства при 

інституті, яке мало на меті сприяти розробці і розповсюдженню історико-

філологічних знань і взаємному обміну думок з актуальних наукових питань. 

 Складовою  системи гуманітарної освіти Наддніпрянської України були 

вищі жіночі курси, які діяли у відповідності з державним законодавством 

Російської імперії в галузі вищої освіти. У положеннях, які регламентували 

діяльність цих курсів у центрі (Санкт-Петрербург, Москва) і Києві були 

розбіжності, а також багато загальних підходів. 

 На території України пропозиція про відкриття Вищих жіночих курсів 

прозвучала у 1877 році в Києві від професорів університету О.І. Селіна та С.С. 

Гогоцького. При університетських радах були створені спеціальні комісії для 

обговорення питання про заснування Вищих жіночих курсів. За київським 

проектом, на відміну від петербурзького, термін навчання був два роки, а не 

чотири, курси підпорядковувалися попечителю навчального округу, а не 

безпосередньо міністру просвіти. Завідування Київськими курсами надавалося 



засновнику їх лише до створення педагогічної ради, а потім покладалося на 

його голову по вибору професорів. У Києві до читанння лекцій допускалися не 

тільки університетські професори, а взагалі особи, що мали право на 

викладання, тоді як у Петербурзі - лише університетські викладачі. Але 

спільним було те, що випускниці всіх курсів не отримували ніяких прав. У 

«Положениях о Высших Женских Курсах, учрежденных в Киеве» було 

записано тільки, що «после окончания курса слушательницы будут получать 

свидетельства об успешных занятиях на курсах». [34] У п.3 розділу ІІІ однією з 

вимог до вступаючих на Київські курси було «удостоверение местной полиции 

в полной своей политической благонадежности».[35]  

 1878 року  Вищі жіночі курси в Києві були відкриті. Вони існували в 

якості приватних навчальних закладів, програми яких затверджувало МНП. 

Правила для цих курсів вводилися з 1879 р. у Санкт-Петербурзі, а згодом 

поширені на інші міста, в тому числі й на Київ. Але через вільнолюбиві 

намагання вихованок курси у 1886 р. були закриті. Головна ж причина закриття 

Вищих жіночих курсів полягала у способі життя слухачок, їх 

неблагонадійності, відсутності жорсткого нагляду за мораллю. 

 Офіційно курси закривалися до часу розробки запровадження статуту, 

програми і правил жіночих вузів. У 1886 р. на нараді представників МНП і 

МВС було прийнято рішення про те, що «пока не будет выработан устав, 

программа и правила предполагаемого высшего женского учебного заведения, 

необходимо пресечь дальнейшее скопление в больших городах молодых девиц, 

ищущих не столько знаний, сколько превратно понимаемой ими свободы».[36] 

На доповіді міністра просвіти 12 травня 1886 р. імператор написав: 

«совершенно разделяю мнение совещания». 

 Набір на курси було припинено і відновлено тільки в 1889 р. на Санкт-Пе 

тербурзькі Вищі жіночі курси. Уряд не йшов на відкриття нових жіночих шкіл, 

особливо обережно він ставився до цього питання по відношенню до України. 

Довгий час, з 1886 р. до 1905 р., на території Наддніпрянської України не було 

жодного вузу для жінок. Лише необхідність нової реформи вищої освіти 

поставила на порядок денний, у тому числі, і питання про вищу жіночу освіту. 



Одночасно з комісією, яка працювала над редакцією нового 

загальноуніверситетського статуту, була створена секція університетської 

підкомісії для розгляду пиатння про реформу жіночих вищих навчальних 

закладів. Секція працювала з матеріалами, зібраними на Санкт-Петербурзьких, 

Московських курсах і в жіночому медичному інституті С-Петербургу, які діяли 

на підставі «временного положения о Высших Женских Курсах».  

 Матеріали секції стосуються, перш за все, вищої жіночої освіти в Москві і 

С-Петербурзі. Але ми вважаємо необхідним проаналізувати їх, тому що вони 

безпосередньо стосуються вищої освіти України. Ставилося питання про 

відкриття вищих жіночих курсів по всіх університетських містах, у тому числі в 

Києві, Одесі, Харкові. Аналіз цього документа є важливим для дослідження 

політики уряду в галузі вищої жіночої освіти. 

 Секція наголошувала на тому, що бажано було б, щоб на курсах 

«действовал устав вполне аналогичный с университетским».[37] У поданому 

проекті структура управління окреслювалась таким чином: опікунський 

комітет, рада, декани, збори факультетів, інспектриси і їх помічники. На чолі 

курсів - директор, який призначається міністром, на відміну від проекту 

університетського статуту, за яким ректор вибирався професорською колегією. 

До компетенції ради курсів відносились за п.31 «обсуждение по предложению 

попечителя учебного округа всех вопросов, касающихся курсов».[38] На 

відміну від цього положення, університетська рада мала на багато більше 

самостійності за проектом нового статуту. 

 Щодо визначення умов прийому в Проекті обумовлено, що «в 

слушательницы принимаются лица, достигшие 17 летного возраста и 

окончившие полный 7  классный курс гимназий».[39]  

            Статус випускниць визначався у параграфі 53. Планувалось, що вони 

«допускаются к  преподаванию в правительственных средних учебных 

заведениях... с содержанием и пенсией, которые по штатам этих учебных 

заведений полагаются для преподающих лиц мужского пола».[40]  

 16 серпня 1904 р. МНП затвердило «Правила для слушательниц Одесских 

женских педагогических курсов». Необхідними умовами для вступу на курси, 



крім атестату та вікового цензу (від 17 до 23 р.), також має бути «полицейское 

свидетельство о благонадежности», а також письмовий дозвіл батьків. Плата за 

річний курс була встановлена вища, ніж в університетах - 150 руб. У 

законодавстві про вищу жіночу освіту було більше обмежень і у правах 

студенток. Так, за Правилами для слухачок Одеських жіночих педагогічних 

курсів заборонялися всілякі дії, що носили характер корпоративності, у 

параграфі 16 говорилося, що «слушательницы обязуются не принимать участия 

ни в каких тайных обществах и кружках».[41]  

 Боротьба жіноцтва за рівність в галузі освіти була нерозривно пов’язана з 

загальнодемократичним рухом за ліквідацію дискримінації, за громадянські 

права жінок. Царський уряд був змушений дозволити вищу жіночу освіту, 

виходячи, перш за все, з необхідності нейтралізувати опозиційні сили в країні, 

ізолювати молодь від впливу прогресивних ідей на Заході. Жіноча вища освіта 

складалась, в основному, з приватних навчальних закладів, які існували на 

кошти різних благонадійних товариств і осіб. 

 Політику царського уряду в галузі освіти взагалі та гуманітарної зокрема, 

характеризує стан фінансування вищих навчальних закладів. 

 Необхідність збільшення асигнувань на розвиток вищої освіти була 

відчутною. У статутах вузів усіх типів окремо виділялося питання про 

фінансування, перераховувались навчально-допоміжні заклади і господарські 

видатки по кожному з вузів. Університетська, педагогічна, духовна освіта 

розвивалась, в основному, за рахунок державних призначень. Жіноча освіта та 

більшість технічних вузів функціонували на кошти приватні і мали відповідний 

статус. Крім того велику статтю прибутків вузів складала плата за навчання. У 

1898 р. у Київському університеті від студентів і сторонніх слухачів було 

отримано 95 000 руб., у Харківському – 54 750 руб., у Новоросійському – 20 

000 руб.[42] Затверджені в статутах вузів штати з часом не відповідали 

потребам дня, і навчальні заклади були поставлені перед необхідністю 

клопотати про  виділення додаткових субсидій. У 1887 р. кредитом було 

відпущено 100 000 руб. на підвищення рівня викладання і контролю за заняттям 

студентів. 



 Реформа вищої освіти на початку 1900-х рр. передбачала, також зміни у 

фінанскванні вузів. Наприкінці 90-х рр. було збільшено кошти, які йшли на 

матеріальне забезпечення вищої школи. Так, штати Харківського університету 

зросли до 327 190 руб. на рік, університету  Св. Володимира – 332 070 руб., 

Новоросійського - 218 150 рублів. 

    Але вони не задовольняли всіх потреб університетів, тому в кошторис 

МНП на 1899 р. було внесено кредит у 250 000 руб., на покращення 

матеріально-технічної бази шести університетів. Але державна рада не 

задовольнила повністю вимоги МНП про виділення 2 907 729 руб. на рік для 

розвитку університетської освіти і асигнувала лише 1,5 мільйона. 

 У цілому, одним із напрямів реформи вищої освіти було покращення 

матеріального забезпечення. На утримання університетів у 1903 р. було 

призначено 4 539 513 руб.[43] 

 Із 4 539 513 руб., були виділені на утримання університетів у 1903 р.: 2 

614 042 руб. (57,6%) йшло на утримання особистого складу, 1 675 371 (36,9%) - 

на навчально-допоміжні, господарські та інші видатки, 248 100 (5,5%) - на 

стипендії та допомогу студентам.[44]  

 Якщо університети фінансувалися, в основному, за рахунок державних 

коштів, то жіноча освіта була майже виключно приватною й існувала за 

рахунок приватних капіталів. 

 У 1881 р. у «Положении о Высших женских курсах, учрежденных в 

Киеве» в п.1 розділу VІ було записано, що кошти курсів складалися з внесків за 

право слухання лекцій і добровільних пожертвувань.[45] Плата за річний курс 

навчання була вдвічі меншою ніж в університетах (50 руб. за рік), але від неї 

ніхто не звільнявся. Вищі жіночі курси в Україні відкривалися, в основному, на 

приватні кошти. 24 жовтня 1878 р. Міністерством внутрішніх справ було 

затверджено Статут товариства для підтримання Вищих жіночих курсів у 

матеріальному відношенні. Одночасно, невелика частина коштів призначалась 

із державного бюджету. З 1879 р. щорічно із казни виділялося курсам по 3 000 

рублів. За проектом положення про Вищі жіночі курси кошти їх складаються із: 



а) платні від слухачок, б) допомоги від казни, товариств і приватних осіб, в) від 

різних пожертвувань і відсотків від цих капіталів.[46]  

 Таким чином, стан вищої освіти багато в чому залежав від коштів, що 

призначалися на її розвиток. Штати, затверджені 1884 р. уже на час введення 

були недостатніми, вони не відповідали дійсним потребам вищої школи. 

 Погане матеріально-технічне забезпечення поставило уряд перед 

необхідністю збільшити асигнування. Це стало одним із напрямків реформи 

вищої освіти на початку 1900-х років. 

 Аналіз законів, iнструкцiй, адмiнiстративних розпорядженнь в галузі 

вищої духовної освiти, дає моливість систематизувати законодавчі акти, які 

визначали основні напрями діяльності єдиного в Україні вищого духовного 

закладу - Київської Духовної академії. Головним документом, який  визначав 

характер  її функцiонування наприкiнцi ХІХ - на початку ХХ ст. був «Устав и 

штат православных духовных академий, высочайше утвержденный 20 апреля 

1884 года». Крiм загальних положень, вiн мав окремi глави, якi присвяченi 

визначенню вiдношення єпархiального преосвященного до академiї, про 

ректора, про iнспектора та його помiчникiв, про викладачiв та iншi посадовi 

особи,  про  ради  академiї, правлiння, програми курсiв, про умови прийому в 

академiю i положення студентiв тощо. Аналiз структури Статуту духовних 

академiй дає пiдстави твердити, що вона була аналогiчною структурi 

унiверситетського статуту. 

 29 квiтня 1884 року Синод прийняв рiшення про введення нових статуту i 

штату православних духовних академiй з початку 1884-1885 навчального року. 

Одночасно з прийняттям цього статуту в 1884 роцi було затверджено також 

статут й штати духовних семiнарiй i училищ, якi регулювали розвиток 

початкової i середньої духовної освiти. Духовна академiя за статутом була  

пiдвiдомча не попечителю навчального округу, як вузи МНП, а мiсцевому 

єпархiальному преосвященному. 

 Як i унiверситети, очолював Академiю ректор, керiвництво 

здiйснювалось також Радою i Правлiнням. Ректор не вибирався професiйною 

комiсiєю, а призначався Синодом. Котроль за академiчною дiяльностю 



здiйснював єпархiальний преосвященний, який «посещает Академию, входит 

во все подробности управления, удостоверяется в степени ее благоустройства,... 

присутствует на лекциях, в заседаниях совета и Правления, в ученых собраниях 

Академии и на испытаниях».[47] Єпархіальному преосвященному належить 

право звільняти з посади з подальшим затвердженням цього рішення в Синоді. 

 Коло питань, що йшли на затвердження преосвященному i з його 

рекомендацiї Синоду збiльшувалося. Якщо за Статутом 1869 року до предметiв 

занять безпосередньо Ради належали такi, як зарахування студентiв на казенне 

утримання, звiльнення студентiв iз Академiї, розгляд вiдомостей про поведiнку. 

За статутом 1884 року вирiшення цих питань перебувало у компетенцiї 

єпархiального преосвященного.[48] 

          Отже, політика Російської імперії в галузі вищої гуманітарної освіти в 

другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. аналізується основними 

законодавчими актами, які визначали напрямки політики уряду в цій галузі, 

основні етапи підготовки та проведення реформування університетів та інших 

гуманітарних ВНЗ. Основною складовою цієї політики було посилення 

адміністративного контролю за студентством університетів. Проте, 

студентський рух залишався головним фактором, який регулював урядову 

політику в галузі вищої освіти як у 80-90-ті роки ХІХ ст. так і на початку ХХ 

століття. 
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