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У 1854–1917 рр. на теренах України функціонувало 13 єпархіальних 

училищ (у Катеринославі, Києві, Кремінці, Лубнах, Маріуполі, Одесі, 

Полтаві, Сімферополі, Тульчині, Харкові та Чернігові), які були невід’ємною 

складовою історії освіти другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Актуальність 

теми визначається необхідністю з’ясування специфіки єпархіальних жіночих 

училищ України як окремого виду духовного навчального закладу ХІХ 

століття.  

Встановлено, що у 1854–1868 рр. навчальний курс жіночих духовних 

училищ був більш стислим, порівняно з жіночими училищами Міністерства 

народної освіти, оскільки не включав ряд предметів, що викладали в інших 

закладах (нові мови, музику, фізику, природознавство, латину, хімію тощо).  

Реформи 1860-х рр. у сфері освіти привели до реорганізації училищ для 

дівиць духовного звання у напівзакриті всестанові єпархіальні жіночі 

училища. Впроваджені зміни були зорієнтовані на майбутню інтеграцію 

вихованок у суспільне життя. Проте порівняльний аналіз навчального 

процесу з жіночими закладами України інших типів дозволяє стверджувати, 

що й після проведених змін в єпархіальних училищах був найменший обсяг 

навчальних годин, які викладали на тиждень.  

Визначено, що саме активне подання значної кількості петицій до 

Св. Синоду прискорило затвердження у 1907 р. положення про сьомий 

додатковий педагогічний клас, який був відкритий протягом наступних 

десяти років у 11 єпархіальних училищах України. Крім того, у навчальну 
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програму були включені природознавство і креслення, дещо змінені 

рекомендації щодо підручників та збільшена кількість годин з ряду 

дисциплін. Аналіз впроваджених у практику перетворень дає змогу 

стверджувати, що вони були спрямовані на підняття загального рівня освіти 

єпархіалок та посилення спеціальної підготовки до вчителювання. У роботі 

проаналізований також проект нового статуту єпархіальних училищ 1915 р. 

Зроблено висновок, що у цьому проекті були втілені основні вимоги 

учасників заворушень 1905–1907 рр. 

Можна констатувати, що єпархіальні училища в другій половині ХІХ ст. 

були для їх вихованок важливим каналом включення у доросле життя. У їх 

стінах відбувалася соціалізація учениць, їхня соціокультурна адаптація. На це 

був спрямований весь виховний процес у закладах цього типу.  

Протягом другої половини ХІХ ст. в єпархіальних училищах поступово 

збільшувалося загальне число вихованок, а на початку ХХ ст. їх число зросло 

у 2–3 рази. Таке суттєве збільшення відбувалося насамперед за рахунок 

учениць із духовного стану. Аналіз звітної документації дозволив 

прослідкувати зміни в соціальній структурі учениць. Встановлено, що 

протягом 1854–1868 рр. училища для дівиць духовного звання були суто 

духовними навчальними закладами, а з 1868 р. однією з важливих ознак 

училищ став всестановий характер складу учениць. У 1870-ті рр. в них вже 

навчалися доньки купців, чиновників, різночинців.  

Було з’ясовано, що формування викладацької спільноти єпархіальних 

жіночих училищ розпочалося з моменту заснування цих навчальних закладів. 

На підставі складеної бази даних у роботі реконструюється колективний 

портрет викладачів єпархіальних жіночих училищ. До реорганізації 

єпархіальних училищ у 1868 р. всі викладачі були представниками духовного 

стану, проте вже у 1870-і рр. число викладачів зі світських станів зрівнялося з 

числом викладачів з духовенства. Визначено, що помітною тенденцією 

розвитку педагогічних колективів єпархіальних училищ України стає 
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зростання чисельності жінок-викладачів, більшість з яких були 

випускницями цих же єпархіальних училищ.  

Можна зробити висновок, що єпархіальні жіночі училища в другій 

половині ХІХ – на початку ХХ ст. були окремим видом духовних навчальних 

закладів. Вони мали специфічні риси в усіх складових навчально-виховного 

процесу, складі учнівського та викладацького колективів. Ці навчальні 

заклади уособлювали наздоганяючий тип розвитку. Їхня історія свідчить, що 

вони не були флагманами змін в освіті, втім трималися у фарватері тенденцій 

в освіті, орієнтувалися та наслідували прогресивні програми та методики 

навчання, навчальні посібники.  

 

Ключові слова: історія освіти, жіноча історія, єпархіальні жіночі училища, 

училища для дівиць духовного звання, Св. Синод, навчальний процес, 

виховання, викладацька спільнота, просопографічний портрет.  

 

ANNOTATION 

Nyzhnikova S. V. Eparchial women’s schools of Ukraine (the second half of the 

nineteenth – early twentieth centuries). – Qualification research paper, manuscript. 

Thesis for a Сandidate Degree in History (Doctor of Philosophy): Speciality 

07.00.01 «History of Ukraine». – V. N. Karazin Kharkiv National University, the 

Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2017. 

 

In 1854–1917 there were 13 eparchial women’s schools in Ukraine (in 

Katerynoslav, Kiev, Kremenets, Lubny, Mariupol, Odesa, Poltava, Simferopol, 

Tulchyn, Kharkiv and Chernihiv). They were an integral part of the history of 

education in the second half of the ХІХ – early XX century. The relevance of the 

topic is determined by the need to find out the specifics of the eparchial women's 

schools of Ukraine as a separate type of spiritual educational institutions of the 

ХІХ century. 
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It was proved that in 1854–1868 the educational course of women's religious 

schools was much briefer than ones of women's schools of the Ministry of 

Education. Because it did not include some subjects that were taught in other 

educational institutions (―new‖ languages, music, physics, science, Latin, 

chemistry etc). 

Reforms in the field of education in the 1860s led to the reorganization of 

schools for the girls of the spiritual estate into semi-closed all-state eparchial 

women’s schools. The changes were aimed at the future integration of the pupils in 

public life. However, a comparative analysis of the educational process of the 

eparchial women’s schools and ones of other types of Ukrainian women's 

education institutions gave reasons to suggest that after the changes there was the 

smallest amount of academic hours a week in the training schedule of the eparchial 

women’s schools. 

The author defined that the significant number of petitions from pupils of the 

eparchial women’s schools to the Holy Synod accelerated the passing of the act of 

the seventh additional pedagogical class in 1907, which was opened in 11 eparchial 

women’s schools during the next ten years. In addition, natural history and 

drawing were included in the curriculum as well as changed recommendation for 

textbooks and increased number of hours of some disciplines. The analysis of the 

changes makes it possible to affirm that they were aimed at raising the general 

level of education of pupils and amplification of special training for teaching. The 

paper also analyzed the project of the new statute of eparchial women’s schools in 

1915. It was concluded that this project contained the basic requirements of the 

participants in the riots of 1905-1907. 

The author determined that eparchial women’s schools in the second half of 

the XIX century were an important channel of inclusion in adulthood for their 

pupils. There was a socialization of pupils, their socio-cultural adaptation in 

eparchial women’s schools. The upbringing process was directed towards this. 

During the second half of the XIX century the total number of pupils was 

gradually increasing in the eparchial women’s schools, and at the beginning of the 
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XX century their number was increased by 2-3 times. Such a significant increase 

happened first of all due to the girls from the spiritual estate. The analysis of the 

reporting documentation allowed to reveal the changes in the social structure of the 

pupils. It was established that during 1854-1868 the schools for the girls of the 

spiritual estate were only spiritual educational institutions, and since 1868 one of 

the most important features of the schools was all-state character of the 

composition of pupils. In the 1870s daughters of merchants, officials, and 

raznochintsy already studied at eparchial women’s schools. 

It was discovered that the formation of the teaching community of eparchial 

women’s schools began with the foundation of these educational institutions. 

Based on the compiled database it was possible to reconstruct the collective 

portrait of teachers of eparchial women’s schools. All teachers were 

representatives of the clergy before the reorganization of schools in 1868. 

However, by the 1870s, the number of teachers from secular estates equaled the 

number of teachers from the clergy. The author determined that the important trend 

of the development of teaching collectives of eparchial schools in Ukraine was 

increasing number of female teachers, most of whom were graduates of the same 

eparchial schools. 

It was concluded that the eparchial women's schools of Ukraine were a 

separate type of spiritual educational institutions in the second half of the XIX – 

early XX century. They had characteristic features in all the components of 

educational process, student’s composition and teaching staff. These educational 

institutions represented the catching up type of development. Their history shows 

that they were not the flagships of changes in education, however, they kept up 

with trends in education, oriented and followed up with progressive programs, 

teaching methods and teaching aids. 

 

Key words: history of education, women's history, eparchial women's schools, 

schools for clergy’s daughters, St. Synod, educational process, upbringing, 

teaching community, prosopographic portrait. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми визначається необхідністю з’ясування специфіки 

єпархіальних жіночих училищ України як окремого виду духовного 

навчального закладу ХІХ століття. Таке завдання в історіографії ставиться 

вперше. В існуючих на сьогодні дослідженнях містяться лише окремі огляди 

єпархіальних училищ, у яких не були виділені характерні риси навчально-

виховного процесу, викладацької та учнівської спільнот, не охарактеризована 

сутність еволюції єпархіальних училищ на тлі політичних та соціально-

культурних процесів у Російській імперії. 

Смуга реформ у Російській імперії в 1860–1870-х рр. привела до 

прискорення соціальної модернізації. Індустріалізація, формування 

громадянського суспільства відкрили для всіх членів суспільства нові сфери 

діяльності. Змінилися соціально-економічні умови, що було пов'язано з 

розвитком капіталістичних відносин, що своєю чергою сприяло зростанню 

вимог до рівня освіти жінок. Єпархіальні училища також потребували та 

зазнавали змін. Реформування початкової народної освіти в 1860-ті роки та 

розвиток вищої жіночої освіти наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. також 

впливали на освітні завдання єпархіальних училищ та їхню реорганізацію. 

1880-ті роки були періодом сильної політичної реакції, яка проявилася і в 

політиці влади щодо початкової народної освіти. Єпархіальні жіночі училища 

мали виконувати певні завдання, зокрема забезпечити педагогічними 

кадрами церковнопарафіяльні школи.  

Ці навчальні заклади були невід’ємною складовою історії освіти другої 

половини ХІХ – початку ХХ ст. Протягом 1854–1917 рр. на теренах України 

функціонувало 13 єпархіальних училищ (у Катеринославі, Києві, Кремінці, 

Лубнах, Маріуполі, Одесі, Полтаві, Сімферополі, Тульчині, Харкові та 

Чернігові), в яких на початку ХХ ст. навчалося близько 5 тис. учениць. 

Вивчення особливостей єпархіальних жіночих училищ дозволить 

сформувати цілісний науковий погляд на історію освіти на українських 



13 

 

землях у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. У сучасній науці 

продовжує домінувати неверифікований висновок про те, що основними 

характеристиками шкіл, які діяли під опікою Церкви, були архаїчність, 

становість та замкненість. Перед сучасними науковцями стоїть завдання 

неупередженого дослідження історії жіночої духовної освіти в Україні, 

подолання стереотипів та штампів щодо жіночих духовних училищ. Всебічне 

вивчення історії єпархіальних училищ України залишається актуальним 

науковим завданням. 

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

Дисертаційне дослідження є складовою частиною науково-дослідної роботи 

«Історія освіти та культури України (кінець XVII – ХІХ ст.)» 

(№ держреєстрації 0112U004754), яка розробляється на кафедрі історії 

України Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 

Метою дослідження є характеристика єпархіальних жіночих училищ 

України як виду духовних навчальних закладів, виявлення специфіки 

навчально-виховного процесу, особливостей учнівського та педагогічного 

колективу єпархіальних училищ. 

Для досягнення мети вирішувалися такі дослідницькі завдання: 

 схарактеризувати джерельну базу дослідження та стан наукової 

розробки проблеми; 

 прослідкувати динаміку змін освітніх завдань єпархіальних училищ 

України протягом другої половини ХІХ – початку ХХ ст.;  

 розкрити специфіку навчально-виховного процесу єпархіальних 

училищ шляхом порівняльного аналізу з іншими жіночими середніми 

навчальними закладами України; 

 дослідити «церковний» компонент у навчально-виховному процесі 

єпархіальних училищ України; 

 охарактеризувати матеріально-технічну базу єпархіальних жіночих 

училищ; 
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 з’ясувати методи та основні прийоми виховного процесу в 

єпархіальних жіночих училищах України; 

 проаналізувати чисельність учениць та їхнє соціальне походження; 

 проаналізувати особливості формування викладацької корпорації 

єпархіальних училищ України; 

 створити просопографічний портрет викладачів єпархіальних училищ в 

Україні протягом другої половини ХІХ – початку ХХ ст.;  

 визначити місце духовних жіночих навчальних закладів у системі 

освіти в українських губерніях у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 

Об’єктом дослідження є єпархіальні жіночі училища в Україні другої 

половини ХІХ – початку ХХ ст.  

Предметом дослідження є видові ознаки єпархіальних жіночих 

училищ України. 

Хронологічні рамки роботи охоплюють другу половину ХІХ – 

початок ХХ ст. і зумовлені часом існування єпархіальних жіночих училищ. 

Нижня межа – це середина ХІХ ст., час, коли в Україні виникли перші 

училища для дівчат духовного стану. Верхня межа зумовлена частковим 

припиненням діяльності училищ з початком Першої світової війни й 

ліквідацією навчальних закладів більшовицькою владою.  

Територіальні рамки дослідження охоплюють усі українські губернії, 

що в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. перебували в складі Російської 

імперії.  

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що:  

Уперше: 

 в історіографії визначено характерні риси та специфіку єпархіальних 

училищ як виду духовних навчальних закладів;  

 встановлено етапи розвитку навчального процесу єпархіальних училищ 

шляхом комплексного аналізу змін нормативних освітніх завдань та 

реальних практик; 
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 охарактеризовані навчальні програми та визначено перелік підручників, 

які застосовували в єпархіальних жіночих училищах;  

 здійснено порівняльний аналіз навчальних програм та посібників, які 

застосовували в єпархіальних училищ та жіночих гімназіях, інститутах 

шляхетних дівчат тощо; 

 досліджено співвідношення «церковного» та «світського» компонентів у 

навчально-виховному процесі єпархіальних училищ України; 

 визначені соціальний склад та чисельність вихованок єпархіальних 

училищ; 

 сформовано базу даних викладачів єпархіальних жіночих училищ 

України, на основі якої створено просопографічний портрет викладачів. 

Уточнено: 

 параметри матеріально-технічної бази єпархіальних жіночих училищ 

України; 

 сукупність факторів, які впливали на зміну чисельності світських 

вихованок єпархіальних училищ.  

Отримали подальший розвиток: 

 основні етапи розвитку єпархіальних училищ в Україні протягом другої 

половини ХІХ – початку ХХ ст. на тлі суспільно-політичних перетворень 

у Російській імперії; 

 набір виховних методів, які застосовували в єпархіальних училищах 

України. 

Практичне значення одержаних результатів дисертації полягає в 

тому, що вони можуть бути використані в процесі створення 

узагальнювальних праць з історії України та історії української культури, 

українських земель у складі Російської імперії, історії жіночої середньої 

освіти на українських землях, у процесі підготовки навчальних посібників, у 

розробленні навчально-методичних комплексів з історії освіти для вищих 

навчальних закладів.  
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Особистий внесок здобувача полягає в постановці наукової проблеми 

й самостійному її вирішенні. Наукові результати, викладені в дисертаційній 

роботі, здобуті автором самостійно. Усі публікації в наукових фахових 

збірниках і доповіді на конференціях є одноосібними. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки 

дисертаційної роботи були оприлюднені в доповідях на наукових 

конференціях міжнародного та регіонального рівнів, зокрема на 65-й 

міжнародній конференції молодих учених «Каразінські читання» (історичні 

науки) (Харків, 20 квітня 2012 р.), ХХХ-й Міжнародній краєзнавчій 

конференції молодих вчених (Харків, 14 грудня 2012 р.), V-й міжнародній 

науковій конференції студенів, аспірантів та молодих вчених «Одеські 

читання. Актуальні проблеми історії, археології та етнології» (Одеса, 1-2 

березня 2013 р.), VI –й міжнародній науковій конференції молодих учених 

«Дні науки історичного факультету» (Київ, 25 квітня 2013 р.), 66-й 

міжнародній конференції молодих учених «Каразінські читання» (історичні 

науки) (Харків, 26 квітня 2013 р.), Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «І міждисциплінарні гуманітарні читання» (Київ, 3 жовтня 

2013 р.), 67-й міжнародній конференції молодих учених «Каразінські 

читання» (історичні науки) (Харків, 25 квітня 2014 р.), ХІІІ-й міжнародній 

науково-практичній конференції «Шевченківська весна: Історія 2015» (Київ, 

1 квітня 2015 р.), 68-й міжнародній конференції молодих учених «Каразінські 

читання» (історичні науки) (Харків, 24 квітня 2015 р.), ХІІІ-й Міжнародній 

науковій конференції «Церква-Наука-Суспільство: питання взаємодії» (Київ, 

27-29 травня 2015 р.), ХХХІІІ-й міжнародній краєзнавчій конференції 

молодих учених «Історія повсякденності у локальному вимірі» (Харків, 11 

грудня 2015 р.), 69-й міжнародній конференції молодих учених «Каразінські 

читання» (історичні науки) (Харків, 29 квітня 2016 р.), 70-й міжнародній 

конференції молодих учених «Каразінські читання» (історичні науки) 

(Харків, 28 квітня 2017 р.). 
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Публікації. Основні положення та висновки дисертаційної роботи 

викладено в 19 публікаціях, з них 5 статей опубліковано у фахових наукових 

виданнях України, 1 стаття в закордонному періодичному виданні, 13 тез 

доповідей на наукових конференціях. 

Структура дисертації зумовлена окресленою метою та завданнями. 

Робота складається зі вступу, трьох розділів (7 підрозділів), висновків, 

списку використаних джерел та літератури (430 найменувань на 45 

сторінках), додатків. Загальний обсяг дисертації – 271 сторінка, з них 

основний текст – 170 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1  

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛА ТА МЕТОДОЛОГІЯ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Історіографія проблеми. 

 

Історія освіти сьогодні є одним із популярних напрямків досліджень 

української історіографії. Попри величезну кількість наукових праць, 

присвячених історії Церкви, духовенству та жіночій освіті в Україні, 

питанням жіночої духовної освіти й досі приділяється небагато уваги. 

Єпархіальні жіночі училища в Україні до сьогодні ще не були предметом 

спеціальної наукової розвідки в історіографії. Водночас існує масив 

літератури, у якій автори так чи інакше торкалися окремих аспектів цієї 

проблеми. Дослідження історії єпархіальних жіночих училищ пройшло 

декілька етапів: перший охоплює другу половину ХІХ – початок ХХ століття, 

другий – радянську добу, третій – сучасний період.  

У другій половині ХІХ ст. дослідники історії церкви, права та 

суспільства проявляли зацікавлення проблемами духовенства в Російській 

імперії. В історіографії 60-х рр. ХІХ – початку ХХ ст. варто виділити низку 

фундаментальних праць загального характеру з історії Російської 

Православної церкви (далі РПЦ) та духовенства. Провідними темами цих 

робіт були становлення та розвиток РПЦ й церковної ієрархії, становище 

духовенства, взаємовідносини між державою та Церквою. Варто згадати 

роботи Є. Голубінського [248; 249], П. Знаменського [271; 272], 

І. Преображенського [371], . П. Доброклонського [258]. Значні за своїм 

обсягом матеріали з історії Церкви, що представлені в цих роботах, дають 

можливість уявити загальну картину процесів становлення та існування 

інститутів РПЦ, парафіяльного духовенства, а також їх місця в суспільстві 

Російської імперії.  
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Вагомий внесок у вивчення історії жіночої духовної освіти в Російській 

імперії було зроблено дослідниками вже в другій половині ХІХ – на початку 

ХХ ст. З середини ХІХ ст. питання надання освіти дівчатам духовного звання 

постало в центрі уваги широких кіл громадськості. Формування нової 

соціальної структури суспільства, яке активізувалося внаслідок реформ 1860–

1870-х рр. у Російській імперії, вплинуло на процес інтеграції жінок у 

суспільне життя та зміну їх місця в соціальній структурі Російської імперії. 

Це явище привело до часткової зміни уявлень духовенства про жіночу освіту, 

що стало об’єктом уваги як церковних, так і світських діячів. Представники 

різних кіл суспільства були активними учасниками або ж були втягнуті в 

дискусії щодо розвитку жіночої освіти. Така зацікавленість була зумовлена 

також стурбованістю представників духовного та світського станів падінням 

авторитету парафіяльного духовенства, одну з причин якого вбачали в 

невігластві їхніх дружин. Періодичні видання, що масово з’явилися в другій 

половині ХІХ ст., звертали увагу пересічних читачів та влади до проблем 

жіночої духовної освіти, а також розбурхали цікавість і професійних 

дослідників.  

З середини ХІХ ст. питання необхідності та обсягу освіти для дівчат 

духовного звання стали об’єктом уваги як церковних, так і світських діячів. 

Протягом 1860–1870-х рр. у періодиці жваво обговорювалися як загальні 

питання необхідності жіночої освіти [244; 247; 331; 351], так і жіночої 

духовної освіти зокрема [274; 358; 359; 324]. Проте більшість статей, які 

з’явилися в ці роки, були написані священнослужителями. У цих замітках 

багато уваги приділялося ролі жінки духовного стану в підтримці високого 

морального стану парафії та суспільства. Автори розвідок не тільки 

обґрунтовували необхідність надання спеціальної освіти дочкам 

священнослужителів, а й розробили ряд пропозицій щодо змісту освіти й 

процесу виховання в училищах для дівиць духовного звання. Вони 

наголошували, що доля й призначення дівчини духовного стану дуже 

відрізняється від дорослого життя представниці світського стану. У зв’язку з 



20 

 

цим ці автори наполягали на тому, що навчальний процес в училищах для 

дівиць духовного звання має відрізнятися від навчального процесу в 

інститутах шляхетних дівчат, приватних пансіонах та жіночих гімназіях. 

Особлива увага в цих статтях приділялася майбутній долі дівчат-сиріт й 

дівчат без посагу, і висувалася ідея, що саме здобута освіта допоможе 

їхньому матеріальному забезпеченню. 

Актуалізація цієї теми в періодиці вплинула й на появу професійних 

розвідок, присвячених дослідженню жіночої духовної освіти. Праці, які 

вийшли в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. можна поділити на дві 

групи: роботи, у яких вивчалась історія всієї системи єпархіальних жіночих 

училищ, та ті, що були присвячені історії окремих навчальних закладів. 

Особливо варто відмітити розвідку «Об училищах девиц духовного 

звания» [340] (автором був ймовірно чиновник Синоду), яким було 

покладено початок вивчення системи жіночих духовно-навчальних закладів у 

цілому. Надалі ця праця неодноразово використовувалася багатьма 

дослідниками, які вивчали історію цих освітніх інституцій. Загальні огляди 

історії єпархіальних жіночих училищ містилися в працях М. Краснова [302], 

О. Кузнєцова [304], Д. Семенова [385]. Ці та деякі інші розвідки починалися 

описом процесу відкриття першого училища для дівиць духовного звання в 

Царському селі й затвердженням статуту в 1843 р. Автори розглядали 

трансформацію училищ для дівиць духовного звання в єпархіальні жіночі 

училища. Дослідники одностайно стверджували, що основною проблемою 

єпархіальних училищ було їхнє недостатнє фінансування. Цією обставиною 

пояснювали плинність педагогічних кадрів, яка своєю чергою негативно 

позначалася на навчальному процесі. Д. Семенов у своїй розвідці зробив 

узагальнюючий висновок про те, що училища для дівиць духовного звання 

не користувалися популярністю та довірою серед духовенства [385, с. 32]. 

Однак такі твердження цього та деяких інших авторів не спирались на аналіз 

чисельності учнів або настрої представників духовенства. 
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Певною віхою в дослідженні теми стала праця О. Кузнєцова 

«Епархиальные женские училища», яка була присвячена 40-річному ювілею 

затвердження нового статуту єпархіальних жіночих училищ. Дослідник 

зробив огляд основних нормативно-правових актів, прийнятих Св. Синодом з 

цього питання в ХІХ ст. Однак формально-юридичний аналіз, який 

застосовував цей автор, не передбачав дослідження причин прийняття того 

чи того акту. Тим більше цей та інші дослідники не ставили питання про 

впровадження в життя цих документів, їх вплив на розвиток єпархіальних 

жіночих училищ. Важливо відзначити, що юридичний підхід цього та інших 

авторів привели їх до висновків про те, що єпархіальні училища виконували 

функції виключно церковних навчальних закладів. Однак дослідження 

єпархіальних училищ дозволяють зробити висновок про беззаперечне 

домінування світського компоненту в навчальному процесі цих освітніх 

установ. 

До другої групи ми віднесли роботи, які були присвячені історії 

окремих навчальних закладів. Створення більшості таких праць, як правило, 

було пов'язано зі святкуванням ювілеїв конкретного навчального закладу або 

значної події в житті єпархіального училища. Підготовка до святкування 

ювілею починалася заздалегідь і включала збір матеріалів з історії 

навчальних закладів і написання історичних нарисів. Майже всі автори таких 

нарисів були непрофесійними істориками, як правило, викладачами або 

інспекторами класів. Тексти цих розвідок зачитувалися на урочистому акті 

навчального закладу, а потім публікувалися на сторінках періодики або 

окремими брошурами.  

Хоча автори «ювілейних історій» не завжди дотримувалися вимог 

історичного дослідження, у цій групі необхідно виокремити роботи 

І. Чижевського [411], П. Копецького [295], В. В. Богородицького [239], 

О. Шафранського [413], В. Щеглова [418] та А. Тупатілова [398]. Деякі праці 

були анонімними [276; 408]. Ці розвідки були присвячені Київському, 

Волинському, Полтавському, Чернігівському, Тульчинському, Харківському 
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єпархіальним училищам. Усі автори розпочинали нарис з опису клопотання 

про заснування училища для дівчат духовного стану, багато уваги приділяли 

процесу збору коштів для відкриття навчального закладу й будівництву 

училищних приміщень. Автори зазвичай давали загальну характеристику 

розвитку навчального процесу, роблячи акцент на статуті єпархіальних 

училищ 1868 р. Особлива увага приділялася джерелам фінансування училищ, 

оскільки всі ці навчальні заклади функціонували лише за рахунок місцевого 

духовенства, плати за навчання своєкоштних вихованок, пожертв різних осіб. 

Усі автори, як і в загальних працях з історії єпархіальних училищ, робили 

одностайно висновок, що основною проблемою єпархіальних училищ було 

неналежне фінансування. Це призводило до того, що освітні установи не 

могли прийняти всіх охочих навчатися. Крім того, не було можливості 

утримувати власний викладацький штат, що, на думку дослідників, 

негативно впливало на навчальний процес. Наприкінці розвідок нерідко 

містився опис стипендій, що існували в училищах для бідних дівчат 

духовного стану, які не могли платити самостійно за навчання в єпархіальних 

училищах.  

Слід зазаначити, що для написання цих нарисів автори нерідко 

використовували масив діловодної документації з архіву відповідного 

училища. Деяким дослідникам вдалося зібрати велику кількість 

різноманітних документів. Тому окремі праці містять значний і цікавий 

фактичний матеріал, статистичні дані щодо чисельності вихованок і 

викладачів. Завдання цих авторів передовсім полягало в тому, щоб 

ознайомити суспільство з діяльністю єпархіальних училищ, тому праці мали 

ще й яскраво виражений просвітницький характер. Треба звернути увагу, що 

більшості робіт першої та другої групи притаманна глорифікація та 

перебільшення значення єпархіальних училищ у справі народного 

просвітництва. Тому оцінки, які можна зустріти в цих нарисах, не підкріплені 

порівняльним аналізом чисельності учениць, навчальних програм, виховних 
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практик, які застосовували в єпархіальних училищах та інших середніх 

жіночих навчальних закладах, які діяли в другій половині ХІХ ст.   

До окремої групи можемо віднести масив статей 90-х рр. ХІХ – початку 

ХХ ст., у яких порушувалися та аналізувалися нагальні актуальні проблеми 

жіночої духовної освіти. Чимало уваги в них було приділено питанню 

відставання єпархіальних училищ від інших світських жіночих навчальних 

закладів за рівнем підготовки вихованок та необхідності реорганізації 

навчальної частини цих закладів. Крім того, у них почали активно 

обговорюватися проблеми обмеженого числа власних штатних викладачів, 

недостатнього матеріального забезпечення педагогічного штату, відсутності 

прав на пенсію у викладачів та виховательок [266; 284; 285; 403]. Слід 

зазначити, що в деяких роботах висувалися конкретні пропозиції щодо 

реформування єпархіальних жіночих училищ. Так, А. Голіков [246], 

Н. К. Полетаєв [361] наполягали на необхідності створення й затвердження 

нового статуту, який би відповідав вимогам часу, наголошували на 

необхідності призначення пенсій викладачам, реорганізації всіх єпархіальних 

жіночих училищ, відкритті при кожному училищі обов’язкового додаткового 

педагогічного класу й початкової школи для педагогічної практики 

вихованок тощо. 

Велике значення має чимала кількість спеціальних статей [265; 279; 

334], що були опубліковані в різноманітних періодичних виданнях другої 

половини ХІХ ст. У цих працях міститься важливий фактичний матеріал, 

який дає можливість уявити загальну картину розвитку училищ, а також 

ставлення місцевого населення та духовенства до діяльності цих навчальних 

закладів. У деяких працях робилася навіть спроба застосувати порівняльний 

метод, від цитування дослідники переходили до аналізу джерела. Однак для 

більшості робіт характерне використання джерел як ілюстративного 

матеріалу та ідеалізація тієї освіти, яку отримували дівчата. 

Перша спроба комплексно проаналізувати історію розвитку жіночої 

освіти була зроблена В. В. Ігнатовичем. У своїй праці [275], опублікованій у 
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1865 р., автор дав коротку характеристику типам жіночих навчальних 

закладів. Дослідник описав Маріїнські закриті навчальні заклади, 

приділяючи велику увагу їхній критиці. В. В. Ігнатович детально зупинився 

на навчальних програмах жіночих училищ міністерства народної освіти. 

Однак, хоч автор і претендував на всебічність, він не розглядав початкові 

навчальні заклади й училища для дівиць духовного звання. Крім того, його 

розвідка базувалася переважно на столичному матеріалі й не зачіпала 

специфіку провінційної жіночої освіти. Проте наприкінці ХІХ ст. проблеми 

жіночої духовної освіти почали згадувати і в загальних роботах з історії 

жіночої освіти в цілому. У нарисі Н. Сергієвського [387] можемо 

спостерігати першу спробу виявити в навчальному процесі жіночих 

духовних шкіл світський компонент і порівняти жіночі світські й духовні 

навчальні заклади.  

У цей же час вагомий внесок у дослідження історії жіночої духовної 

освіти зробила О. Лихачова – випускниця Санкт-Петербурзьких вищих 

жіночих курсів. У третьому томі «Материалов для истории женского 

образования в России (1828–1856)» [314] основну увагу авторка приділили 

історії світських жіночих навчальних закладів у середині ХІХ ст., проте вона 

зобразила і процес виникнення училищ для дівиць духовного звання, 

показала особливості відкриття цих навчальних закладів. У 1901 р. вийшов у 

світ четвертий том роботи О. Лихачової [315]. У цій праці вже два розділи 

були безпосередньо присвячені єпархіальним жіночим училищам. Авторка 

зібрала й проаналізувала численні матеріали періодики, звіти урядових 

установ і окремих навчальних закладів, архівні документи Св. Синоду. 

Робота містить великий фактичний матеріал. Викладені дані не 

супроводжувалися авторськими висновками. Авторка приділила більше 

уваги процесам, які відбувалися в центральних губерніях Російської імперії. 

Утім, О. Лихачова сформулювала важливу думку про те, що головна мета 

училищ, як вона була записана у статуті (виховувати майбутніх дружин 

священнослужителів), на практиці не виконувалася [315, с. 388]. Отже, 
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дослідниця підійшла до постановки проблеми того, що задекларована мета та 

практика життя значно розходилися, і ці училища насправді виконували не 

тільки вузьке завдання виховання дружини священика. Проте цей висновок 

так і не був чітко сформульований. 

Матеріал для порівняльного аналізу жіночої світської та духовної 

освіти знаходимо в працях, присвячених історії жіночих гімназії, інститутів 

шляхетних дівчат. На початку ХХ ст. з'явилися кілька робіт, автори яких 

висвітлювали історію жіночої освіти. Можна виділити праці М. Зінченка 

[270], І. О. Алешінцева [235], Д. М. Деревицького [253] і 

С. В. Рождественського [380]. Однією з найбільш грунтовних є розвідка 

І. О. Алешінцева, у якій він охарактеризував жіночу гімназійну освіту, 

проаналізував закони, що регламентували діяльність цих навчальних 

закладів, описав навчальні програми жіночих гімназій, склад учениць. 

У другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. з’явилися й роботи, автори 

яких намагалися всебічно висвітлити розвиток та здобутки жіночої середньої 

освіти. Важливе місце в цій групі робіт належить праці М. Зінченка. Ця праця 

дала можливість у загальному плані з’ясувати роль та місце жіночої освіти в 

історії імперії, ставлення суспільства до жінки та її виховання, природні 

особливості жіночого світосприйняття. Проте зазначена розвідка не володіє 

багатим фактичним матеріалом й відсутні посилання на джерела.  

Для вивчення такої проблеми, як урядова полiтика в галузi жiночої 

освiти, безперечний інтерес становить праця С. В. Рождественського, 

пiдготовлена до ювiлею Мiнiстерства народної освiти. Широко 

використовуючи архiви мiнiстерства, автор у хронологiчному порядку 

висвiтлив усi найважливiшi заходи означеного вiдомства щодо жiночої освiти 

не тiльки в цiлому по iмперiї, а й в окремих регiонах, у тому числi i в Українi. 

Таким чином, історіографія другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

представлена масивом публікацій, які містять цікаву та цінну інформацію з 

історії створення єпархіальних жіночих училищ і розвитку навчально-

виховного процесу в них. Майже всі розвідки написані в позитивістській 
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парадигмі, для якої характерний опис фактів без їх аналізу. У жодному 

дослідженні цього часу не розглянуто систему єпархіальних жіночих училищ 

у соціальному аспекті, у зв’язку з історичними обставинами. Найбільшу 

увагу науковці цього періоду приділили процесу відкриття училищ та 

затвердженню нового статуту 1868 р. Необхідно також відзначити, що 

дослідники другої половини ХІХ – початку ХХ ст. не акцентували увагу на 

особливостях розвитку училищ в Україні.  

Жовтнева революція 1917 р. спричинила докорінні зміни в політичному 

та інтелектуальному житті країни. Історія жіночої духовної освіти на довгі 

десятиліття залишилася майже повністю поза увагою радянської 

історіографії. У цей період помітний внесок був зроблений у вивчення 

загальних проблем розвитку шкільної справи в Україні, як складової 

Російської імперії. Жіноча освітня проблематика розглядалася переважно у 

зв’язку з участю жінок у революційному русі [288; 341; 397]. Було створено 

пласт досліджень, присвячених історії РПЦ. Проте всі ці розвідки практично 

не зачіпали наш предмет дослідження – жіночу духовну освіти в Україні в 

другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Ця проблематика майже не 

розглядалася ані істориками церкви, ані істориками освіти, ані істориками 

жіночого руху. У ґрунтовних працях з історії РПЦ – розвідці 

М. М. Нікольского «История русской церкви» [337] та колективній 

монографії «Русское православие: вехи истории» [382] – факт відкриття 

спеціальних навчальних закладів для дівчат духовного стану лише згадується 

одним реченням. У роботах з історії освіти єпархіальні жіночі училища якщо 

і згадувалися, то виключно побіжно. Праці «Очерки истории школы и 

педагогической мысли СССР (вторая половина ХІХ века)» [348], «История 

педагогики» [294] містили лише стислі загальні відомості про існування 

єпархіальних училищ. У них наголошувалося, що ці заклади готували 

вчительок для початкових народних і церковнопарафіяльних шкіл. Отже, у 

радянську добу така мета училищ, як підготовка майбутніх дружин 

священнослужителів, замовчувалася. Крім того, автори нерідко 
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підкреслювали, що статут єпархіальних училищ 1868 р. вимагав «прищепити 

й виховати в дітях відданість престолу і вітчизні» [348; с. 137]. Хоча, 

вочевидь, таким завданням мета діяльності училищ далеко не вичерпувалась. 

У 1966 р. російською мовою в Нью-Йорку вийшла книга випускниці та 

колишньої асистентки Вищих жіночих курсів Софії Сатіної «Образование 

женщин в дореволюционной России» [383]. Спираючись переважно на 

опубліковані джерела, а також роботи ХІХ – початку ХХ ст., авторка 

спробувала надати всебічну характеристику жіночій освіті дореволюційної 

Росії. Крім того, дослідниця зібрала також спогади деяких слухачок Вищих 

жіночих курсів, які ввела в науковий обіг. Авторка згадала і про існування 

жіночих училищ, якими завідувало духовне відомство. Однак С. Сатіна 

навела лише загальні відомості про ці навчальні заклади.  

РПЦ та духовенство стали предметом дослідження не тільки 

радянських дослідників, а й західних науковців. У період 1960–1990-х рр. у 

США, Канаді та Західній Європі сформувався окремий напрямок історичних 

студій, а саме англомовна русистика [321]. Насамперед, необхідно звернути 

увагу на американського дослідника Грегорі Фріза. Він є автором двох 

фундаментальних монографій з історії Православної церкви та соціальної 

історії духовенства в Російській імперії [425; 426; 427]. У цих роботах він 

розглянув різні аспекти життя парафіяльного духовенства: взаємини з 

державою, систему підготовки дітей духовного стану, участь духовенства в 

революційних подіях тощо. 

Отже, радянський період дослідження історії єпархіальних жіночих 

училищ виявився малопродуктивним, оскільки порівняно з першим періодом 

кількість опублікованих праць із цієї теми значно скоротилася. Державна 

політика призвела до зменшення інтересу істориків та громадськості до 

історії жіночих навчальних закладів для дівчат духовного стану.  

Сучасна доба в історіографії теми, яка почалася з 1990-х рр., 

представлена різноманітними роботами українських і зарубіжних авторів. 

Новий етап дослідження теми ознаменувався, передовсім, зміною сюжетів, 
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які перебувають у фокусі уваги істориків. Характерним є зростання інтересу 

до історичного досвіду функціонування системи освіти. Сьогодні історія 

освітньої діяльності Руської Православної Церкви, її вплив на становище 

жінки в суспільстві, розвиток жіночих духовно-навчальних закладів стали 

темами дипломних і дисертаційних робіт, низки спеціальних статей.  

У 1990-х рр. у російській історіографії почали з'являтися праці [401; 

404], у яких переосмислювалися церковно-державні відносини в Російській 

імперії, соціокультурні аспекти життя духовного стану, взаємовідносини 

церкви та держави в освітній сфері тощо. Пов’язано це, насамперед, з 

відходом багатьох дослідників від догматичного трактування Церкви як 

союзника царизму в справі пригнічення народних мас. У ґрунтовній 

монографії С. В. Римського [379] були розглянуті причини церковних 

реформ, діяльність держави та самого духовенства з їх реалізації. Важливим 

є висновок автора, що реформи церкви проводилися в загальному руслі 

реформ середини ХІХ ст., проте тісна залежність церкви від держави й 

сильна бюрократизація управління помітно гальмували хід реформ. 

Церква та представники духовного стану відтепер розглядалися в 

системі складних соціальних відносин в імперії. Важливе значення для нашої 

розвідки мають дослідження духовного стану як окремої соціальної групи. 

Насамперед, варто згадати фундаментальну працю Бориса Миронова [330], 

присвячену соціальній історії Російської імперії. Автор здійснив ґрунтовний 

аналіз стратифікації імперського суспільства, а також схарактеризував 

головні риси соціальних станів, у тому числі і духовенства, що є важливим 

для розуміння становища жінок духовного стану. Наскрізною темою 

зазначеної роботи є дослідження процесів соціальної модернізації в 

Російській імперії, яка також мала безпосередній вплив на жіночу духовну 

освіту. Новаторським для свого часу є методологічний підхід дослідника: 

мікроісторія малих груп розглядається в контексті соціальної макроісторії. 

У новітній українській історіографії також слід відзначити відчутний 

інтерес до церковно-релігійної тематики. З’явилася низка робіт сучасних 
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дослідників [254; 368; 369], що принципово по-новому визначають 

дослідницькі завдання в галузі церковної історії та історії духовенства. 

З’явилися розвідки, присвячені як історії окремих єпархіальних 

училищ [251; 307; 389], так і розвитку жіночої духовної освіти в Україні [263; 

313; 319; 384; 388]. Утім, більшість авторів фактично повторюють основні 

підходи, методи та загальний план досліджень, які були характерні для 

розвідок кінця ХІХ – початку ХХ ст. Автори більшості праць так само, як і в 

ХІХ ст., лише констатують важливі етапи в історії цих навчальних закладів, 

зосереджуючись на історії відкриття, будівництві нових приміщень, 

затвердження статутів тощо. На жаль, у жодному з сучасних досліджень не 

робиться спроба порівняти духовну і світську жіночу системи освіти, 

виявити особливості єпархіальних училищ, проаналізувати становище 

корпорації викладачів і виховательок. Чимало тверджень подається без 

належної аргументації та аналізу, особливо тих, які стосуються оцінок рівня 

та якості освіти. За такими характеристиками, як «пристойний рівень» 

організації занять у єпархіальних училищах [384, с. 174] або «високий 

рівень», як правило, не стоїть аналіз конкретних навчальних програм. 

Більшість дослідників не ставили завдання виявити причини та наслідки 

прийнятих статутів, порівняти їх зі змінами та реформуванням в інших 

ланках системи освіти. Одначе ряд робіт містить статистичні данні, що дає 

можливість провести компаративний аналіз процесів, які відбувалися в 

зазначений період у різних єпархіальних училищах України. 

Серед загалу праць з історії жіночої освіти слід виокремити розвідки, 

які присвячені «всебічному» висвітленню історії розвитку єпархіальних 

жіночих училищ в Україні. Навіть за невеликих обсягів їх автори ставили за 

мету охопити весь спектр питань: від фінансово-господарських справ до 

навчально-виховного процесу [312; 391]. У статті Г. В. Степаненко 

проаналізовано ставлення Руської Православної Церкви до соціальних змін 

другої половини ХІХ ст. та висвітлена діяльність православного духовенства 

в галузі жіночої освіти. Дослідниця, не наводячи аргументів, визначила 
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рівень освітньої програми єпархіальних училищ початку 1860-х рр. як 

«елементарний» [391, с. 186]. При цьому авторка виділила основні моменти 

розвитку навчального процесу єпархіальних жіночих училищ після їх 

реорганізації в 1868 році. Г. В. Степаненко також відзначила, що всі 

викладачі єпархіальних училищ обов’язково мали вищу освіту [391, с. 192] 

без відповідного просопографічного аналізу. 

Цікавою є стаття [423] харківської дослідниці Г. Г. Яковенко, яка 

вийшла відносно нещодавно та присвячена аналізу становища домашніх 

учительок Одеського єпархіального жіночого училища. Крім того, авторка 

розглянула організацію процесу початкової педагогічної підготовки. 

Відзначимо, що тема викладацької спільноти єпархіальних училищ є майже 

не дослідженою, за винятком окремих розвідок [316; 317], тому ця праця має 

важливе значення.   

Необхідно звернути увагу на праці сучасних російських дослідників 

В. Л. Колеснікової [291], О. Д. Попової [363], О. А. Андреєвої [236], 

К. В. Козлова [289], Н. І. Нікітіної [336], у яких аналізується як історія 

виникнення єпархіальних жіночих училищ у Російській імперії, так і 

розвиток навчально-виховного процесу в них. У ряді робіт спостерігаємо 

постановку нових питань та нові підходи. Так, К. В. Козлов розглядає 

єпархіальні училища як варіант соціальної підтримки духовного стану. У 

наданні іншим станам права навчатися в цих освітніх установах автор вбачає 

лише інерцію традицій, що склалися раніше, коли в монастирські притулки 

приймали дітей усіх станів. 

Особливої уваги заслуговує робота О. Д. Попової «В стенах 

конвикта…». Характерною рисою цієї розвідки є спроба застосувати 

принципи «нової» соціальної історії, історії повсякденності до історії 

єпархіальних училищ. Авторка подає яскраву картину повсякденного життя 

єпархіалок в училищах, переважно на матеріалах Рязанського, Тверського та 

Ярославського єпархіальних жіночих училищ. Важливе значення для 

розуміння ролі цих освітніх інституцій у культурному розвитку Російської 
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імперії має намагання дослідниці виявити траєкторії подальшої долі 

випускниць цих навчальних закладів. 

О. А. Андреєва у своїй роботі розглянула історію єпархіальних жіночих 

училищ з точки зору історії педагогіки: зміст навчальних курсів, виховний 

процес. Однак дана робота не зачіпає важливої проблеми порівняння 

єпархіальних училищ з іншими жіночими навчальними закладами Російської 

імперії, практично не простежуються причини еволюції системи 

єпархіальних жіночих училищ. Для ряду робіт новітнього періоду характерна 

надмірна позитивна оцінка історії жіночих духовно-навчальних закладів. Так, 

викладена система виховання в єпархіальних училищах у роботі 

О. А. Андреєвої показана як ідеальна система виховання високоморальної 

особистості, а всі задекларовані методи і прийоми як реалізовані на практиці. 

В останні десятиліття в російській історіографії з'явилися праці, автори 

яких намагаються виявити специфічні риси, притаманні дітям духовенства як 

учнівській молоді. Це дослідження В.Тарасової [396], А. Сушко [394] і 

В. Федорова [400], які присвячені духовним академіям і семінаріям. Усі ці 

роботи мають велике значення для усвідомлення соціальної специфіки різних 

груп учнівської молоді, оскільки ця соціальна специфіка накладає відбиток і 

на зміст освіти, і на особливості виховного процесу. 

Провідною тенденцією в сучасній українській історіографії стали 

наукові розвідки, присвячені розвитку жіночої освіти в Україні та окремих 

регіонах. Роботи Г. Г. Яковенко [420; 421; 422], В. В. Вірченко [242], 

Т. В. Шушари [417], В. А. Добровольської [257], О. В. Мельника [327], 

О. О. Драч [260; 261] та інші, присвячені історії жіночих гімназій, інститутів 

шляхетних дівчат, приватних пансіонів тощо. Більшість авторів доходить 

традиційних висновків про половинчастість реформ освіти, русифікаторську 

політику уряду, значно перебільшують вплив жіночого руху на відкриття 

середніх навчальних закладів. У деяких працях подаються загальні відомості 

щодо історії створення та розвитку єпархіальних жіночих училищ. 
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Особливої уваги заслуговує робота Т. Сухенко, у якій представлена 

розгорнута характеристика жіночої середньої освіти в Україні в XIX – на 

початку XX ст., роль громадськості та приватних осіб у створенні середніх 

навчальних закладів для жінок [393]. Авторка проаналізувала політику уряду 

щодо світської жіночої освіти, реформи у сфері жіночої освіти та принципи 

організації навчально-виховного процесу в інститутах шляхетних дівчат, 

приватних пансіонах та жіночих гімназіях. Ці відомості є дуже важливими 

для порівняльного аналізу світської та духовної системи жіночої освіти. На 

основі архівних документів дослідниця наводить цікаві факти розвитку 

жіночої освіти та простежує системний характер змін у галузі середньої 

жіночої освіти, які призводять до поступової її модернізації з метою 

спрямування жінок-випускниць до лав вищої школи. 

Треба звернути увагу на монографію київської дослідниці К. Кобченко, 

яка є першим спеціальним комплексним дослідженням історії Київських 

вищих жіночих курсів [290]. На підставі різноманітних джерел, передовсім 

архівних, проаналізовано ключові віхи історії цього навчального закладу, 

організація навчального процесу, представлені повсякденні будні курсисток. 

К. Кобченко у своєму ґрунтовному дослідженні використала методологію та 

методи як гендерної історії, так і мікроісторії, що дозволило глибше 

проаналізувати діяльність зазначеного вищого навчального закладу.  

Цікавою є розвідка Т. Б. Котлової [299; 300], у якій висвітлено 

повсякденне життя вихованок жіночих гімназій. Дослідження розкриває 

внутрішній світ жіночої гімназії: зміст освіти, виховний процес, умови життя, 

вільний час тощо. Важливим є висновок авторки про те, що відвідування 

театру, організація музичних вечорів, проживання на квартирі або в пансіоні 

були важливою частиною соціалізації учениць гімназій. Для нашого 

дослідження ці висновки становлять великий інтерес, оскільки порівняльний 

аналіз дозволяє виявити особливості та схожі риси в повсякденному житті 

єпархіалок та гімназисток, а також прослідкувати вплив станової структури 

на систему освіти.  
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Потрібно також виділити роботу В. В. Пономарьової та 

Л. Б. Хорошилової [362], у якій представлений розвиток системи жіночої 

освіти і виховання під впливом соціально-економічних процесів, що 

відбувалися в Російській імперії протягом ХІХ ст. Один із параграфів 

дослідження присвячений системі єпархіальних жіночих училищ, але автори 

подали лише загальні дані. Ця розвідка є цікавою спробою дослідниць ввести 

нову оцінку якості освіти. Автори намагалися відійти від усталеної в 

радянській історіографії тези про низький рівень освіти в жіночих інститутах. 

Однак одним із мінусів цієї роботи можна вважати перебільшення позитивної 

оцінки системи світської жіночої освіти ХІХ ст. 

Для розуміння загального розвитку освіти в Україні та Російській 

імперії в ХІХ – на початку ХХ ст. важливі висновки та спостереження, які 

містяться в узагальнювальних працях з історії освіти та педагогіки [256; 320; 

325; 413]. У них аналізуються загальні риси державної політики та реформи у 

сфері жіночої освіти, активна участь суспільства в його розвитку. 

Окрім робіт, що стосуються винятково жіночої світської та духовної 

освіти, у сучасний період з’явилися наукові розвідки, присвячені вивченню 

фемінізму та гендерної історії. Про зростання інтересу до цієї тематики 

свідчить поява значної кількості наукових робіт з цієї теми: від невеликих 

публікацій [259; 328; 374] до кандидатських дисертацій [260; 292] та 

монографій. Як зазначає Л. П. Рєпіна, за останні 20 років історія жінок 

пережила бум, «Історики-ентузіасти буквально полювали за новими 

джерелами, які могли б пролити світло на історичний досвід жінок, і 

змагалися в пошуках методик, що дають можливість отримувати нову 

інформацію з традиційних джерел» [377, C. 42]. Важливе значення для 

розуміння теоретичних аспектів гендерної історії мають роботи Л. П. Рєпіної 

[376; 377] та Н. Л. Пушкарьової [373].  

Значним кроком у дослідженні жіночої частини духовного стану є 

роботи Б. Опрі [346], Т. Г. Леонтьєвої [311]. Відзначимо працю подільської 

дослідниці Б. Опрі, у якій розглядається становище дружини православного 
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священика, її роль у сім’ї та в парафії на матеріалах Поділля. Дослідниця 

вивчила практики укладання шлюбів серед представників духовного стану. 

Авторка робить висновок, що на матушку покладався цілий ряд обов’язків, 

виконувати які дуже часто було непросто, отже, роль сільської матушки була 

не надто привабливою для дівчат духовного стану. Ця робота дає широке 

поле для компаративного аналізу процесів, які відбувалися в зазначений 

період у різних історичних регіонах України. 

Слід також виокремити розвідку Т. Г. Леонтьєвої, яка в перших же 

рядках робить акцент на скудній джерельній базі з проблеми дослідження. 

Однак авторка ретельно проаналізувала правову регламентацію жінки 

духовного стану за матеріалами Державного архіву Тверської області. 

Дослідниця робить висновок, що «жінки духовного стану являли собою 

найбільш консервативну частину жіночої спільноти, більше були схильні до 

традиціоналізму в поведінці, сприйнятті життя, реакції на події. Їх долею 

було домашнє господарство, а основною соціальною функцією – 

материнство». У наступній своїй роботі [309] авторка підкреслила, що 

розвитку жіночої духовної освіти сприяла меркантильність духовенства. 

Скрутне матеріальне становище священнослужителів, особливо сільських, 

робило актуальним питання влаштування їх дочок. Освіта надавала дівчатам 

можливість самостійно заробити собі на життя і не залежати від сім'ї. Ці 

висновки важливі для загального розуміння історії жіночої духовної освіти.  

Цікавими є розвідки сучасної дослідниці Л. Манчестер, присвячені 

життю синів духовенства, які залишили духовний стан і розпочали діяльність 

у світській сфері [322; 428]. Авторка їх називає "поповичами". Л. Манчестер 

вдалося створити образ сім'ї священика й систему виховання дітей 

духовенства вдома і в духовній семінарії. Центральним сюжетом 

дослідження Л. Манчестер є становище членів духовного стану в умовах 

соціальної структури суспільства, яка змінюється протягом другої половини 

ХІХ ст. Особлива увага присвячена процесу переходу вихідців із духовного 

стану в інші соціальні верстви. Важливим є висновок дослідниці про те, що 
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властиві духовенству відмінності формували особливі стереотипи поведінки, 

вона переконливо показує, що, навіть покинувши духовний стан, колишні 

"поповичі" зберігали риси ментальності, притаманні духовенству.  

Важливе значення також мають розвідки сучасних англомовних 

дослідників Р. Валіса та С. Брюса, які аналізують процеси модернізації в 

Російській імперії крізь призму секуляризації в її суспільстві протягом 

ХІХ ст. [430]. 

Таким чином, сучасна історіографія представлена значною кількістю 

робіт, що висвітлюють різноманітні проблеми, які більшою мірою побіжно 

пов’язані з дослідженням єпархіальних жіночих училищ у другій половині 

ХІХ – на початку ХХ ст. Помітною рисою сучасного етапу дослідження цієї 

проблематики є різнобічність підходів і застосування нових концепцій. 

Отже, історіографія єпархіальних жіночих училищ в Україні 

представлена трьома етапами. Науковці ХІХ – початку ХХ ст. зробили 

значний внесок у дослідження історії жіночої духовної освіти. Хоча 

більшість із них надто ідеалізували цю систему освіти, вони зібрали велику 

кількість фактичного матеріалу. Відзначимо, що основна увага дослідників 

цього періоду зосереджувалася на історії заснування та процесі відкриття 

навчальних закладів для дівчат духовного стану, а також на навчальному 

процесі в них. Радянський період вивчення теми докорінно відрізнявся від 

попереднього, адже єпархіальні жіночі училища не були предметом окремого 

дослідження. Науковці цього періоду вивчали жіночу світську освіту в 

цілому в контексті боротьби жінок за свої права та їх участі в революційному 

русі. Новітня українська та зарубіжна історіографія представлена 

різноманітними підходами до розкриття зазначеної проблематики. З          

1990-х рр. з’явилася значна кількість праць, проте сюжети цих досліджень 

були достатньо типовими: історія створення училищ для дівиць духовного 

звання та єпархіальних жіночих училищ, затвердження статуту 1868 р., криза 

училищ наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Утім, багато проблем, 
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пов'язаних з історією жіночої духовної освіти, залишаються 

малодослідженими.  

 

1.2. Джерельна база роботи 

 

У ході дослідження історії єпархіальних жіночих училищ України було 

виявлено та опрацьовано значний корпус джерел із декількох архівних та 

бібліотечних зібрань України та Росії. Усі вони склали різноманітну 

джерельну базу. Писемні джерела з історії єпархіальних училищ, які були 

використані в дисертації, представлені декількома групами: законодавчі й 

актові матеріали, діловодна документація, періодичний друк, джерела 

особового походження, книги навчального характеру та твори художньої 

літератури. 

У роботі використані законодавчі джерела – статути єпархіальних 

жіночих училищ, які регламентували їхню діяльність. Актові матеріали 

представлені постановами, що видавалися від імені імператора чи 

Св. Синоду. До цієї ж групи відносяться регламенти та інструкції 

єпархіального керівництва та Синоду, що діяли як в Російській імперії в 

цілому, так і на території підросійської України зокрема. Законодавчо-

нормативні акти опубліковано в Повному зібранні законів Російської імперії. 

Законодавчі та актові матеріли, представлені в зазначеному збірнику, дають 

можливість проаналізувати політику імперської влади щодо жіночої освіти, 

єпархіальних училищ протягом ХІХ – початку ХХ ст.  

Першим таким документом був статут училищ дівиць духовного 

звання, що був затверджений 15 серпня 1843 р. [136]. Наступним – статут 

єпархіальних жіночих училищ, опублікований у 1868 р. [138]. Поява цього 

документа ознаменувала початок другого періоду в історії навчальних 

закладів цього типу. У статутах визначався загальний напрямок розвитку цих 

училищ: мета та завдання навчального закладу, зміст освіти, структура 

управління, права та обов’язки вчителів, умови вступу до училища тощо.  



37 

 

При цьому, Київське жіноче училище духовного відомства мало 

особливий статус і окремий статут. Хоча Київське училище перебувало під 

височайшим покровительством її імператорської високості, воно щодо 

організації навчального процесу, управління та господарювання діяло за 

статутом єпархіальних жіночих училищ [391, с. 186]. Крім того, подібно до 

єпархіальних училищ, воно існувало виключно за рахунок місцевих коштів. 

Хоча, відповідно до статуту училищ дівиць духовного звання в Західних 

єпархіях [137] Св. Синод мав фінансувати діяльність Київського училища, як 

це було з Волинським та Подільським жіночими училищами духовного 

відомства. В основу статуту Київського училища був покладений статут 

училищ дівиць духовного звання в Західних єпархіях із певними незначними 

змінами. Так, у цьому документі зазначалося, що в Київське училище мали 

приймати виключно доньок священно- і церковнослужителів Київської 

єпархії віком від 10 до 12 років. У статуті Київського училища більш 

детально описані методи дисциплінування та покарання [220].  

Відзначимо, що чимало початкових положень статуту єпархіальних 

жіночих училищ 1868 р., які стосувалися змісту освіти, згодом були 

доповнені постановами Св. Синода. Ці документи друкувалися в офіційних 

періодичних виданнях духовного відомства «Церковный вестник» і 

«Церковные ведомости». Найважливіші з цих актів – це «Положение о 

седьмом дополнительном педагогическом классе при епархиальных женских 

училищах» [142] та «Определение Св. Синода от 23 августа – 5 сентября 

1907 года» [70]. Ці документи на початку ХХ ст. стали основою для 

реформування навчального плану та створення сьомого додаткового 

педагогічного класу, завдання якого полягало в підвищенні педагогічної 

кваліфікації вихованок училищ. Отже, до актових джерел ми відносимо 

публічно-правові акти, які виникли внаслідок діяльності церковних установ і 

Св. Синоду. Аналізуючи положення законодавчо-нормативних актів, слід 

зважати на реальні можливості їхньої реалізації на практиці в навчально-

виховній організації роботи училищ.  
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Під час вивчення змісту статутів єпархіальних жіночих училищ 

проводився порівняльний аналіз із статутами духовних семінарій [193], 

жіночих гімназій та прогімназій Міністерства народної освіти (1870 року) 

[139], жіночих навчальних закладів Відомства установ імператриці Марії 

(1855 року) [206]. Це дозволило зробити висновки щодо відмінностей у змісті 

навчальних курсів, кількості годин із різних дисциплін і організації 

навчального процесу в цих закладах. Такий підхід надав можливість виявити 

своєрідність єпархіальних жіночих училищ і довести існування станової 

спрямованості (яка в другий період функціонування єпархіальних училищ 

була дещо зменшена, але існувала). Порівняльний аналіз допоміг визначити 

місце єпархіальних жіночих училищ у всій системі освіти Російської імперії в 

ХІХ ст. і оцінити їх роль у справі поширення просвіти.  

Законодавчі й актові джерела в переважній кількості були 

опубліковані. Однак до дослідження були залучені кілька проектів актових 

документів. Такі документи не були оприлюднені й зберігаються в 

архівосховищах. Наприклад, це проекти статуту [179] і штатів [170] 

єпархіальних жіночих училищ. Хоча ці акти не отримали силу закону, вони є 

дуже важливими для дослідження, оскільки допомагають вивчити останні 

роки функціонування єпархіальних училищ. Документи показують ті 

ймовірні напрямки реформування цих училищ на початку ХХ ст., які не були 

реалізовані.  

Для дослідження матеріального та юридичного становища викладачів 

єпархіальних жіночих училищ велике значення мало «Положение о правах и 

преимуществах лиц, служащих при духовно-учебных заведениях и лиц, 

получивших ученые богословские степени и звания» [140], яке 

регламентувало право на пенсію, соціальний статус викладачів єпархіальних 

училищ. У даному досліджені були також використані опубліковані актові 

документи радянської вдали [29; 30], які дають нам інформацію про зміну 

положення єпархіальних жіночих училищ та їх закриття в 1917–1918 рр. 

Таким чином, ці дві групи джерел досить інформативні щодо вивчення мети 
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та завдання училищ України в ХІХ ст., принципів організації навчально-

виховного процесу, внутрішнього устрою, системи управління, становища 

викладацького складу тощо. 

Численну групу джерел становить діловодна документація, у якій 

можна виділити декілька різновидів документів. Цей вид писемних джерел 

створювався в процесі функціонування училищ і державних установ та мав 

офіційний, діловий характер. Діловодна документація представлена як 

інструкціями, розпорядженнями з’їздів духовенства та єпископів, так і 

рапортами, журналами училищних рад про їх реалізацію [36; 78; 80; 151]. 

Крім того, до цієї групи відносяться й офіційні листи, подання єпископів, 

начальниць та інспекторів класів єпархіальних училищ до Св. Синоду. У 

такого роду документації міститься інформація з питань, які стосувалися 

училищ, надавалися відомості щодо різних подій у житті цих навчальних 

закладів, ставилися поточні питання, містилися прохання, клопотання тощо 

[165; 182]. Крім того, у роботі були використані діловодні матеріали, які 

відображають повсякденні контакти Навчального комітету з училищними 

радами, відповіді Навчального комітету на різні запити та клопотання [159; 

168].  

Серед діловодних джерел найінформативнішим видом документів є 

звітна документація. Вона була представлена звітами керівництва училищ, 

які щорічно складалися на містах та відправлялися до Навчального комітету 

Синоду. Згодом ці звіти училищ своєю чергою складали відповідний розділ у 

звіті обер-прокурора перед імператором. Цей звіт з 1884 р. публікувався під 

назвою «Всеподаннейший отчет обер-прокурора Св. Синода по ведомству 

православного исповедания» [14–20]. 

Звіти інспекторів класів про діяльність єпархіальних училищ 

публікувалися щорічно окремими брошурами, а також у місцевих духовних 

періодичних виданнях [83–130]. Вони включали різноманітну інформацію: 

склад училищної ради, вчителів та виховательок, їхній рівень освіти, списки 

вихованок, зміст навчальних курсів, підсумки іспитів тощо. З 1884 р., згідно з 
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постановою Св. Синоду, звіти про стан єпархіальних жіночих училищ були 

уніфіковані. З цього часу вони складалися з шести частин: особовий склад 

службовців, склад учениць, навчально-виховна частина, бібліотека й 

фізичний кабінет, кошти училища, додаткові відомості. Третя частина звіту 

була найбільшою, оскільки містила інформацію про тижневий розподіл 

уроків, відомості про дотримання навчальної програми, про навчальні 

посібники, про розподіл письмових вправ, про тривалість навчального року і 

час іспитів. Крім того, була інформація про число учениць, які були 

переведені з класу в клас, а також тих, які закінчили училище, відомості про 

успіхи, поведінку та стан здоров'я вихованок, вказувалося число уроків, 

пропущених викладачами. Особлива увага зверталася на заходи, які були 

вжиті для поліпшення навчально-виховної справи, а з часом з'явилася 

інформація про функціонування сьомого додаткового класу.  

Як бачимо, з 1884 р. звіти мали сталий формуляр, тобто були складені 

за певним взірцем, тож включали однотипну інформацію. Оскільки звіти 

публікувалися щорічно, це дає широкі можливості для аналізу зміни 

педагогічного колективу училищ, матеріального та правового становища 

посадових осіб училищ, еволюції навчально-вихованого процесу протягом 

всього періоду існування училищ. Проте у звітах, як правило, був 

висвітлений тільки позитивний бік справи, їх укладачі не називали недоліки, 

або ж про них говорилося дуже стисло. Це характерно як для звітів 

інспекторів класів єпархіальних училищ, так і для загальних звітів обер-

прокурорів Св. Синоду.  

Діловодна документація представлена також списками учениць 

єпархіальних училищ, які укладалися кожного року й щорічно публікувалися 

в місцевих «єпархіальних відомостях». Інколи в них зазначалася й інша 

інформація (наприклад, за який кошт вихованки утримувалися в училищах) 

[74; 79; 199]. Такий вид джерел надає широкі можливості для складання баз 

даних учениць єпархіальних училищ, однак зазначені списики мають певні 

недоліки. Часом відсутня інформація за певні роки, часом вказані лише 
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прізвища вихованок без імен, що ускладнює можливості встановлення 

персоналій.  

Наступною групою джерел є періодичний друк. Серед залученої 

періодики можна виділити центральні та місцеві видання. Характеризуючи 

центральну періодику, особливу увагу ми звертали, насамперед, на такі 

журнали, як «Церковные ведомости» і «Церковный вестник», які були 

офіційними виданнями Св. Синоду. Крім того, до цієї групи також 

відноситься журнал «Христианские чтения», який видавався при Санкт-

Петербурзькій православній духовній академії з 1821 по 1917 рр. На 

сторінках цих видань публікувалася офіційна інформація: статути, постанови 

Синоду, звіти навчальних закладів, журнали засідань єпархіальних з’їздів 

тощо. Крім того, у центральній періодиці друкувалося багато інформації 

поточно-хронікального характеру: повідомлення про відкриття кожного 

нового духовного училища, відомості про поточний стан єпархіальних 

училищ, про різноманітні проблеми, з якими стикалися ці навчальні заклади 

[38; 39; 44; 213].  

До групи місцевої періодики ми віднесли такі журнали, як «Духовный 

вестник», «Вера и разум», «Руководство для сельских пастырей», 

«Православная Подолия», «Епархиальные ведомости» відповідних єпархій, 

де існували училища. На сторінках місцевої періодики друкувалися описи 

урочистих подій, промови, зроблені на урочистих актах, описи стипендій 

тощо [5; 154; 200; 204; 205]. У місцевій періодиці в 1860-х рр. часто 

зустрічалися анонімні статті, які містили роздуми щодо питання виховання 

дівчат духовного звання [358].  

Авторами статей як в центральних, так і в місцевих виданнях 

виступали, передовсім, священнослужителі, і полеміка, яка розгорталася на 

шпальтах таких журналів була досить гострою. Особливо бурхливо 

обговорювалась проблема реформи духовно-навчальних закладів, 

відбувалась дискусія на тему жіночої духовної освіти [332; 343; 345; 360]. 

Значення цієї групи джерел полягає в тому, що в них зафіксований «пульс» 
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життя цих училищ, а також всього суспільства. Це дозволяє прослідкувати 

загальні тенденції в розвитку системи навчальних закладів духовного 

відомства, ті проблеми, які активно обговорювалися громадськістю. Нерідко 

саме періодичні видання дають можливість зрозуміти загальні настрої 

населення та його ставлення до діяльності єпархіальних жіночих училищ.  

Завершуючи огляд періодичних видань, варто назвати ще й газету 

«Всероссийский церковно-общественный вестник», яка видавалася в 

Петрограді з 1 січня 1917 р. по 3 січня 1918 р. як неофіційна частина 

«Церковных ведомостей». Саме на сторінках цього видання публікувалася 

детальна хроніка подій Всеросійського з’їзду педагогів духовно-навчальних 

закладів [21]. З'їзд був присвячений обговоренню подальшої долі чоловічих і 

жіночих духовно-навчальних закладів. Так, наприклад, пропонувалося 

перейменувати єпархіальні жіночі училища в жіночі православні гімназії й 

передати їх у підпорядкування Міністерству народної освіти зі збереженням 

православного спрямування виховання. Отже, періодичний друк – 

лакмусовий папірець настроїв та прагнень суспільства, який ілюструє 

нагальні проблеми, що порушувала тогочасна суспільна думка.  

Наступна група джерел представлена джерелами особового 

походження. Слід відмітити, що для історії жіночої освіти цей вид джерел – 

мемуари, щоденники – досить рідкісний. Спогади вихованок єпархіальних 

жіночих училищ нечисленні, тому велике значення для дослідження має 

збірка [34], у якій уперше були опубліковані спогади та щоденники 

вихованок Архангельського, Калузького, Орловського, Рязанського, 

Ярославського, Царськосельського, Віленського, Тобольського, Ісідорівского 

єпархіальних жіночих училищ. Єпархіалки згадують процес навчання, своїх 

викладачів, взаємовідносини з іншими вихованками та виховательками. Цей 

вид джерел є цінним, оскільки, окрім загальної реконструкції картини 

повсякденного життя в училищі, він дає змогу проаналізувати думки, ідеї, що 

висловлювали єпархіалки з різних питань. Наприклад, можна побачити, що 

вихованки роздумували про необхідність оновлення церкви, про вади 
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системи жіночої духовної освіти, про пияцтво священиків. Хоча в збірці 

відсутні згадки про єпархіальні жіночі училища в Україні, ці спогади важливі 

тим, що показують різні загальні сторони життя єпархіалок: навчання, 

дружба, любов, їх відносини з викладачами, розваги та проступки, одяг і 

харчування. Це унікальне джерело дозволяє зазирнути за ширму офіційних 

відомостей, відчути психологічну атмосферу напівзакритого навчального 

закладу, вивчити особливості побуту і звичаїв єпархіальних жіночих училищ.  

Нами також були використані спогади вихованок інституту шляхетних 

дівчат, які були опубліковані окремою збіркою [46]. Ці спогади 

досліджувались з метою порівняльного аналізу навчального процесу та 

повсякденного життя у світських та духовних жіночих закладах. В книгу 

уміщені спогади п'яти інституток, що охоплюють період з кінця ХVІІІ ст. до 

початку ХХ ст. Вони виразно малюють цей своєрідний тип навчальних 

закладів. 

Серед цієї групи джерел важливе місце посідають і спогади 

Харківського протоієрея Іоанна Чижевського [231], які були опубліковані 

1904 р. на честь 50-річного ювілею Харківського єпархіального жіночого 

училища. Протягом 1854–1883 рр. І. Чижевський працював в училищі: 

півроку обіймав посаду законовчителя і близько п’ятнадцяти років був 

членом училищної ради. Автор спогадів описує устрій училища, його 

реорганізацію в 1868 р., ставлення Харківських єпископів до цього 

навчального закладу, проблеми, з якими стикалося керівництво училища.  

Ще одну важливу групу джерел становлять навчальні посібники, які 

використовували в єпархіальних жіночих училищах. Аналіз цих книг дає змогу 

визначити не тільки перелік навчальних дисциплін, що вивчалися в 

єпархіальних училищ, але і змістове наповнення цих курсів. Дослідження 

підручників, якими користувалися єпархіалки, розширює можливості щодо 

визначення рівня знань, які отримували вихованки. Крім того, завдяки 

підручникам ми можемо побачити, як їх автори, відповідно до своїх політичних 

поглядів чи ідеологічних установок, інтерпретують ті чи ті події, дають оцінку 
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діяльності історичних особистостей, добирають фактологічний матеріал [342, 

с. 264].  

Наступну групу джерел становлять твори художньої літератури. В 

українській літературі духовенство не часто було в центрі уваги. Творів про 

життя дворян, купців або селян існує достатньо багато, а ось побут, сімейне 

життя, образ думок якого-небудь сільського батюшки або диякона 

залишалися менше висвітленими.  

Хоч існують твори, присвячені життю духовенства, праць про їх дочок 

створено мізерну кількість. Відзначимо, що група єпархіалок була також не 

надто популярною, на відміну, наприклад, від інституток. Для дослідження 

теми було використано декілька твори: повісті І. С. Нечуя-Левицького 

«Неоднаковими стежками» [58], «Старосвітські батюшки та матушки» [59] та 

праця М. Левицького «Епархиалки» [52], у яких автори через призму 

художнього наративу намагалися передати різноманітні сторони життя 

єпархіалок. Для дослідника важливими є, насамперед, типовість образів 

героїв, а також опис побуту, вбрання, оселі, обрядовості чи певних моделей 

поведінки вихованок єпархіальних училищ. Історично інформативним є 

художній контекст, який створюють автори для розвитку сюжетної лінії. Був 

використаний також твір-спогади письменника В. Катаєва [47]. Цей твір 

становить особливий інтерес, оскільки родичі автора працювали в Одеському 

єпархіальному жіночому училищі: батько – Петро Васильович – учитель 

географії; дядько – Микола Васильович – кандидат богослов’я, закінчив 

Московську духовну академію, а також рідна сестра матері – Єлизавета 

Іванівна Бачей [423, с. 78]. На основі своїх дитячих спогадів автор розповідає 

про різні аспекти життя Одеського єпархіального училища. Цікавим є його 

опис начальниці училища Анастасії Гаврилівни Мокієвської.  

Значне число джерел, які були залучені до дослідження, уперше 

введено до наукового обігу. У ході дослідження опрацьовані джерела, які 

були розпорошені у фондах архівів та бібліотек України та Російської 

федерації. Після зведення їх до єдиного джерельного комплексу маємо 
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репрезентативну джерельну базу дослідження, яка дозволяє всебічно 

схарактеризувати єпархіальні жіночі училища України в другій половині ХІХ 

– на початку ХХ ст. 

 

1.3.Методологія та методи дослідження 

 

Методологічну основу дисертаційної роботи становить 

полідисциплінарний підхід, зорієнтований, насамперед, на використання 

методологічних принципів, сформованих у процесі розвитку таких сучасних 

напрямів історичної науки, як соціальна та культурна історія, гендерна 

історія та мікроісторія. Обрання зазначених напрямів було зумовлено 

дослідницькими завданнями, сформульованими для вивчення єпархіальних 

жіночих училищ України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 

Зважаючи на засадничі постулати парадигми нової соціальної історії, 

єпархіальні жіночі училища можна розглядати як фрагмент соціальної 

системи, структуру, дослідницьку модель, через призму якої ми вивчаємо 

всю мережу жіночих училищ в Україні в другій половині ХІХ – на початку 

ХХ ст. Крім того, у нашому досліджені було розглянуто становище 

соціально-професійної групи викладачів єпархіальних жіночих училищ та 

вплив подій другої половини ХІХ – початку ХХ ст. на зміну матеріального та 

правового становища викладачів. Певну увагу в дисертації приділено також і 

зміні статусу духовенства, що відбулася внаслідок реформ 1860–1870-х 

роках. У контексті нової соціальної історії було розглянуто станове 

походження єпархіалок, зміни співвідношення представниць світських та 

духовних станів протягом другої половини ХІХ – початку ХХ ст.  

Можна погодитися з дослідницею методології історії Л. П. Рєпіною, 

яка відзначає, що в результаті становлення і розвитку «нової історичної 

науки» значно розширилися предмет, проблематика й методи історичного 

дослідження, були розроблені нові, більш ефективні прийоми аналізу 

історичних джерел, уведено в обіг безліч історичних фактів [378]. Сьогодні 
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соціальна історія вивчає «історію соціальних спільнот (станів, класів, груп 

тощо); їхнє становище і склад, досвід, позиції, поведінку; такі інститути, як 

сім'я, партії, союзи; соціальні відносини – умови праці, комунікативні 

відносини, соціальні альянси й конфлікти; процеси урбанізації, 

індустріалізації й раціоналізації, соціальні зміни, різні аспекти соціальної 

нерівності й мобільності, а також соціальні передумови і наслідки 

політичних, культурних й економічних явищ і їхні різноманітні зв’язки з 

господарською, політичною і культурною історією» [290]. Прикладом 

вдалого застосування методології та методів соціальної історії на 

українському матеріалі є монографія М. Яременко «―Академіки‖ та 

Академія. Соціальна історія освіти й освіченості в Україні XVIII ст.» [424].  

Освітні та виховні практики єпархіальних жіночих училищ, які були 

перейняті, адаптовані та розвинуті від інших жіночих навчальних закладів, 

досліджувалися із застосуванням принципів нової культурної історії. До того 

ж, значна увага була приділена дослідженню навчальних посібників, які 

відображають загальний напрям політики держави щодо освіти жінок. Окрім 

цього, з точки зору впливу на формування суспільної свідомості, саме 

навчальній літературі належить пріоритетне місце. 

Як відзначає дослідниця Л. Репіна, нова культурна історія формується в 

больових точках нової соціальної історії, акцентує свою увагу на 

дискурсивних аспектах соціального досвіду в найширшому його розумінні 

[375]. Одне з найголовніших гасел нової культурної історії – це «практики». 

Поворот у бік повсякденних практик особливо помітний в історії науки, яка 

раніше вважалася формою інтелектуальної історії, але тепер значною мірою 

зосередила свою увагу на такій діяльності, як експериментування [238]. 

Необхідно відзначити дослідження Л. Посохової «На перехресті культур, 

традицій, епох: православні колегіуми України наприкінці XVII - на початку 

XIX ст.» [367], яке грунтується на використанні принципів інтелектуальної та 

культурної історії на українському матеріалі. Отримані нові висновки 
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важливо враховувати особливо під час дослідження викладацької корпорації 

єпархіальних жіночих училищ.   

Крім того, особливу роль під час вивчення єпархіальних жіночих 

училищ відіграли принципи гендерної та жіночої історії, які застосовувалися, 

передусім, для дослідження викладацького колективу єпархіальних училищ, 

який складався з осіб обох статей. Ми проаналізували питання впливу 

гендерної ознаки на розподіл викладання предметів та рівень заробітної 

плати викладачів. Також, була здійснена загальна порівняльна 

характеристика освіти в жіночих та чоловічих духовних навчальних закладів. 

Напрацювання історичної фемінології дозволили нам вивчити процес зміни 

соціального статусу жінки духовного стану, який впливав на реорганізацію 

єпархіальних жіночих училищ України. Як приклад першого використання 

методології та методів гендерної та жіночої історії на українському матеріалі 

можна назвати працю К. Кобченко «Жіночий університет Святої Ольги»: 

історія Київських вищих жіночих курсів» [387]. Не можна не згадати і 

дослідження О. Драч «Вища жіноча освіта в Російській імперії в другій 

половині ХІХ – на початку ХХ ст.» [260], яке розширює висновки 

попередньої дослідниці щодо процесу становлення вищої жіночої освіти в 

Україні. Висновки цих розвідок важливо враховувати в нашому дослідженні, 

оскільки історія курсів, як і вищої освіти в цілому, є важливою складовою 

суспільних процесів, що відбувалися в середині ХІХ – на початку ХХ ст. 

[387, с. 7] Ці навчальні заклади мали значний вплив і на розвиток 

єпархіальних жіночих училищ. 

Таким чином, активно розвиваючись, історія жінок (women studies) 

включила в сферу своїх інтересів майже всі питання, що мають відношення 

до життя жінок у різні епохи, і дала імпульс до створення нового напряму в 

історіографії – «гендерної історії», яка об'єднала історію жінок, історію 

чоловіків та історію сексуальності. Предметом гендерної історії є історія 

оформлення та функціонування відносин і взаємодій, які стратифікують 

суспільство за ознакою статі, історія уявлень про «чоловіче» і «жіноче» як 



48 

 

про категорії соціального ієрархічного порядку [372, с. 306]. Незважаючи на 

широке використання категорії «гендеру», вона і сьогодні залишається 

досить дискусійною.  

Важливе значення для виконання завдань дисертаційної роботи мали 

принципи та підходи мікроісторії, яка вивчає соціальні зв'язки та взаємини 

людей, їх життєві стратегії і тактики. У нашому дослідженні мікроаналіз 

дозволяє побачити розвиток кожного окремого єпархіального училища, що 

формує уявлення про функціонування всієї системи жіночих духовних 

навчальних закладів. Завдяки використанню мікроаналізу можна 

відслідкувати процес упровадження різних постанов і законів у життя і, що 

не менш важливо, реакцію з боку керівництва кожного окремого 

єпархіального училища. Підходи мікроаналізу у своїх працях використовує й 

Г. Яковенко, яка вивчає діяльність домашніх вчительок [419–423].  

У процесі становлення мікроісторії як напряму історичної науки, вона 

частково перейняла методи мікроаналізу, розроблені в межах інших 

дисциплін та адаптувала їх для вивчення минулої соціальної реальності. 

Характерною рисою мікроісторичних студій є зміна масштабу дослідження. 

Історичні реконструкції та інтерпретації, здійснені завдяки концентрації на 

обмеженому полі спостереження: село, частина міста, соціальна група або 

навіть один індивід – приведуть до якісного розширення можливостей 

історичного дослідження [326, c. 196–197]. Саме в межах мікрооб’єкта 

історик може освоїти джерельну базу, оволодіти відповідною соціальною 

теорією і адаптувати її до минулого при обмеженому розмірі досліджуваного 

об'єкта. Тобто мікроісторія не є альтернативою макроаналізу, а його 

необхідним доповненням. Як відзначав один із провідних дослідників 

мікроісторії Дж. Леві, вивчення проблеми на мікрорівні аж ніяк не свідчить 

про масштаб самої проблеми [308, с. 173].
 
 

Під час написання дисертаційної роботи враховувалися також методи 

та здобутки теорії модернізації, згідно з якою розвиток системи освіти 

залежав від модернізаційних процесів, які охопили українське та російське 
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суспільство в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Модернізаційна 

парадигма була сформульована в середині ХХ ст. Значний вплив на 

модернізаційну парадигму виявив структурний функціоналізм Т. Парсонса. 

Ключем до розуміння теоретичних побудов Т. Парсонса є органічна 

метафора, тобто уподібнення людського суспільства біологічному організму. 

Органічна аналогія привела Т. Парсонса до формулювання концепту 

«гомеостатичної рівноваги». Біологічний організм завжди перебуває в 

одноманітному стані; якщо одна його частина змінюється, інші також 

повинні змінюватися відповідним чином, щоб зберегти рівновагу і зменшити 

напруженість. У суспільстві, на думку Т. Парсонса, також мають місце 

постійні взаємодії між інститутами з метою підтримки гомеостатичної 

рівноваги. Концепт «гомеостатичної рівноваги» допомагав пояснювати 

соціальні зміни як ланцюгові реакції на зрушення, що відбувалися в одному з 

громадських секторів [357, с. 134]. Використовуючи теорію Т. Парсонса 

можна пояснити зміни, що відбувалися в українському та російському 

суспільстві протягом другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Реорганізація 

єпархіальних жіночих училищ була спричинена змінами статусу 

духовенства, жінок та розширенням потреб суспільства щодо рівня 

освіченості жінок.  

Поширення інформаційних технологій протягом ХХІ ст. дає 

можливість робити загальний суспільний зріз різних історичних епох і 

сприяє розвитку просопографії. Просопографічний метод передбачає 

створення колективної біографії соціальних, професійних та інших груп 

людей на основі розрізнених відомостей. До того ж, цей метод дозволяє 

систематизувати біографічний матеріал та отримати нові уявлення про життя 

суспільства або певної соціальної групи. Аналітичний інтерес для 

дослідників становлять дані в сукупному вигляді. Одним із найбільш 

популярних способів організації інформації є створення бази даних. Нами 

була побудована база даних «Викладачі обов’язкових предметів єпархіальних 

жіночих училищ», яка включає відомості про педагогічний склад 
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Волинського, Тульчинського, Харківського єпархіальних жіночих училищ та 

Першого Київського жіночого училища духовного відомства. До бази даних 

було внесено інформацію щодо 375 викладачів єпархіальних жіночих 

училищ України. Основу бази даних склали персональні відомості про 

вчителів, узяті з різних видів джерел. Створена база даних надала можливість 

відповісти на ряд дослідницьких запитань щодо рівня освіти викладачів, 

гендерного розподілу праці, спеціалізації викладачів, тривалості роботи в 

училищі, наявності інших місць роботи, динаміки загального числа 

викладацького складу. 

Крім того, під час аналізу складу єпархіалок та соціально-професійної 

групи викладачів єпархіальних училищ було застосовано методи 

математичної обробки статистичних даних. Це дало можливість 

схарактеризувати загальну динаміку числа вихованок єпархіальних училищ, 

зокрема представниць духовного та світського станів. Також, нам вдалося 

проаналізувати співвідношення єпархіалок різних категорій (казеннокоштні, 

напівказеннокоштні і своєкоштні вихованки, стипендіатки й вихованки, що 

приходили на навчання) протягом другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

Були використані й напрацювання соціології, а саме: стратифікаційна 

теорія російсько-американського соціолога і культуролога П. О. Сорокіна та 

«шкала професійного статусу» соціолога Ф. Барра для визначення місця 

викладачів єпархіальних жіночих училищ у соціальній структурі тогочасного 

суспільства. Апелюючи до стратифікаційної теорії П. Сорокіна, можна 

стверджувати, що в Російській імперії в другій половині ХІХ – на початку 

ХХ ст. сформувалася окрема соціально-професійна група викладачів 

єпархіальних жіночих училищ. 

У дослідженні використані й традиційні для історичних праць 

конкретно-наукові методи. Звичайно, підґрунтям дослідження було чітке 

дотримання принципу історизму. Усвідомлення відмінностей між минулим і 

сьогоденням, а також увага до історичного контексту є актуальними для 

будь-якого історичного дослідження. Було приділене велике значення 
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історико-генетичному методу, який дозволив розглянути зміни, що відбулися 

в навчально-виховному процесі єпархіальних училищ та встановити 

динаміку освітніх цілей і завдань єпархіальних жіночих училищ протягом 

другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Історико-порівняльний метод 

дозволив зіставити статути єпархіальних училищ та жіночих гімназій, а 

також навчальні програми, які використовували ці освітні інституції. Це 

надало можливість провести порівняльний аналіз та виявити світський та 

церковний компоненти в навчальному процесі єпархіальних жіночих 

училищ. Також було використано історико-типологічний метод, який 

забезпечив упорядкування сукупності явищ, притаманних єпархіальним 

училищам, та виявлення типових навчальних та виховних практик, 

характерних для тогочасних жіночих середніх закладів.  

Зазначені підходи та методи, на нашу думку, дозволяють усебічно 

дослідити розвиток єпархіальних жіночих училищ України протягом другої 

половини ХІХ – початку ХХ ст. У виконанні завдань цього дослідження, 

міждисциплінарний підхід виступає не абстрактним, а реальним 

інструментом. 

*** 

Таким чином, вивчення історії єпархіальних жіночих училищ пройшло 

декілька етапів: перший охоплює другу половину ХІХ – початок ХХ ст., 

другий – радянську добу, третій – сучасний період. Вивчення жіночої 

духовної освіти було розпочато науковцями ХІХ – початку ХХ ст. Ці 

розвідки не відрізнялися методологічною різноманітністю, але в них 

відображено основні віхи як окремих навчальних закладів, так і всієї системи 

єпархіальних жіночих училищ загалом. Позитивною тенденцією розвитку 

сучасної історіографії є актуалізація теми жіночої духовної освіти. Новітня 

українська та зарубіжна історіографія апробовує різноманітні підходи до 

вивчення історії цих закладів. Аналіз історіографії вказує на відсутність 

окремих досліджень, присвячених розвитку системи єпархіальних жіночих 

училищ в Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., що є 
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актуальним завданням на сучасному етапі розвитку історичної науки. 

Джерельна база дослідження є різноманітною, що дозволяє сформувати 

необхідний комплекс для дослідження завдань роботи. 
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РОЗДІЛ 2 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС В ЄПАРХІАЛЬНИХ  

ЖІНОЧИХ УЧИЛИЩАХ УКРАЇНИ 

 

2.1. Зміст та організація навчання в єпархіальних жіночих училищах 

 

Єпархіальні жіночі училища почали відкриватися з середини 40-х рр. 

ХІХ ст. Ці навчальні заклади вписувалися в систему станової освіти, оскільки 

призначались виключно для дочок духовенства. На відкриття закладів 

вплинуло кілька обставин. Церковні ієрархи вбачали мету виховання 

майбутніх дружин духовних пастирів у тому, щоб підготувати з них 

справжніх християнок і дружин, здатних створити приємне товариство своїм 

чоловікам, допомогти їм у ведені парафіяльних справ, приготувати ліки для 

хворих, займатися вихованням власних дітей і утримувати в найкращому 

вигляді своє домашнє господарство. Дружини ієреїв були покликані 

повністю присвячувати себе сім’ї й досить рідко залишати дім [319]. 

Відповідно до цих установок, освіта доньок парафіяльних священиків не 

передбачала всіх тих знань, які надавалися дітям дворян. На думку вищого 

духовенства, інститути шляхетних дівчат, хоч і мали становий характер, але 

не могли дати майбутнім дружинам священиків необхідну освіту та 

виховання. Представники духовенства вважали, що освіта, яку здобували їхні 

дочки у світських навчальних закладах не відповідала потребам їхнього 

стану й була причиною того, що дівчата цуралися свого вродженого 

покликання й неохоче погоджувалися на шлюб із священником [388, с. 251]. 

Ці оцінки представників духовенства стали однією з причин відкриття 

єпархіальних жіночих училищ. Крім того, уряд і Св. Синод висловлювали 

сподівання, що жінки з відповідною освітою зможуть здійснювати 

позитивний вплив на селян [395, с. 315]. Також заснування єпархіальних 
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училищ було спричинене й бажанням підняти авторитет духовенства [385, 

с. 28]. 

В українських губерніях Російської імперії перше училище для дівиць 

духовного стану було засновано 1854 р. в Харкові. У 1864 р. було відкрито 

училище в Тульчині, через рік з’явилося Чернігівське училище для дівиць 

духовного звання, а ще через рік відкрито Таврійське училище для дівиць 

духовного звання у Сімферополі. Діяльність цих жіночих училищ 

регулювали норми статуту училищ дівиць духовного звання, який був 

затверджений 1843 р. Усього протягом 1854–1917 рр. на теренах України 

функціонувало 13 єпархіальних училищ (у Києві, Катеринославі, Кремінці, 

Лубнах, Маріуполі, Одесі, Полтаві, Сімферополі, Тульчині, Харкові та 

Чернігові).  

Училища для дівиць духовного звання функціонували як закриті 

навчальні заклади. У другій половині 1850-х рр. чимало представників 

вищого духовенства та чиновників відстоювали саме закритий характер 

училищ. Так, у 1859 р. виконувач обов’язків обер-прокурора Св. Синоду 

князь Урусов виступив категорично проти відпусток для вихованок училищ 

для дівиць духовного звання. Він писав, що за грубості і навіть зіпсованості 

моралі в деяких родинах учениці, не сильно укріплені училищною освітою, 

можуть втратити під час канікул основи отриманого виховання. Проте на 

початку 1860-х рр. ситуація почала змінюватися. Митрополит Литовський і 

Віленський Йосип (Семашко) висловив таку думку: «Вихованки не повинні 

бути затворницями. Навпаки, вони повинні познайомитися з домашнім 

життям, щоб не цуралися того, що їх очікує» [315, с. 358–360]. У 1862 р. була 

розповсюджена точка зору, що «замкнуте виховання роз'єднує з життям і 

шкідливо впливає на моральний настрій і фізичний організм», а тому були 

введені канікули для вихованок на різдвяний і пасхальний період. Цю ідею 

підтримав і обер-прокурор Св. Синоду О. П. Ахматов, який зазначав, що 

«доведено і всіма визнано, що з вихованням у закритих школах поєднуються 

вельми важливі педагогічні незручності, особливо для бідних людей». Серед 



55 

 

цих незручностей О. П. Ахматов вказав і на дороговизну закритих 

навчальних закладів, і на те, що досягнення дітей, які були відірвані від 

сімейного побуту, нижче, ніж у відкритих школах. «Узагалі, – зазначав обер-

прокурор, – немає підстави засновувати закриту школу в той час, коли всі 

подібні навчальні заклади, що існують, чекають перетворення на відкриті» 

[157, арк. 18].  

У статуті училищ для дівиць духовного стану 1843 р. зазначалося, що 

головною метою єпархіальних училищ було виховання майбутньої матушки, 

яка мала бути «гідною дружиною служителя вівтаря Божого та дбайливою 

матір’ю» [136, с. 528]. При цьому зазначимо, що це завдання ставилося перед 

усіма жіночими середніми навчальними закладами середини ХІХ ст. Мета 

виховання в жіночих навчальних закладах Відомства установ імператриці 

Марії за статутом 1855 р. полягала в приготуванні учениць «до сумлінного 

виконання майбутніх обов'язків, щоб вони з часом могли бути добрими 

дружинами й корисними матерями сімейств» [206, с. 1].  

Навчальний курс училищ для дівиць духовного звання будувався згідно 

з майбутнім призначенням випускниць цього училища. У четвертому 

параграфі статуту для училищ дівиць духовного стану 1843 р. фіксувалося, 

що «відповідно до мети заснування училища, у ньому викладаються тільки ті 

предмети, вивчення яких необхідне для благочестивого життя в межах 

сімейних обов’язків». Отже, в єпархіальних училищах викладали такі 

предмети: Закон Божий, читання та письмо російською мовою, арифметику 

та рахунок на рахівницях, чистописання та малювання, російську граматику 

та словесність, російську історію та географію, всесвітню історію та 

географію в скороченому вигляді, нотний церковний спів, рукоділля в 

якомога ширшому обсязі [136, с. 529]. Навчальний курс в єпархіальних 

училищах був шестирічним і поділявся на три класи: нижчий, середній та 

вищий. Навчальний процес був організований як послідовне проходження 

трьох класів. Училищна рада кожного єпархіального училища самостійно 

складала навчальні програми для кожного класу. Протягом усього навчання 
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вихованок в училищі керівництво закладу обов’язково мало привчати їх до 

ведення домашнього господарства в усіх його видах. Вихованки мали 

навчитися випікати хліб та проскури, готувати різного роду продукти на 

зиму, займатися садівництвом, городництвом [231, с. 13]. На цей аспект 

виховання зверталася особлива увага, оскільки ці види діяльності були 

пов’язані безпосередньо з майбутнім життям будь-якої єпархіалки.  

Перелік дисциплін, що викладали в єпархіальних училищах протягом 

другої половини 1850-х – другої половини 1860-х рр. свідчив, що вони не 

були тотожними іншим жіночим навчальним закладам чи чоловічим 

духовним семінаріям. Навчальний курс єпархіальних училищ не включав 

низку предметів, що викладали в жіночих навчальних закладах Маріїнського 

відомства. У ньому не було нових мов, музики, фізики, природознавства. У 

чоловічих духовних семінаріях хлопці-однолітки вивчали латинь, грецьку 

мову, хімію, фізику, природознавство, логіку, психологію тощо.  

Аналізуючи навчальний план училищ для дівиць духовного стану у 

1850–1860-ті рр., варто відзначити, що, хоча в статуті 1843 р. було 

задекларовано, що метою навчання в училищах була підготовка майбутніх 

дружин священнослужителів, на практиці вихованки отримували знання 

лише із загальноосвітніх дисциплін. Церковне керівництво не ініціювало 

впровадження курсів, які б надавали дівчатам спеціальні чи поглиблені 

знання з богословських дисциплін. 

Перетворення 1860-х рр. торкнулися практично всіх сфер життя 

Російської імперії. Церква намагалася подолати замкненість, притаманну 

духовному стану в цілому і духовній освіті зокрема [306, с. 117]. Як наслідок, 

у 1867–1869 рр. було проведено широкомасштабне реформування чоловічої 

та жіночої духовної освіти. 20 вересня 1868 р. був затверджений Статут 

єпархіальних жіночих училищ. Цим актом училища для дівиць духовного 

звання були перейменовані в єпархіальні жіночі училища та реорганізовані в 

напівзакриті всестанові навчальні заклади. Були суттєво розширені завдання 

цих освітніх установ. Відтепер вони мали на меті не тільки підготовку 
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майбутніх дружин священнослужителів, а і вчительок початкової школи. У 

проекті статуту народних училищ 1862 р. визначалося головне завдання всіх 

навчальних закладів: «Виховання людини, тобто гармонійний розвиток її 

моральних, розумових і фізичних сил...» [415, с. 459]. Єпархіальні училища 

не були винятком. Керівництво єпархіальних училищ звертало особливу 

увагу на фізичний розвиток вихованок та зміцнення їхніх тілесних сил. 

Розумовий розвиток полягав у вивченні вихованками навчальних дисциплін, 

а моральне виховання – у формуванні норм моральної поведінки, які 

базувалися на православному вченні.  

У відповідь на запити часу було розширено навчальний курс 

єпархіальних училищ. За статутом 1868 р., єпархіалки мали вивчати Закон 

Божий, російську мову, теорію словесності, російську і всесвітню історію та 

географію, математичні дисципліни (арифметику, основи геометрії), фізику, 

чистописання, педагогіку, церковний спів та церковнослов’янську мову [138, 

с. 259]. У навчальних розкладах з’явилися і необов’язкові предмети, які 

викладали за додаткову платню. Серед них були «нові» мови (французька та 

німецька), малювання та музика. Заняття домашнім рукоділлям, відповідно 

до статуту 1868 р., мали бути виключені з навчальних розкладів та 

перенесені до позаурочного часу. Отже, вихованки цих освітніх інституцій 

здобували в процесі навчання різноманітні знання загальноосвітнього 

характеру [385, с. 30].  

З 1868 р. єпархіальні училища могли бути шестикласними з річним 

курсом навчання в кожному класі або трикласними за дворічного 

навчального курсу. Навчальний рік в училищах зазвичай починався в 20-х 

числах серпня вступними іспитами і переекзаменуванням, що тривали до 1–2 

вересня. Наприкінці навчального року проводилися річні іспити, що 

проходили з середини травня до 10–12 червня. Літні канікули тривали два з 

половиною місяці. Крім цього, були зимові канікули, що традиційно тривали 

з 21 грудня до 7 січня, і великодні, що починалися з Лазаревої суботи і 
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закінчувалися тижнем Хоми. Вихідніми були також чотири дні масляниці і 

дні говіння – перший тиждень Великого і Різдвяного постів [138, с. 259].  

Згідно зі статутом 1868 р., до першого класу єпархіальних училищ 

приймали дівчаток з 9 років, що вміли читати і знали загальновживані 

молитви. У перші роки функціонування єпархіальних училищ педагогічна 

рада найчастіше керувалася такими міркуваннями під час зарахування 

дівчаток на навчання: пріоритетне право надавалося сиротам; дівчатам 

духовного стану, сестри яких не навчаються в єпархіальному училищі. 

Намагалися дотримуватися рівномірного представництва від усіх повітів 

[406, с. 66]. Лише з часом керівництво училищ запровадило вступні 

випробування, на яких перевіряли вміння дівчаток читати й писати. 

Водночас, як свідчить звітна документація, училищна рада робила поступки 

багатьом дівчатам. Оскільки серед основного контингенту абітурієнток були 

сироти з сільської місцевості, які за певних обставин не мали можливостей 

набути ази знань. 

Відзначимо, що одночасно з новим статутом, Навчальний комітет при 

Св. Синоді розробив і затвердив короткі навчальні програми, які містили 

лише загальні рекомендації щодо матеріалу, який необхідно було прочитати 

в кожному класі [32, с. 14–19]. Складання детальних програм з кожного 

предмету статут покладав на викладачів училищ. Розроблені учителями 

проекти спочатку розглядала училищна рада, а потім затверджував 

єпархіальний преосвященний. Це надавало викладачам певний простір для 

експериментів, можливості для врахування місцевих особливостей. Проте 

водночас це призводило до відсутності однаковості у викладанні матеріалу в 

єпархіальних жіночих училищах України.  

У першому класі єпархіальних училищ вихованки освоювали п’ять 

предметів: Закон Божий, російську мову, арифметику, чистописання та 

церковний спів. Закон Божий вивчали чотири години на тиждень. Під час 

вступу до училища учениці повинні були знати «загальновживані» молитви. 

Проте найчастіше ці знання обмежувалися механічним заучуванням молитов 
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без належного розуміння загального їх сенсу і значення багатьох слів 

церковнослов’янською мовою. Тому в першому класі законовчитель повинен 

був приділяти увагу поясненню сенсу основних молитов, а також Символу 

віри. Частина уроків була присвячена обговоренню найважливіших подій, які 

містяться в Старому та Новому Завітах. Св. Синод рекомендував знайомити 

вихованок із церковною історією простою і доступною мовою. Посібником із 

Закону Божого була праця «Начатки христианского учения, или Краткая 

Священная история и катехизис» [57], яка до початку 1880-х рр. була 

найбільш доступним навчальним посібником, а тому використовувалася і в 

жіночих гімназіях, і в початкових народних училищах [11]. Уперше ця праця 

була опублікована 1828 р., а перевидання її тривало до 1917 р. [280, с. 95–96].  

Основна увага на уроках з російської мови приділялася вправам з 

читання та писання, а також вивченню напам'ять коротких прозових і 

віршованих творів. Учениці знайомилися з граматичними правилами. Багато 

уваги також приділялося написанню диктантів. Викладання російської й 

старослов'янської мов у єпархіальних училищах велося за «Грамматикой 

старославянского языка» [133] Петра Перевлеського та «Книгой для чтения и 

практического упражнения в русском языке» [132] Йосипа Паульсона. 

Письменник та літературний критик М. Г. Чернишевський у своїй рецензії на 

підручник П. Перевлеського схвально відгукувався про нього, відзначаючи, 

що в другому виданні були усунені майже всі недоліки, які були помічені в 

першому виданні. М. Г. Чернишевський також писав, що все ж таки 

збереглися деякі хиби, а саме те, що автор іноді вводить у книгу, яка 

призначена для молодших класів, дискусійні і складні питання предмета, що 

призводить до плутанини в головах учнів [410, с. 653–654]. Можливо тому в 

маріїнських та міністерських жіночих гімназіях використовувався посібник 

Д. І. Тихомирова «Элементарный курс грамматики» [203]. 

Для вступу до першого класу єпархіальних училищ не потрібні були 

знання з арифметики, тому єпархіалки розпочинали вивчати цей предмет з 

самих азів: обчислення і поділ чисел від одного до десяти. У першому класі 
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учениці займалися розкладанням чисел до ста, вирішували завдання на 

чотири дії арифметики (додавання, віднімання, множення і ділення), 

знайомилися з найпростішими дробовими величинами. Викладання 

арифметики в перших трьох класах відбувалося за методом, створеним 

німецьким методистом А. В. Грубе [26]. Згідно з цим методом, вивчення 

чисел мало йти (у межах 100) від числа до числа. У процесі вивчення 

кожного числа матеріалом для рахунку служили пальці на руках, штрихи на 

дошці або в зошиті, палички. Головна ідея методики А. В. Грубе полягала в 

тому, що в основу викладання обчислювання повинно бути покладено не 

навчання виконання дій над числами, а вивчення самих чисел шляхом 

досвіду і спостереження, або, як висловлювався А. В. Грубе, шляхом 

споглядання. Але з часом виявилося, що ця методика спиралася на пам’ять 

учня і не розвивала логічного мислення дитини [25].  

Можна назвати ще декілька посібників, до яких зверталися викладачі. 

Це були посібники В. А. Євтушевського [31], які виходили практично 

щороку. Перша частина («Цілі числа») вийшла в 1894 р. 46 виданням, друга 

частина («Дроби») витримала 22 видання. Підручник був унікальним за 

обсягом матеріалу та його різноманітністю. Система, запропонована автором, 

дозволяє пов'язувати теорію з практикою, що, як сказав сам автор збірки, «...і 

становить завдання навчального предмета в загальноосвітньому закладі» 

[293, с. 27]. Проте значно частіше в різних звітах про діяльність єпархіальних 

училищ зустрічався посібник арифметики О. Ф. Малініна «Собрания 

арифметических задач» [54], який був поширений і в жіночих, і в чоловічих 

гімназіях. Популярність збірника задач О. Ф. Малініна пояснювалася дуже 

великою та з методичного боку дуже продуманою системою завдань. У 

підборі завдань та вправ дотримувався цілий ряд дидактичних вимог – 

активізація мислення учнів, систематичність, поступове наростання 

труднощів, забезпечення міцності знань і навичок на основі повторення 

пройденого матеріалу [293, с. 27]. Зазначимо, що ці два посібники з 

арифметики використовувалися в усіх класах єпархіальних жіночих училищ.  
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Вихованки першого класу вивчали і чистописання. Завдання цього 

курсу полягало в тому, щоб навчити єпархіалок писати правильно, 

розбірливо і красивим почерком. У першому класі їм розповідали про 

правильне положення корпусу під час писання, положення пальців, 

положення кисті руки, ліктя й положення зошита. Методика з цього 

предмету в усіх класах була однакова – практичні заняття. Останній предмет 

першого класу – це церковний спів. Ці заняття поєднували теорію і практику, 

адже учениці обов’язково співали в училищному хорі. Для кращої роботи 

викладач розділяв вихованок одного класу на різні групи залежно від 

властивостей їхніх голосів. У першому класі дівчаток знайомили з нотами та 

їх поділом, а також із гамами.  

Навчальний курс другого й третього класів єпархіальних училищ 

складався з вищезазначених п’яти предметів. Крім того, у цьому році 

навчальною програмою єпархіальних училищ передбачалося вивчення 

нового предмету – географії.  

Закон Божий у другому й третьому класі викладали вже в повному 

обсязі, на відміну від першого класу. На цьому щаблі вчителі читали історію 

Старого і Нового Завіту, пояснювали апостольські діяння 

церковнослов'янською мовою із зазначенням граматичних особливостей 

церковнослов'янської мови. Особливу увагу законовчителі звертали на 

святих дружин і дів, яких мали наслідувати вихованки. Прийоми викладання 

були ті ж, що і в першому класі: законовчитель викладав інформацію, 

дівчатка мали її вивчити, а на наступний урок викладач перевіряв їхню 

готовність. У навчальній програмі для єпархіальних жіночих училищ було 

визначено посібник із Закону Божого [186]. Цей посібник у подальшому 

перевидавався близько 47 разів. Проте часто використовували посібник [144], 

не зазначений у навчальній програмі. Підручник із Закону Божого, автором 

якого був А. П. Рудаков, використовувався протягом усього періоду навчання 

і в міністерських жіночих гімназіях, і в жіночих інститутах та гімназіях 

Відомства установ імператриці Марії [11, с. 13, 104]. 
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На уроках протягом двох років учителі російської мови проводили 

логічний, синтаксичний і етимологічний розбір складних речень, 

освоювалися граматичні правила. Для закріплення знань використовували 

підручник «Русская грамматика» [2] А. Антонова, «Учебник русской 

грамматики» [197] П. Смирновського та «Русская хрестоматия» [189] за 

редакцією А. Галахова. Варто виділити хрестоматію А. Галахова, яка була 

свого часу прогресивним виданням, оскільки автор не включив багато творів, 

які до того вважалися канонічними, а саме: К. М. Батюшкова, 

П. А. В’яземського, Г. Р. Державіна, М. М. Карамзіна, І. А. Крилова, 

М. В. Ломоносова та інших. Натомість він опублікував твори сучасних 

прозаїків, драматургів і поетів: А. А. Фета, П. О. Полонського, 

О. В. Кольцова, О. С. Пушкіна, М. Ю. Лермонтова і багатьох інших [386, 

с. 44–45]. З 1860-х рр. ця хрестоматія стала однією з найпоширеніших і 

впливових шкільних книг XIX ст. За нею навчалися практично в усіх 

гімназіях і реальних училищах Російської імперії – і чоловічих, і жіночих. До 

1912 р. хрестоматія А. Галахова витримала більше 30 видань, вона виходила 

кожні три-п'ять років. Крім того, Міністерство народної освіти у своїх 

постановах регулярно рекомендувало хрестоматію А. Галахова протягом 

всієї другої половини ХІХ – початку ХХ ст. [240, с. 15–16]. 

Вихованки другого і третього класів на уроках математики вивчали 

таблицю множення, займалися множенням і діленням цілих чисел, простих і 

десяткових дробів. Викладачі використовували евристичний метод 

викладання, який полягав у тому, що вчитель за допомогою відповідно 

підібраних питань і завдань підводив учениць до «відкриття арифметичних 

істин». У цьому випадку приклади передували правилам; за допомогою 

запитань учителя діти самі «відкривали» відоме правило [212].  

У другому класі учениці починали освоювати географію. Спочатку 

єпархіалки знайомилися з основами математичної та фізичної географії, 

велика увага приділялася вивченню градусної сітки. У третьому класі на 

уроках географії вивчали політичну географію Азії та Африки. Посібником з 
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географії в усіх класах був підручник «Учебная книга сравнительной 

географии» [194], укладачем якого був К. Смирнов. Цей підручник 

перевидавався близько 20 разів. Ця праця використовувалася і в жіночих 

гімназіях [264, с. 35]. Критик Л. П. Весін негативно відгукнувся про цей 

підручник. Він зазначав, що матеріал викладено в дуже скороченому вигляді, 

зустрічаються похибки й конкретні помилки, відсутній порівняльний елемент 

і системний виклад матеріалу [277, с. 361–363]. Незважаючи на негативні 

відгуки Навчальний комітет при Св. Синоді рекомендував цей підручник для 

занять із географії в усіх класах єпархіальних училищ, і він використовувався 

майже в усіх єпархіальних училищах протягом усього періоду їхнього 

існування.  

Вивчення чистописання та церковного співу продовжувалося шляхом 

практичних занять. У другому класі вихованки співали загальновживані 

молитви, а в третьому та четвертому класах починали вивчення ранкових і 

вечірніх молитов. 

У четвертому класі єпархіальних училищ вивчали такі дисципліни: 

Закон Божий, російську мову, арифметику, географію, історію, чистописання 

і церковний спів. На уроках Закону Божого в четвертому класі єпархіалки 

починали освоювати катехізис, читали апостольські послання 

церковнослов’янською мовою, знайомилися з богослужіннями Православної 

Церкви. Ученицям пояснювалося значення і суть кожної служби із 

зазначенням історичних обставин походження обряду або церковної пісні. 

Навчальна рада при Св. Синоді рекомендувала використовувати посібник 

[185] протоієрея О. Рудакова, який перевидавався близько 40 разів. До того 

ж, багато викладачів єпархіальних училищ використовували «Пространный 

христианский катехизис» [211] митрополита Філарета (Дроздова).  

Викладання російської мови полягало в знайомстві з прозовими і 

поетичними формами. Важливе місце займали самостійні твори учениць на 

різні теми, які ретельно розбиралися. Викладання російської мови велося за 

книгою К. Петрова «Опыт краткого изложения теории словесности» [134], 
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К. Говорова «Опыт элементарного руководства при изучении русского языка 

практическим способом» [24]. Четвертий клас був останній, у якому 

вихованки вивчали чистописання та церковний спів, після чого практичні 

заняття з цих предметів продовжувалися в позаурочні часи. 

У четвертому класі учениці продовжували студіювати арифметику. У 

цьому класі освоювали прості і десяткові дроби (множення і ділення) за тим 

ж посібниками. На уроках географії вихованки вивчали політичну географію 

Америки й Австралії.  

Викладання нової дисципліни – історії – розпочиналося з вивчення 

стародавньої історії. Вчителі використовували оповідальний метод 

викладання предмету. Вчитель, бажаючи познайомити дітей з якими-небудь 

фактами, подіями, викладав інформацію у формі розповіді, а діти були лише 

пасивними слухачами. Історію викладали за «Сокращенным руководством ко 

всеобщей и русской истории» [45] Д. І. Іловайського. Підтримка і схвалення з 

боку Міністерства народної освіти навчально-історичної діяльності 

Д. І. Іловайського сприяли тому, що його посібник із російської історії для 

середнього віку витримав 44 видання, для молодшого – 32. Цей підручник 

був найпоширенішою навчальною книгою з історії в середніх освітніх 

інституціях. Серед переваг підручника Д. І. Іловайського сучасники називали 

художність стилю, простоту, ясність, конкретність викладу, незважаючи на 

велеку кількість оповідних і описових текстів. Доступність і ясність мови 

вигідно відрізняли підручник Д. І. Іловайського від підручника російської 

історії Н. Г. Устрялова, який панував до того часу в школі. Однак більше 50 

років підручник вітчизняної історії Д. І. Іловайського, за винятком рідкісних 

доповнень та виправлень, не зазнав докорінної переробки. Сказане свідчить 

про відсутність еволюції його концепції протягом більше півстолітнього 

періоду. Крім того, історик відмовлявся переглядати зміст і методичну 

побудову своїх навчальних книг. Наприкінці ХІХ ст. це призвело до вибуху 

критики на сторінках журналів і газет, спрямованої проти підручників 
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Д. І. Іловайського. На початку ХХ ст. структура підручника Дцього автора 

була оцінена як застаріла [407, с. 24].  

Вихованки п’ятого класу єпархіальних училищ вивчали Закон Божий, 

російську мову, арифметику, географію, історію й фізику. На уроках Закону 

Божого учениці продовжували освоювати катехізис, літургію та церковну 

історію; на уроках російської мови – практикуватися в написанні творів. На 

уроках арифметики єпархіалки повторювали пройдений матеріал та 

опановували потрійне правило арифметики і пропорційний поділ. Вихованки 

п’ятого класу на уроках географії вивчали політичну географії Європи, а на 

уроках історії – середньовічну історію та історію Росії до воцаріння дому 

Романових. Викладання усіх вищезазначених дисциплін велося за 

минулорічними посібниками. Єпархіалки в п’ятому класі починали 

знайомитися з загальними властивостями тіл, рівновагою рідких і 

газоподібних тіл, з теплотою і звуками. Викладання фізики поєднувало 

евристичний та оповідальний методи. Учитель викладав матеріал, 

супроводжуючи його питаннями, які наводили вихованок на власні рішення. 

Під час характеристики якогось явища спершу проводився досвід, а з нього 

виводилося поняття про це явище [267]. Підручником із фізики слугувала 

книга «Основания физики» [51], яка була підготовлена для жіночих гімназій, 

але її використовували і в єпархіальних училищах. Цей підручник 

перевидавався багато разів і був основним підручником для всіх середніх 

навчальних закладів Російської імперії з 1862 р. до 1922 р. 

У випускному шостому класі вихованки продовжували вивчати Закон 

Божий, географію, історію, фізику та розпочинали російську літературу, 

геометрію та педагогіку. Вивчення Закону Божого полягало в знайомстві з 

історією Руської Православної Церкви за посібником «История Русской 

Церквы» [210] архієпископа Філарета. На уроках російської літератури 

учениці читали найважливіші твори російських письменників. Двічі на 

тиждень вихованки проходили основи геометрії, керуючись 

«Приготовительным курсом элементарной геометрии» [50] 
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М. О. Косинського, «Основаниями геометрии» [6] Ф. Буссе. Також двічі на 

тиждень єпархіалки вивчали математичну та фізичну географію Росії за 

посібником «Краткий очерк математической географии» [1]. 

Продовжувалося знайомство з новою та новітньою історією Росії за 

підручником К. Смирнова та О. Г. Баранова «География Российской 

империи» [3]. На уроках фізики дівчатка освоювали явища магнетизму, 

електрики, гальванізму і світло з проведенням дослідів. На цих уроках 

вихованки продовжували користуватися підручниками попереднього класу.  

Педагогічна підготовка вихованок шостого класу, відповідно до 

статуту 1868 р., мала обмежуватися теоретичним курсом педагогіки, на яку 

програмою статуту було відведено дві години навчального часу щотижня. Як 

посібник було рекомендовано книгу Ф. Шварца «Руководство к воспитанию 

и обучению», перероблену В. Куртманом і видану в Санкт-Петербурзі в 

другій половині XIX століття в 2-х частинах [187; 188]. Проте в реальності 

існувала інша ситуація. Кожен учитель на основі наявної навчальної та 

методичної літератури розробляв свої робочі навчальні програми [298, с. 58–

59]. У жіночих гімназіях для занять з педагогіки в сьомому класі 

Міністерство народної освіти рекомендувало використовувати посібник 

«Очерк главнейших практических положений педагогики, дидактики и 

методики, примененной к учебным предметам начального образования» 

[184]. 

Отже, у всіх класах, відповідно до статуту, кожного тижня було 

передбачено 18 уроків з обов'язкових предметів. Незабаром виявилося, що 

такий розподіл мав низку істотних недоліків. Указане число уроків з певних 

предметів не давало можливості пройти повний курс. Для того щоб 

завершити курс та виконати програму, Навчальний комітет при Св. Синоді 

дозволив переносити уроки з окремих предметів з одного класу в інший, але 

так, щоб загальна їхня кількість не перевищувала 20 уроків на тиждень [304, 

с. 231]. Проте дослідження показало, що на практиці вихованки єпархіальних 
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училищ мали від 22 до 26 уроків на тиждень. Навчальний тиждень був 

шестиденний, і відповідно щодня в училищах було по 4-5 уроків (дод. А, Б).   

Для реконструкції навчального процесу в єпархіальних училищах 

важливо виявити методи, що використовували вчителі різних класів. У цей 

час у єпархіальних жіночих училищах використовувалися три групи методів: 

словесні, наочні та практичні. Найпоширенішими з них були розповідь, 

пояснення, бесіда, лекція, ілюстрація, практичні роботи та вправи [305]. Для 

застосування ілюстративного методу навчання використовувалися 

різноманітні картинки, гравюри, глобуси, атласи та карти, які зберігалися в 

географічному кабінету, а для практичних робіт – численні гідростатичні, 

оптичні, електричні прилади, що знаходилися в спеціальному обладнаному 

кабінеті фізики, який щорічно поповнювався приладами [113, с. 274–279]. 

При всіх училищах у 70-ті рр. ХІХ ст. були створені фізичні та географічні 

кабінети для технічного забезпечення уроків. На початку ХХ ст. керівництво 

єпархіальних училищ почало відкривати кабінети природничих наук, у яких 

були колекції мінералів, кристалографічних моделей, метеликів, комах тощо 

[86, с. 23; 110, с. 235; 112, с. 45]. 

Одночасно з теоретичним вивченням предметів вихованки всіх класів 

протягом року виконували різні письмові роботи, яким приділяли велику 

увагу. Завдання цього виду навчальної діяльності полягало в привчанні 

вихованок до послідовного, правильного й самостійного викладу своїх думок 

на папері. Вихованки писали диктанти, що давало можливість ученицям 

практично закріпити свої знання правил російської мови, виконували різні 

граматичні вправи та писали твори. Учениці трьох молодших класів 

переписували тексти з книг, писали заучені вірші, перекази невеликих 

оповідань. Усі ці завдання могли виконуватися як у класі, так і після уроків у 

формі домашнього завдання. У перших трьох класах учениці писали твори з 

російської мови та Закону Божого, а у старших класах – з усіх дисциплін 

гуманітарного напрямку (російська мова, Закон Божий, історія, географія та 

дидактика). Окрім домашніх і класних творів, вони могли бути ще й і 
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екзаменаційними. Ці письмові вправи в першому та другому класах 

складалися з переказів та описів за відповідними текстами, у третьому та 

четвертому – з самостійних переказів та описів, а в п’ятому та шостому – із 

самостійних роздумів. Кожний твір супроводжувався коротким планом, який 

вихованки молодших класів складали колективно з допомогою викладача, а в 

старших класах – самостійно [118, с. 94].  

Теми творів обговорювалися на засіданнях педагогічних рад училищ, а 

потім затверджувалися з’їздом місцевого духовенства. Теми творів були 

різноманітними. Наведемо кілька прикладів тем, які писали вихованки у 

1880-ті та 1890-ті рр.: «У чому полягає і проявляється покликання до 

вчителювання», «За яких умов викладання може бути цікавим», «Важкі й 

втішні сторони в положенні сільської вчительки», «Морський кордон 

Європейської Росії», «Байки Крилова про працю», «Про необхідність 

матерям самостійно займатися вихованням своїх дітей», «Наслідки хрестових 

походів», «Покарання як виховний засіб»,
 

«Чому посада вчительки 

вважається однією з найбільш відповідальних», «Процеси кровообігу в 

людині і їх значення для життя» [125, с. 18–19]. Ми бачимо, що теми 

стосувалися й актуальних питань часу. Певна кількість тем були пов’язані з 

майбутньою діяльністю учениць у ролі дружини священнослужителя, 

виховательки дітей, народної вчительки. Виконані твори спочатку перевіряли 

й рецензували викладачі відповідних дисциплін, а потім переглядали 

інспектори класів, які виставляли отримані за них оцінки в четвертну 

відомість. Залежно від того, у якому класі вчилися єпархіалки, призначався 

певний термін виконання. Наприклад, у четвертому класі від 7 до 14 днів, у 

п’ятому і шостому класах від 10 до 21 дня [385, с. 36]. Відзначимо, що, 

відповідно до вказівок Міністерства народної освіти, учениці гімназій також 

виконували досить багато письмових робіт: розповіді, міркування, твори, есе 

на теми, пов'язані з прочитаними художніми творами [299]. 

Велика увага в училищах приділялася й позакласному читанню, яке за 

статутом було обов'язковим. Навчання в напівзакритих закладах, якими 
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зокрема були і єпархіальні училища, створювало багато можливостей для 

того, щоб контролювати, що саме єпархіалки читали, зберігаючи особливий 

характер релігійного виховання [364, с. 65]. Виховательки спостерігали за 

тим, щоб у вільний час єпархіалки читали дозволену літературу, робили 

конспекти й занотовували свої враження від прочитаної книжки. У кінці 

місяця ці записи віддавалися викладачам або інспектору класів [302, с. 226]. 

Керівництво училищ намагалось відгородити вихованок від світських 

впливів. Це було можливим завдяки тому, що нові надходження до 

училищної бібліотеки ретельно контролювалися. Зазначимо, що читати 

літературу не з бібліотеки вихованкам заборонялося, а в разі порушення 

цього правила їх могли й покарати – знизити оцінку за поведінку.  

Крім обов'язкових курсів, як було сказано вище, статут 1868 р. 

передбачав викладання і необов'язкових предметів. Навчальний комітет 

рекомендував вивчати необов’язкові дисципліни або на четвертих – п’ятих 

уроках, або в позакласний час. Проте в ході дослідження навчального 

процесу виявилося, що настанови Навчального комітету не бралися до уваги, 

а необов’язкові предмети включали в загальний розклад (дод. А, Б). Це було 

пов’язано з тим, що в єпархіальних училищах викладали нерідко наставники 

інших навчальних закладів (як сумісники), тому училищна рада мали 

підлаштовуватися під них, складаючи навчальний розклад [158, арк. 376]. 

Необхідно розуміти, що впровадження необов'язкових предметів 

залежало насамперед від можливостей училища. Для того щоб єпархіалки 

могли вивчати «нові» мови, малювання та музику, необхідно було, 

насамперед, відшукати на це кошти, які часто були відсутні. Проте можна 

прослідкувати, що з 70-х рр. ХІХ ст. французьку мову стабільно вивчало 35–

40 % вихованок усіх єпархіальних училищ, а на кінець ХІХ ст. ці показники 

досягли 50%. Питання вивчення нових мов у єпархіальних училищах було 

навіть темою дискусій керівництва єпархіальних училищ. Так, у 1884 р. 

єпископ Таврійський і Сімферопольський Гермоген (Добронравін) подав 

клопотання до Навчального комітету при Св. Синоді про включення 
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французької мови до переліку обов'язкових предметів у Таврійському 

єпархіальному жіночому училищі. Архієрей мотивував це тим, що після 

випуску з училища володіння французькою мовою є дуже важливим для 

влаштування єпархіалок на роботу. Навчальний комітет відхилив це 

клопотання, апелюючи до статуту 1868 р., у якому це було не передбачено, а 

також указав на те, що рівень здібностей вихованок був невисокий для 

обов’язкового вивчення цієї дисципліни [158, арк. 404–406].  

З’їзд духовенства Чернігівської єпархії висловив з цього питання 

протилежну до єпископа Таврійського і Сімферопольського Гермогена 

(Добронравіна) точку зору. У 1891 р. було ухвалено виключити з числа 

предметів французьку мову, мотивували це рішення тим, що ця мова важка 

для вивчення і не приносить практичної користі вихованкам [214, с. 332]. 

Однак можна припустити, що на таке рішення вплинув, насамперед, 

економічний чинник, оскільки не всі училища могли собі дозволити 

утримувати ще і вчителя французької мови. Для більшості училищ це було 

дуже обтяжливо. 

Цікава ситуація склалася у Волинському єпархіальному училищі. З 

моменту відкриття училища в 1881 р. було введено правило, що за уроки 

французької мови платять тільки вихованки не духовного стану (10 руб. на 

рік). Це створювало сприятливі умови для вивченні французької мови 

вихованками духовного звання. Однак у 1887 р. число охочих вивчати 

французьку мову стало настільки незначним, що члени училищної ради 

порушували навіть питання про виключення цього предмета з навчального 

курсу. Проте вчителька французької мови Надія Бикова виступила проти 

такого рішення й погодилася займатися з вихованками на будь-яких умовах. 

Наприкінці 1890-х рр. ситуація покращилася [413, с. 34]. 

Відзначимо, що викладання французької мови велося за методикою 

Д. Д. Марго, лектора Санкт-Петербурзького університету, автора численних 

підручників і навчальних посібників з французької мови. В училищах 

використовували два його підручники: «Элементарный прогрессивный курс 
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французского языка для младших и средних классов» [55] і «Теоретико-

практическая грамматика французского языка для старших классов» [56]. 

Методика викладання полягала в тому, що спочатку заучувалися окремі 

слова, потім речення, а далі формувалися граматичні правила із завчених 

прикладів. Багато уваги приділялося перекладу статей із французької на 

російську мову [148, с. 465]. Методика та підручники Д. Марго 

використовувалися і в жіночих гімназіях й інститутах [11, с. 18].  

Як зазначалося вище, «нові» мови були необов’язковими предметами, 

проте їх вивчення в деяких випадках було не просто бажаним, а необхідним. 

Це стосується південних губерній України, оскільки знання німецької мови 

істотно полегшувало вчительську роботу в німецьких народних училищах, 

густо розташованих на материковій частині Таврійської губернії. З кінця 

ХІХ ст. у розкладах Одеського єпархіального училища німецька мова 

з’явилася для вихованок третього класу [94, с. 10–11]. Проте все ті ж 

проблеми з утримуванням вчителя німецької мови заважали систематичному 

вивченню цього предмету.  

Музика була також популярною дисципліною серед необов’язкових 

предметів. Проведений аналіз звітної документації єпархіальних училищ 

показав, що вихованки найчастіше вчилися грати на роялі. Керівництво 

Полтавського єпархіального училища звертало увагу на те, що заняття 

музикою мають величезний вплив на духовний та естетичний розвиток, а 

також на формування ціннісних орієнтирів вихованок. Крім того, було 

відзначено, що вміння грати на роялі могло надавати і матеріальну користь 

[418, с. 652].  

Необхідно зазначити, що в навчальних розкладах єпархіальних училищ 

можна зустріти й інші предмети, які були відсутні в статуті. Майже в усіх 

єпархіальних училищах України наприкінці ХІХ ст. були введені такі 

дисципліни, як диктант, креслення та гімнастика. Диктанти давали 

можливість підвищити грамотність вихованок та практично закріпити їхні 

знання правил російської мови. Креслення допомагало вихованкам у 
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кресленні географічних карт і малюнків на уроках фізики та геометрії. 

Гімнастика була введена для фізичного розвитку єпархіалок. У 1898 р. радою 

Харківського училища було запроваджено заняття іконописом у вільний від 

навчання час [121, с. 176]. У 1903 р. Товариство російських лікарів пам'яті 

М. І. Пирогова порушило клопотання про введення курсу гігієни в 

єпархіальних жіночих училищах. Св. Синод схвалив цю ідею, проте наказав 

вводити гігієну як необов'язковий предмет і лише в тому разі, якщо будуть 

знайдені на це місцеві єпархіальні кошти» [72, с. 301]. Цей курс передбачав 

вивчення елементарних медичних знань, шкільної гігієни, правил устрою 

шкільних приміщень (розміри кімнати, вимоги до освітлення, вентиляції 

тощо).  

У 1912 р. Св. Синодом було ухвалено рішення про введення курсу 

основ сільського господарства та домоведення в єпархіальних жіночих 

училищах та жіночих училищах духовного відомства. Коли Навчальний 

комітет рекомендував до розгляду таку пропозицію, він аргументував це тим, 

що після закінчення училищ більшість єпархіалок влаштовувалися 

вчительками в народні школи та ставали дружинами сільських священиків, 

залишаючись серед сільського населення надалі. Унаслідок цього 

ознайомлення вихованок єпархіальних училищ з основами ведення 

сільського господарства мало істотне значення для поширення серед селян 

сільськогосподарських знань. Уперше курс основ сільського господарства 

серед єпархіальних училищ України було введено в другому Чернігівському 

єпархіальному жіночому училищі в червні 1914 р. Цей курс передбачав 

заняття з природознавства, фізики, землеробства, садівництва, городництва і 

скотарства. Заняття мали проходити двічі на тиждень із четвертого по сьомий 

клас. Важливе місце відводилося практичним заняттям. Вихованки перших 

двох класів мали лише спостерігати за старшими ученицями, а, починаючи з 

третього класу, усі єпархіалки практикувалися у веденні сільського 

господарства та домоведення [182, с. 18–29].  
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Отже, реформа єпархіальних училищ у 1868 р. була спрямована на 

розширення викладання саме загальноосвітніх дисциплін. Внесення змін до 

навчального плану єпархіальних училищ привело до збільшення годин 

загальноосвітніх дисциплін. Приймаючи новий статут єпархіальних училищ, 

реформатори намагалися подолати відставання церковної школи від світської 

щодо обсягів загальноосвітнього компоненту, максимально наблизити 

навчальну програму єпархіальних училищ до міністерських та маріїнських 

навчальних закладів. Слід підкреслити, що в середині ХІХ ст. світська 

середня жіноча освіта розвивалася набагато динамічніше за церковну. Так, у 

травні 1858 р. було затверджено «Положення про жіночі училища відомства 

Міністерства народної освіти», а вже через два роки був прийнятий проект 

нового положення про жіночі училища Міністерства народної освіти. У 

1855 р. законодавці ухвалили єдиний статут для всіх жіночих навчальних 

закладів відомства імператриці Марії, а 9 січня 1862 р. було затверджено 

новий статут жіночих училищ відомства імператриці Марії [393, с. 67]. Ці 

законодавчі акти привели до суттєвого розширення навчального курсу 

жіночих училищ, зокрема було збільшено обсяги викладання російської 

мови. Крім того, педагогічним радам було надано право вводити додаткові 

необов'язкові предмети. Також, за новими статутами передбачалося 

відкриття підготовчих класів при жіночих училищах, що створювало 

наступність між початковою та середньою школами [256]. Таким чином, 

статут єпархіальних жіночих училищ 1868 р. був відповіддю на реформи 

світських навчальних закладів, намаганням наздогнати їх.  

Новий етап у розвитку світської жіночої освіти почався вже в 1870 р., 

про що свідчить факт затвердження Міністерством народної освіти 

«Положення про жіночі гімназії». Жіночі училища були перетворені на 

гімназії, курс навчання став семирічний. Охочі могли навчатися у восьмому 

педагогічному класі, після закінчення якого можна було отримати звання 

домашньої наставниці. Було збільшено години на викладання 

загальноосвітніх дисциплін [139, с. 703]. Отже, після цих змін єпархіальні 
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училища знов відставали від жіночих гімназій за обсягом загальноосвітніх 

предметів, які були внесені до програми викладання. Незважаючи на це, 

очевидно, що орієнтація фундаторів єпархіальних училищ на зміни у 

навчальних планах жіночих гімназій демонструє вектор розвитку жіночої 

духовної освіти.  

Порівняльний аналіз навчального навантаження на тиждень різних 

середніх жіночих навчальних закладів України другої половини ХІХ –

початку ХХ ст. дозволяє стверджувати, що в єпархіальних училищах 

навчальний курс був найбільш стислим. Загальне число уроків у 

єпархіальних училищах складало 112 годин на тиждень, у той час як в 

гімназіях Міністерства народної освіти (далі МНО) – 175 годин, гімназіях 

відомства установ імператриці Марії (далі ВУІМ) – 210 годин, жіночих 

інститутах ВУІМ – 171 година (дод. В).  

Гуманітарний цикл навчальних предметів у єпархіальних училищах 

охоплював лише 37% від усього навчального часу. У жіночих інститутах 

ВУІМ цей показник досягав 63,2%, у міністерських гімназіях – 55,4%, у 

маріїнських гімназіях – 48,1%. Зазначимо, що перелік гуманітарних 

дисциплін у навчальних планах різних жіночих навчальних закладів не був 

однаковим. У світських жіночих школах викладали російську мову і 

словесність. У єпархіальних училищах до гуманітарного циклу навчальних 

курсів входила ще і церковнослов’янська мова.  

Природничо-математичний цикл навчальних дисциплін у єпархіальних 

училищах був подібним за обсягом до інших навчальних закладів і складав 

25 годин на тиждень. Це становило 22,3% загального навчального часу. У 

міністерських та маріїнських гімназіях на природничо-математичний цикл 

відводилось 33 години, а в жіночих інститутах – лише 18 годин (10,5% 

навчального часу). Жіночі інститути ВУІМ лідирували за годинами, 

відведеними на чистописання і малювання, на них відводилося 27 уроків (або 

15,8% загального навчального часу). Гімназії ВУІМ дещо відставали за 

кількістю уроків із цих дисциплін – 23 години (9 – чистописання і 14 – 
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малювання), або 11% загального навчального часу. У міністерських жіночих 

гімназіях на ці предмети призначалося 20 годин, але малювання (14 годин) 

було необов'язковим предметом. У єпархіальних училищах викладали лише 

чистописання, на яке відводилось усього 10 годин.  

Серед інших предметів, які входили до курсу навчання, слід 

виокремити педагогіку, на яку в гімназіях ВУІМ відводилося 4 години і по 2 

години в єпархіальних училищах і міністерських жіночих гімназіях. Проте 

відзначимо, що в гімназіях МНО педагогіка була необов'язковим предметом, 

оскільки міністерські гімназії мали спеціальний восьмий педагогічний клас.  

Закон Божий був єдиною релігійно-орієнтованою дисципліною в 

навчальному курсі єпархіальних училищ. Проте, як відомо, відповідно до 

державної доктрини, його викладання посідало центральне місце серед 

навчальних дисциплін у всіх середніх школах. Цей предмет був обов'язковим 

для всіх учнів православного віросповідання в початковій та середній 

школах. Наприклад, у жіночих гімназіях цей курс учениці вивчали всі сім 

років, зазвичай, по два уроки на тиждень [300, с. 100], а в училищах для 

дівчат духовного звання – по три уроки на тиждень [42, с. 393]. Серед інших 

жіночих середніх навчальних закладів єпархіальні училища вирізнялися 

лише більшою кількістю годин із цієї дисципліни. У єпархіальних училищах 

на викладання Закону Божого було відведено п'яту частину навчального 

часу, у гімназіях МНО і гімназіях ВУІМ близько 8 % і навіть у жіночих 

інститутах ВУІМ, які також відрізнялися великим релігійним ухилом – 10,5% 

навчального часу. 

Необхідно також зазначити, що курс навчання в міністерських та 

маріїнських гімназіях був семирічний, а в єпархіальних училищах та жіночих 

інститутах – шестирічний.  

1880-ті рр. у Російській імперії були періодом посилення політичної 

реакції. У 1884 р. було затверджено «Правила о церковнопарафіяльних 

школах», що призвело до масового відкриття церковнопарафіяльних шкіл, 

які фінансувалися урядом. Мета цих дій полягала в тому, щоб посилити 
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державний вплив на початкову народну освіту. З особливою гостротою 

постала проблема кадрового забезпечення церковнопарафіяльних шкіл [262, 

с. 43–44]. 

Одним із рішень цієї проблеми стало внесення у 1886 р. Навчальним 

комітетом при Св. Синоді ряду змін в навчальний процес єпархіальних 

жіночих училищ [73, с. 391–394]. Перші два пункти постанови 1886 р. були 

присвячені викладанню російської мови та словесності. У цьому документі 

зазначалося, що набуття навичок правильно писати становить одну з 

найголовніших цілей навчання в училищі. Відтак необхідно було приділяти 

цим предметам більше уваги. У четвертому пункті постанови розглядалося 

питання викладання в училищах церковного співу, оскільки цей предмет 

відігравав особливо велике значення в майбутній професії вихованок. У 

зв’язку з цим керівництво багатьох єпархіальних училищ уже в 1886–1887 

навчальному році збільшило кількість уроків із церковного співу. Крім того, 

з 1886 р. за розпорядженням Св. Синоду в старших класах училищ 

єпархіалок почали знайомити з прийомами організації півчого хору і 

керівництвом ним. Для майбутніх вчительок народних шкіл ці знання були 

необхідними. 

Постанова 1886 р. замінила курс педагогіки, передбачений 

параграфом 80-м статуту 1868 р., курсом дидактики, у якому набагато більше 

уваги приділялося практиці педагогічної роботи, а також навчанню методиці 

викладання в початковій школі. До того ж Навчальний комітет при 

Св. Синоді рекомендував відкрити зразкові церковнопарафіяльні школи при 

училищах, у яких вихованки п'ятих і шостих класів мали проходити 

педагогічну практику. Протягом 1880–1890-х рр. при всіх єпархіальних 

училищах були засновані зразкові церковнопарафіяльні школи. Вони стали 

базою для педагогічної практики єпархіалок. Саме в цих школах вихованки 

мали поглибити й закріпити теоретичні знання, отримані в училищах, 

навчитися застосовувати їх у навчально-виховній роботі з учнями. 

Відзначимо, що при деяких єпархіальних училищах зразкові школи були 
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відкриті ще напередодні Постанови 1886 р. Наприклад, при Харківському 

єпархіальному училищі так звана «педагогічна школа» існувала ще з 1866 р. 

[147, с. 93], при Полтавському єпархіальному училищі була відкрита в 

1877 р. [41, с. 19], при Таврійському єпархіальному училищі – у 1887 році 

[71, с. 585].  

Педагогічний штат цих шкіл найчастіше складався з законовчителя та 

вчительки, яка викладала всі предмети. Школа перебувала під наглядом 

начальниці училища та викладача педагогіки. Щоденно дві вихованки 

п’ятого класу були присутні на всіх уроках, спостерігали за тим, як повинен 

проходити урок. Дві вихованки шостого класу допомагали стежити за 

дисципліною в класі та на перерві, роздавали й збирали навчальні посібники, 

записували в класному журналі тему кожного уроку. Для набуття навичок 

викладання вихованки шостого класу в післяобідні години виконували з 

дітьми домашнє завдання. Кожна єпархіалка займалася з групою з трьох -

чотирьох школярів. У другому семестрі вихованки давали і самостійні уроки 

з російської та церковнослов’янської мови, а також з арифметики. Вихованки 

шостого класу готували попередні плани-конспекти уроків на запропоновані 

теми, додаткові запитання для учениць зразкової школи. Пробні уроки 

проходили під керівництвом викладача педагогіки і в присутності всіх 

практиканток п’ятого і шостого класів. Після кожного заняття вихованки 

називали помічені ними недоліки викладання, а вчитель педагогіки давав 

необхідні методичні рекомендації [131, с. 36–38]. 

Важливою новацією реформи була рекомендація щодо створення 

підготовчого класу при кожному єпархіальному училищі з метою допомоги 

дівчатам сформувати базовий запас знань для вступу до першого класу [73, 

с. 393]. Однак, як показала історія, втілення в життя цієї статті постанови 

1886 р. розтягнулося аж до кінця століття. До підготовчих класів приймали 

на навчання дівчаток віком від 9 до 11,5 років. Вони мали знати основні 

молитви, уміти читати друковану книгу російською мовою й писати окремі 

слова. Курс підготовчого класу був річним, до нього входили такі предмети: 
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Закон Божий, російська мова, арифметика, чистописання і церковний спів. 

Після закінчення підготовчого класу вихованки складали іспити і лише за 

результатами цих іспитів переводилися в перший клас. Вихованки, які після 

проходження річного курсу були ще непідготовленими для переведення до 

першого класу, залишалися на другий рік за умови, що вони під час вступу 

наступного року до першого класу були не старші 12,5 років [141, с. 487–

488]. 

З часом були змінені й ускладнені умови прийому до єпархіальних 

училищ. Відкриття підготовчих класів привело до підвищення вимог, що 

висувалися до дівчат, які вступали до перших класів єпархіальних училищ. 

Уже з 1887 р. до єпархіальних училищ почали приймати дівчат з 10, а не з 9 

років. Від дівчаток, що вступали до першого класу, вимагалися такі навички: 

уміння «вільно, правильно читати» книги дитячого змісту; уміння 

переказувати своїми словами зміст прочитаної стислої статті або окремого 

висловлювання; уміння писати під диктовку; знання напам’ять основних 

молитов; уміння писати цифри до 100 [416, с. 99–100].  

Параграфи, які стосувалися відкриття зразкових церковнопарафіяльних 

шкіл і підготовчих класів, мали рекомендаційний характер, оскільки на їхню 

реалізацію були потрібні кошти. Відзначимо, що всі єпархіальні училища 

утримувалися виключно на кошти відповідних єпархій і безпосередньо 

залежали від місцевих можливостей.  

Отже, 1886 р. можна вважати важливою віхою розвитку єпархіальних 

жіночих училищ. Зміни, що відбулися, були спрямовані на підвищення рівня 

педагогічної підготовки єпархіалок. Проте вже наприкінці ХІХ ст. у 

періодиці розгорілася дискусія на тему, чи потрібна така широка освіта 

дочкам священиків. У 1889 р. у журналі «Церковный вестник» була 

опублікована стаття, у якій зазначалося, що існує дві думки з приводу змісту 

освіти в єпархіальних училищах: міського духовенства, яке виступало за 

зрівняння навчального курсу єпархіальних училищ із жіночими гімназіями, і 
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сільського духовенства, яке вважало, що необхідно скоротити навчальний 

курс єпархіальних училищ [345, с. 746].  

У 1895 р. газета «Свет» запевняла, що «дочкам духовенства необхідно 

давати більше практичних занять: домоведення, садівництва, бджільництва, 

городництва... Нашим дітям не потрібна французька мова, не потрібне 

брязкання на роялі». Коментуючи це висловлення, редакція «Церковного 

вестника» зазначила, що автори цієї статті погано знайомі зі станом 

навчального процесу в єпархіальних училищах, оскільки «саме на 

домоведення та інші практичні предмети в цих закладах звертають особливу 

увагу. Щодо іноземних мов, то вони необхідні для влаштування 

гувернантками, а музика необхідна майбутній вчительці для ведення уроків 

співу» [343, с. 1536]. Таким чином, становий принцип освіти наприкінці ХІХ 

ст. мав ще міцні позиції серед обивателів. 

Незважаючи на дискусії в періодиці, Навчальний комітет при 

Св. Синоду продовжував реформувати навчальний процес у єпархіальних 

училищах. У 1893 р. Св. Синод доручив Навчальному комітету скласти єдині 

навчальні програми для єпархіальних училищ, оскільки ці освітні установи 

мали лише короткі вказівки щодо матеріалу, який необхідно вивчити 

протягом року в кожному класі з означеної дисципліни. Навчальний комітет 

зі свого боку визнав корисним залучити до цієї справи більш досвідчених 

викладачів єпархіальних училищ. Було складено перелік викладачів, до якого 

потрапило 38 осіб, серед яких десятеро були вчителями єпархіальних училищ 

в Україні. Їм було доручено скласти навчальну програму зі свого предмету, а 

також пояснювальну записку із зазначенням необхідних навчальних 

посібників. Спочатку новостворені навчальні програми розглядалися в 

училищних радах, вносилися корективи, а потім відправлялися до 

Навчального комітету при Св. Синоді [161].  

У 1895 р. були затверджені нові єдині навчальні програми для всіх 

єпархіальних жіночих училищ. У них було детально визначено обсяг і зміст 

курсу з кожного предмету [64, с. 371–372]. З 1896 р. постановою Св. Синоду 
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від 3 – 10 липня 1896 р. було дозволено для уникнення «труднощів, які могли 

виникнути під час введення нових програм», запроваджувати їх поступово, 

починаючи з першого класу [63, с. 296]. На початку ХХ ст. в усіх 

єпархіальних училищах було завершено введення нових програм у всіх 

класах і з усіх предметів. 

У 1872 р. з ініціативи професора В. І. Гер’є були засновані Вищі жіночі 

курси в Москві. 1876 р. аналогічні курси були відкриті в Казані, а 1878 р. – у 

Санкт-Петербурзі та Києві. У 1897 р. було засновано Петербурзький жіночий 

медичний інститут, а у 1903 р. – Петербурзький жіночий педагогічний 

інститут. Восени 1906 р. відновили свою роботу Київські вищі жіночі курси 

та були відкриті Одеські вищі жіночі курси, а 1907 р. – Харківські вищі 

жіночі курси. Відбувалася активна боротьба за надання жінкам можливості 

навчатися в університетах [233]. Таким чином, наприкінці ХІХ – на початку 

ХХ ст. у вихованок єпархіальних училищ з’явилася можливість продовжити 

своє навчання у вищих жіночих навчальних закладах. Проте вступ на вищі 

курси був можливий лише за умови наявності атестата гімназій чи інститутів 

шляхетних дівчат про середню освіту. Абітурієнти, які не мали таких 

атестатів, складали вступні іспити, письмові та усні, «відповідно до програм 

остаточних випробувань у жіночих гімназіях» [287, с. 38]. 

На початку ХХ ст. за рівнем підготовки вихованки єпархіальних 

жіночих училищ значно відставали від випускниць жіночих гімназій. 

Навчальний курс гімназій був семирічний і додатково відкривалися восьмі 

педагогічні класи. Крім того, перелік дисциплін у єпархіальних училищах не 

змінювався з 1868 р, якщо не враховувати заміни педагогіки дидактикою в  

1886 р. Тим часом, життя йшло вперед, і єпархіалки дедалі більше відчували 

недостатність тих знань, що надавали їм у єпархіальних училищах. Не 

випадково, що й у періодиці того часу активно обговорювалося питання про 

якість освіти, яку отримували в єпархіальних училищах, і необхідність 

реорганізації навчального процесу в цих закладах [281, с. 1100–102; 409, 

с. 1649–1650]. 
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Примітно, що необхідність змін відчули самі священнослужителі 

єпархій. Так, наприклад, у 1886 р. «Таврійські єпархіальні відомості» 

опублікували статтю диякона Д. Шишацького «VII педагогічний клас при 

Таврійському єпархіальному жіночому училищі як засіб практично 

підготувати вихованок до навчально-виховної справи». Автор статті 

відзначав низький рівень педагогічної підготовки випускниць Таврійського 

єпархіального училища, який, на його думку, не повинен обмежуватися 

тільки теоретичним курсом педагогіки і дидактики. Д. Шишацький 

пропонував скористатися системою педагогічної підготовки, яка 

функціонувала в Кавказькому єпархіальному жіночому училищі, де існував 

сьомий педагогічний клас з деякими незначними змінами. У цьому 

додатковому класі дівчата отримували поглиблені знання з предметів 

училищного курсу [414, с. 461–467]. У відповідь на ці ідеї незабаром вийшла 

стаття інспектора класів Таврійського єпархіального жіночого училища, 

священика Є. Новіка. Він, погоджуючись із необхідністю більш ґрунтовної 

педагогічної підготовки єпархіалок, усе ж таки закликав братися до 

виконання цього питання обдумано. Серед іншого, він зазначав, що заміна 

(за зразком Кавказького єпархіального училища) інституту виховательок на 

учениць сьомого класу зашкодить як виховній, так і навчальній справі обох 

сторін [338, с. 661–665].  

Священик Іоанн Філевський у 1905 р. опублікував у журналі «Южный 

край» статтю про необхідність реформування єпархіальних жіночих училищ, 

зокрема і Харківського. Він написав, що ці училища являють собою вже 

значно застарілий тип навчальних закладів як у навчальному, так і у 

виховному аспекті [403, с. 4]. Необхідно розуміти, що автор статті належав 

до руху обновленства, який мав вплив на його погляди. Однак І. Філевський 

був близько знайомий з устроєм єпархіальних училищ, оскільки відпрацював 

один рік у Першому Київському жіночому училищі духовного відомства 

[295, с. 220], а з 1902 р. став членом училищної ради Харківського 

єпархіального жіночого училища [122, с. 4].  
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Під час революції 1905–1907 рр. заворушення охопили і єпархіальні 

жіночі училища. Аналіз документів Св. Синоду дозволяє стверджувати, що 

найпоширенішим способом вираження невдоволення вихованців духовно-

навчальних закладів були петиції. Єпархіальними училищами також 

прокотилася хвиля незадоволення, яка мала прояв, передовсім, у поданні 

петицій до училищних рад та до Св. Синоду [366, с. 172–173]. Вимоги 

єпархіалок були вельми схожими з вимогами семінаристів. На першому місці 

у всіх петиціях була зазначена необхідність реформи всієї системи 

єпархіальних училищ. Укладачі петицій мали на увазі ліквідацію станового 

устрою, зрівняння в правах випускниць єпархіальних та жіночих і чоловічих 

гімназій. У петиціях йшлося про необхідність надання єпархіалкам права 

вступати до всіх вищих чоловічих та жіночих навчальних закладів як 

спеціального, так і загальноосвітнього характеру [167, арк. 32]. 

Примітно, що ради навчальних закладів, порушуючи всі правила, 

приймали ці петиції і розглядали їх. Ради деяких єпархіальних училищ навіть 

підтримали окремі пропозиції. Натомість Св. Синод засудив подання петицій 

до училищних рад, оскільки це було порушенням встановленого порядку. 

Керівництву єпархіальних училищ було наказано не приймати більше 

подібних вимог [68, с. 8–9]. Між тим, усім радам духовно-навчальних 

закладів було запропоновано до 1 березня 1906 р. підготувати докладні 

міркування щодо змін в устрої цих училищ [69, с. 7–8]. Про результати 

роботи училищних рад можна дізнатися з матеріалів тритомної справи «Об 

изменениях в учебно-воспитательном отношении епархиальных женских 

училищ», яка була сформована в Навчальному комітеті Св. Синоду. У цій 

справі в алфавітному порядку були підшиті 58 проектів, надісланих з 

єпархіальних училищ Російської імперії [166]. У тому ж році всі пропозиції 

були узагальнені та опубліковані окремою брошурою [43]. Вона є важливим 

джерелом для вивчення навчального процесу та тих змін, до яких прагнули 

на місцях.  
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Усі вимоги училищних рад можна об'єднати в чотири групи: навчальні, 

адміністративні, виховні та господарські. Найбільше уваги в клопотаннях 

приділялося саме навчальній частині. Усі без винятку училища вимагали 

збільшити термін навчання до семи років і створити восьмий додатковий 

клас, за можливості дворічний. Крім того, керівництво всіх училищ 

сходилося на думці, що зміст та об’єм навчального курсу мав бути зрівняний 

з навчальним курсом міністерських жіночих гімназій. Це вимагало введення 

нових дисциплін, таких, як природознавство, алгебра, гігієна; переведення в 

розряд обов’язкових предметів «нові» мови та малювання, а також 

розширення переліку необов’язкових дисциплін. Вимагалося включити в 

класний час заняття з рукоділля і найняти спеціально підготовлену 

вчительку. Один із найголовніших пунктів усіх петицій та подальших 

проектів стосувався зрівняння в правах випускниць єпархіальних училищ із 

випускницями жіночих гімназій [43, с. 11–17].  

Розглянувши ці проекти, Св. Синод ухвалив кілька важливих рішень. 1 

жовтня 1907 р. було затверджено «Положение о седьмом дополнительном 

педагогическом классе при епархиальных женских училищах». Мета цього 

класу полягала в підготовці вчительок для початкових народних шкіл, 

молодших класів єпархіальних жіночих і церковно-вчительських шкіл, а 

також училищних виховательок [142, с. 362].  

Зарахування до сьомого класу здійснювалося за такими правилами: без 

екзаменів приймалися випускниці єпархіальних училищ, а також жіночих 

училищ духовного відомства, що успішно пройшли загальний училищний 

курс і відразу подали заяви на навчання. Вихованки попередніх випусків, 

якщо з моменту закінчення ними училища пройшло менше ніж два роки, за 

наданням схвальних характеристик про свою поведінку за цей час також 

приймалися без випробувань. Особи, які закінчили навчання більше ніж два 

роки тому зараховувалися тільки після складання ними іспитів з усіх 

предметів, що вивчалися в училищі. 
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Навчальний курс сьомого класу тривав один або два роки залежно від 

матеріальних можливостей училища. Курс другого року мав два відділення: 

словесне і фізико-математичне [142, с. 362–366]. Навчання в цьому класі 

було спрямоване на підвищення загального рівня знань вихованок та 

поглиблену підготовку до вчителювання. Перший рік сьомого педагогічного 

класу охоплював такі предмети: Закон Божий з методикою викладання, 

педагогічна психологія, методика викладання російської і 

церковнослов’янської мов, історія російської літератури, математика та 

методика викладання, історія, фізика, гігієна, природознавство, церковний 

спів. Бачимо, що в навчальний курс сьомого класу були введені деякі 

загальноосвітні предмети, яких не було в шестирічному курсі, а інша частина 

предметів була взята з шестирічного курсу, але зі значними доповненнями та 

розширеним обсягом викладання. Словесне відділення другого року сьомого 

педагогічного класу мало наступні дисципліни: Закон Божий з методикою 

його викладання, історія педагогіки, логіка, російська та 

церковнослов’янська мови з методикою їх викладання, методика викладання 

російської і церковнослов’янської мов, історія російської літератури, історія 

іноземної літератури, історія, спів. Єпархіалки фізико-математичного відділу 

вивчали Закон Божий з методикою його викладання, історію педагогіки, 

логіку, арифметику, алгебру, геометрію, методику викладання арифметики, 

тригонометрію, географію, космографію, фізику, природознавство з 

методикою його викладання та спів. Крім того, вихованки могли вивчати 

«нові» мови, музику, малювання, рукоділля за окрему плату у вільний час 

(дод. Г). 

Паралельно з теоретичними класними заняттями учениці сьомого класу 

під керівництвом викладачів відповідних предметів по черзі вели практичні 

уроки в зразковій церковнопарафіяльній школі при училищі. Навчання 

відбувалося за програмами, затвердженими Навчальним комітетом при 

Св. Синоді. Після закінчення навчального року вихованки повинні були 

скласти відповідні іспити з теоретичних предметів та практичної частини. За 
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підсумками видавалися свідоцтва про закінчення педагогічного класу [142, 

с. 363–364].  

На уроках із Закону Божого вчителі особливу увагу приділяли 

поясненню місць Св. Письма, що мали педагогічне значення, також 

вихованок знайомили з педагогічними поглядами отців церкви шляхом 

читання та аналізу їх творів. Використовувалися такі посібники: «Изложение 

христианской православной веры» [195] й «Существенные черты 

христианского нравоучения» [196] протоієрея П Смирнова, які були створені 

для восьмих класів жіночих гімназій та витримали декілька перевидань. 

Методику викладання Закону Божого та російської мови вивчали за 

підручниками М. М. Страхова, який протягом довгого періоду часу викладав 

у Харківській духовній семінарії, «Краткая методика закона Божия» [201] та 

«Методика русской грамоты» [202].  

Викладання історії в сьомому додатковому педагогічному класі велося 

за «Учебником русской истории» [33] К. Єлпатьєвського та «Учебником 

всеобщей истории» [8; 9; 10] П. Виноградова. Підручник К. Єлпатьєвського 

був альтернативою вищезазначеній праці Д. І. Іловайського, цей посібник 

витримав 11 видань. Підручник К. Єлпатьєвського був складений відповідно 

до нової програми з історії. Новизна посібника К. В. Єлпатьєвського 

полягала в особливій увазі до додаткового навчального матеріалу 

(документів, уривків з науково-популярної, художньої та мемуарної 

літератури, довідкових матеріалів). Однак за структурою і змістом цей 

підручник мало відрізнявся від своїх попередників, унаслідок чого на 

початку ХХ ст. був визнаний застарілим і перестав влаштовувати передових 

вчителів і методистів [347, с. 21].  

Посібником із фізики була книга К. Д. Краєвича «Основания физики» 

[51], яка використовувалася в п’ятому і шостому класах. На заняттях з 

алгебри вихованки користувалися підручником «Краткая алгебра» [49] та 

збірником задач [232]. Посібник з алгебри готувався для жіночих гімназій та 

духовних семінарій, проте використовувався майже в усіх середніх 
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навчальних закладах Російської імперії. Уперше «Краткая алгебра» 

А. П. Кисельова вийшла в 1896 р., далі вона витримала 16 перевидань 

загальним накладом 65 тис. примірників. Дослідники творчості 

А. П. Кисельова відзначають, що його підручники математики встановили 

рекорд довговічності, залишаючись понад 60 років найстабільнішими 

підручниками у вітчизняній школі, і на багато десятиліть визначили рівень 

математичної підготовки кількох поколінь школярів як царської, та і 

радянської Росії [234]. 

Керівництво єпархіальних училищ відразу використало можливість 

відкрити сьомі педагогічні класи. Перший сьомий додатковий клас був 

заснований вже в 1907 р. при Катеринославському училищі [228, с. 114–115] 

та при першому й другому Київському училищі духовного відомства [239, 

с. 33]. У 1908 р. були відкриті сьомі додаткові класи при Харківському та 

Полтавському училищах [229, с. 224–225], у 1909 р. – при Чернігівському 

[130, с. 9], Таврійському [105, с. 314] та Волинському [78, с. 413] 

єпархіальних училищах. У 1911 р. було засновано сьомий педагогічний клас 

при Маріупольському училищі [91, с. 11]. Останні сьомі педагогічні класи 

були відкриті напередодні Першої світової війни влітку 1913 р. при 

Одеському [99, с. 18] та другому Чернігівському [182, арк. 18] єпархіальних 

училищах. Таврійське, Перше Чернігівське єпархіальні училища та Друге 

Київське училище духовного відомства мали дворічний курс навчання в 

сьомих педагогічних класах.  

Крім того, Навчальний комітет при Св. Синоді реформував навчальні 

програми. Було вироблено проект змін, який також був затверджений у 

1907 р. Згідно з цим проектом, у навчальну програму були внесені нові 

загальноосвітні дисципліни: природознавство і креслення, а малювання та 

рукоділля були перенесені з необов'язкових у розряд обов'язкових курсів, 

були дещо змінені рекомендації щодо підручників. Кількість годин з деяких 

загальноосвітніх дисциплін була збільшена. Так, викладання алгебри та 

геометрії було збільшено на шість годин на тиждень, історії російської 



87 

 

літератури – на п’ять годин, російської мови та історії – на чотири години, 

дидактики та фізики – на одну годину. Було зменшено години, відведені на 

викладання Закону Божого, арифметики, географії та чистописання. Загальна 

кількість уроків у кожному класі збільшилася і поступово зростала у міру 

переходу вихованок у старші класи: у першому класі досягала 20, у другому і 

третьому класах – 22, у четвертому класі – 25, у п’ятому класі – 26, у 

шостому класі – 28 уроків на тиждень (дод. Д). Було розширено перелік 

необов’язкових дисциплін. До них були віднесені «нові» мови, музика, 

іконопис, живопис, садівництво, городництво та гімнастика. Св. Синод 

рекомендував вивчення всіма вихованками «нових» мов, оскільки вони були 

необхідними для майбутнього працевлаштування єпархіалок. Проте ці 

дисципліни не були внесені в розряд обов’язкових, бо їх введення 

безпосередньо залежало від наявності матеріальних коштів в училищі [70, 

с. 324–329]. Таким чином, реформування навчальних програм та створення 

сьомого педагогічного класу було спрямоване на підвищення загального 

рівня знань єпархіалок та спеціальну поглиблену підготовку до 

вчителювання. 

Ці зміни суттєво вплинули на якість навчальної програми та підвищили 

рівень підготовки вихованок у єпархіальних училищах. Водночас випускниці 

єпархіальних училищ так і не були зрівняні в правах з випускницями жіночих 

гімназій, у тому числі вони не отримали право на вступ до вищих навчальних 

закладів. У 1912–1913 рр. суттєво зросло число скарг, які подавали єпископи, 

представники духовенства та керівництво училищ до Навчального комітету 

при Св. Синоді. Особлива увага в них зверталася на недостатній рівень 

підготовки єпархіалок. Адже вступити на вищі жіночі богословські курси 

могли лише випускниці сьомих класів єпархіальних училищ, які були 

створені не при всіх училищах. Для єпархіалок вступ до університетів й 

інститутів практично унеможливлювався через те, що їм було потрібно 

складати додаткові іспити (це вимагало додаткових витрат та зусиль). До 

того ж у скаргах відзначалося, що під час прийняття на роботу перевага 
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зазвичай надавалася випускницям жіночих гімназій, які отримували більш 

ґрунтовну загальноосвітню та педагогічну підготовку [175, арк. 5–6]. Таким 

чином, у середині другого десятиліття ХХ ст. керівництво єпархіальних 

училищ вважало, що ці освітні установи відстають від інших навчальних 

закладів, тому їх керівництво намагалося реагувати на виклики часу.  

Початок Першої світової війни перервав навчальний процес у 

єпархіальних училищах, що знаходилися біля лінії фронту. У їхніх 

приміщеннях були розташовані шпиталі. Наприклад, заняття у Волинському 

єпархіальному училищі на початку 1914–1915 навчального року були 

призупинені, оскільки училищне приміщення було передано під військовий 

госпіталь [79, с. 551], а навесні 1915 р. навчальний заклад був евакуйований 

до міста Катеринослав [76, с. 616], де воно залишалося до 1918 р.  

У приміщенні Таврійського єпархіального училища також був 

розташований госпіталь, проте це не завадило навчальному процесу. До того 

ж при цьому училищі після клопотання єпископа Таврійського та 

Сімферопольського Дмитра (Абашидзе) в січні 1915 р. було відкрито 

тимчасові курси сестер милосердя. Навчання на цих курсах передбачалося 

переважно для вихованок сьомого і восьмого додаткових педагогічних класів 

[177, арк. 1–5]. В Одесі була інакша ситуація. Військовий госпіталь 

розташовувався в будівлі духовної семінарії, тому з’їзд єпархіального 

духовенство постановив поділити будівлю єпархіального жіночого училища: 

перший семестр вона надавалася єпархіальному училищу, а другий – 

духовній семінарії. Усі єпархіалки звільнялися від іспитів [180, арк. 46].  

У січні 1914 р. у Св. Синоді була створена спеціальна комісія для 

перегляду статуту єпархіальних жіночих училищ. Після довгих обговорень у 

лютому 1915 р. був розроблений проект нового статуту єпархіальних 

училищ, який, на думку його авторів, відповідав новим вимогам. Цей проект 

статуту залишив без змін все те, що стосувалося виховання, але були внесені 

значні корективи в навчальну й адміністративно-господарську частини та 

систему управління училищ. 
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Оскільки всі згадані клопотання містили пункти щодо збільшення 

строку навчання в єпархіальних училищах і розширення навчальної 

програми, примітно, що ці вимоги були втілені в проекті. Відповідно до 

тексту проекту статуту 1915 р., було подовжено строк навчання до семи років 

і при всіх училищах мав бути створений восьмий додатковий педагогічний 

клас. Були посилені вимоги до вступних іспитів. Перелік обов’язкових 

дисциплін відтепер містив у собі Закон Божий, церковний спів, російську та 

церковнослов’янську мови, теорію словесності, історію російської 

літератури, математику, фізику, історію, природознавство, географію, 

космографію, французьку та німецьку мови, педагогіку й дидактику, 

чистописання, малювання, рукоділля, гігієну і гімнастику. Серед 

необов’язкових предметів були латина, музика, іконописання, медицина, 

сільське господарство і стенографія. Восьмий педагогічний клас мав 

поділятися на чотири відділи: словесно-історичний, фізико-математичний, 

природничо-географічний та відділ нових мов. Крім того, у проекті статуту 

1915 р. було зафіксовано підвищення вимог до кваліфікації начальниці 

училища й викладачів [179, арк. 76–93].  

Ці зміни в проекті статуту можна трактувати як прогресивні зрушення, 

оскільки вони мали привести до підвищення рівня та якості підготовки 

вихованок єпархіальних жіночих училищ. Текст проекту статуту свідчить, 

що Св. Синод мав наміри провести значні реформи в галузі духовної освіти, 

зокрема модернізувати жіночі духовні навчальні заклади. На жаль, новий 

статут так і не був впроваджений. Революційні події, що почалися в 1917 р., 

призвели до ліквідації цього типу навчальних закладів.   

Треба відзначити, що Українська революція та розгортання 

національно-визвольного руху в 1917 р. вплинули на навчальну програму і 

єпархіальних жіночих училищ. Відповідно до журналу № 35 училищної ради 

при Чернігівському єпархіальному училищі, у грудні 1917 р. для вихованок 

старших класів було введено викладання української мови. У восьмому 

додатковому педагогічному класі на літературному відділі було 
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запроваджено вивчення української літератури та історії України як 

обов’язкових дисциплін [180, арк. 156]. Однак підкреслимо, що це єдиний 

зафіксований нами випадок.  

Основною формою організації навчання протягом усього періоду 

функціонування єпархіальних училищ був урок, який тривав годину. Під час 

одного заняття вчителі пояснювали новий матеріал, вихованки виконували 

вправи, завдання, розв’язували задачі та приклади. Передбачалося, що 

дівчата засвоюють основні тези на уроках, а ввечері повторюють вивчене 

[296, с. 166]. Оцінювання знань вихованок відбувалося за п’ятибальною 

системою. Підсумкова оцінка виводилася в результаті здійснення низки 

операцій. За чвертями в єпархіальних училищах проходили атестації. 

Наприкінці навчального року на їхній підставі виставлялася річна оцінка. 

Після закінчення навчальних занять вихованки з усіх предметів складали 

річні іспити. Як правило, іспити приймала комісія в складі начальниці 

училища, інспектора класів, одного з членів ради від духовенства й 

викладача відповідного предмету. Інколи на іспитах були присутні єпископи, 

попечителі навчальних округів, представники повітової земської управи, 

міської думи. Екзаменаційна оцінка виводилася в такий спосіб: середнє 

арифметичне суми балів усіх екзаменаторів. Підсумковий бал ставився як 

середнє арифметичне суми річної й екзаменаційної оцінок.  

Відмінницям вручалися похвальні листи й дарувалися книжки та різні 

невеликі подарунки за успіхи в навчанні. Вихованки, які отримали на іспиті 

незадовільну оцінку, незалежно від річного бала, мали проходити 

переекзаменування. Якщо незадовільна оцінка була з одного предмету, 

переекзаменування, зазвичай, призначалося після сесії, якщо з двох – після 

канікул. Якщо ученицею не було здано три і більше предметів, вона або 

залишалася у тому ж класі для повторного проходження курсу, або 

відраховувалася у зв’язку з неуспішністю [231, с. 36–37]. Проведений аналіз 

щорічних звітів про діяльність єпархіальних училищ показав, що число 

вихованок, які були відраховані з училища через неуспішність, було відносно 
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незначним, що складало від 2% до 5%, а число залишених на другий рік було 

від 5% до 15%. 

Відзначимо, що проблема малоуспішних вихованок постійно була в 

центрі уваги. Це питання порушувалося і на зібраннях педагогічних рад 

училищ і навіть на сторінках духовних журналів. Наприклад, восени 1870 р. 

проблема малоуспішних вихованок дуже активно обговорювалася в 

Полтавському єпархіальному жіночому училищі. Група викладачів 

висловила думку, що необхідно перевести неуспішних вихованок другого 

класу в перший клас або взагалі виключити з училища. Оскільки з ними 

треба було працювати більш ретельно, приділяти їм більше уваги, і через це 

збивався навчальний процес. У результаті дискусії педагогічна рада училища 

постановила, що «таке ставлення до вихованок жорстоке». Полтавський і 

Переяславський архієпископ Іоанн (Петін) підтримав рішення педагогічної 

ради, зазначивши, що всі учениці не можуть мати однакові здібності до наук. 

Він відзначив, що набагато важливіше, щоб вихованки мали добрий характер 

[418, с. 741–743]. 

Слід зазначити, що в усіх школах другої половини ХІХ ст. була 

категорія учнів, яка не вчилася, а відсиджувалася на останніх партах. Учителі 

їх просто не запитували, махнувши на них рукою. Про подібне явище пише і 

вихованка Смольного інституту Є. М. Водовозова [46, с. 302]. У духовних 

семінаріях такі учні сиділи на задніх партах («на Камчатці»), нічого не 

боялися, знаючи, що викладачі їх не чіпатимуть [143, с. 270]. Автор однієї зі 

статей журналу «Церковный вестник» писав щодо малоуспішних вихованок 

єпархіальних училищ таке: «Залишати їх в училищі, насильно тягнути з класу 

в клас – абсолютно марно для самих учнів і шкідливо для закладів» [360, 

с. 427].  

Відзначимо, що в єпархіальних училищах були типовими випадки 

залишення на другий рік. У 1893 р. один із ревізорів Навчального комітету 

визнав, що деякі училищні ради навіть занадто суворо підходять до питання 

про переведення до наступного класу. Зі звітів, наприклад, Харківського 
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єпархіального училища можна побачити, що вихованки, маючи незадовільні 

оцінки за письмові роботи, залишалися на повторний курс, хоч і мали досить 

задовільні відповіді на усних іспитах. Це загальна тенденція для всіх 

єпархіальних училищ протягом 1880–1890-х рр. У зв'язку з цим Навчальний 

комітет при Св. Синоді рекомендував «не надавати відміткам за письмові 

вправи великого значення». Було також ухвалено рішення вилучити з табеля 

річних оцінок графу для самостійного підсумкового бала за письмові роботи 

[223, c. 36]. У 1896 р. було дозволено переводити в наступний клас з однією 

незадовільною оцінкою, якщо викладання цього предмету продовжувалося і 

в наступному класі [65, с. 149]. 

Керівництво єпархіальних училищ завжди намагалося підвищити 

рівень успішності вихованок і вжити заходів проти несумлінних учениць. На 

засіданнях педагогічних рад з’ясовувалися причини малоуспішності кожної 

учениці. У випадку лінощів і відсутності старанності вихованка отримувана 

догану й попередження про можливі покарання, як-от: виключення з 

училища, залишення на другий рік чи позбавлення безкоштовного 

утримання. Для допомоги малоздібним вихованкам вводилися посади 

помічниць виховательок, а згодом інститут пепіньєрок [384, с. 174]. У деяких 

випадках повідомляли батьків про успіхи вихованок. Малоуспішним 

ученицям робили зауваження в присутності всього класу. Інколи навіть 

архієпископи особисто оголошували єпархіалкам зауваження [418, с. 754].  

У єпархіальних училищах зверталася особлива увага на створення 

бібліотек, які були в кожному єпархіальному училищі. Відзначимо, що в 

перші роки функціонування училищ підручників катастрофічно не вистачало. 

Проте з середини 1870-х рр. спостерігалися позитивні зміни. Бібліотеки 

почали поповнюватися не тільки підручниками, а й художньою, історичною, 

науковою, дитячою літературою, періодичними виданнями, картами тощо. 

Як правило, у бюджеті кожного єпархіального училища відводилася певна 

сума на придбання навчальної та художньої літератури. Зазвичай підручники 

і художня література купувалися на підставі рішень училищної ради на 
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прохання викладачів. Багато книг і періодики надходили до бібліотек за 

рахунок різних благодійників.  

Так, у 1871 р. фундаментальна бібліотека Таврійського єпархіального 

училища нараховувала 712 томів, 105 томів зберігалося в учнівській 

бібліотеці для вихованок, крім того, було 32 географічні карти та 80 

історичних карт [103, с. 125]. Проте в 1913 р. бібліотека при Таврійському 

училищі містила 3501 примірник, а також 81 атлас й 15 карт [106, с. 17]. 

Бібліотека Харківського єпархіального училища поповнювалася регулярно, у 

1895 р. фундаментальна бібліотека нараховувала 3443 томи, учнівська – 1988 

томів, музикальна – 503 музикальні п’єси, а також бібліотека виписувала 

більше 20 періодичних видань [120, с. 155–156]. У 1915 р. фундаментальна 

бібліотека Харківського єпархіального училища нараховувала 6016 томів, 

учнівська – 8124 томи, а музикальна – 1028 зошитів нот [112, с. 44]. У 1898 р. 

книгозбірня Волинського Віталієвського єпархіального жіночого 

нараховувала 1298 примірників [83, с. 15], а вже в 1906 р. – 2129 примірників 

[84, с. 22]. Таким чином, ми можемо спостерігати суттєву динаміку розвитку 

училищних бібліотек протягом другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

Поступово впорядковувалися бібліотечні фонди. З 1880-х рр. училищні 

бібліотеки поділялися на фундаментальні й учнівські, а деякі училищні 

бібліотеки мали й музичний фонд. Фундаментальна бібліотека призначалася 

для викладачів і персоналу училища. Нею могли користуватися й вихованки 

за умови наявності дозволу від викладачів на отримання конкретної книги. 

Книги учнівської бібліотеки відповідно до віку вихованок поділялися на три 

відділи. Складені каталоги полегшували пошук потрібної книги. Викладачам 

доручалося надавати рекомендації щодо вибору книжок, а вихователькам – 

слідкувати, щоб вихованки у вільний час обов’язково читали книжки [413, 

с. 37]. Кожній вихованці видавався спеціальний зошит, куди вона писала 

назви книг, прочитаних протягом тижня, і свої враження від них. 

Таким чином, навчальний процес єпархіальних жіночих училищ 

протягом другої половини ХІХ – початку ХХ ст. зазнав певну кількість змін. 
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На першому етапі, який тривав з 1850-тих рр. до 1868 р., формується мережа 

училищ для дівиць духовного звання. Це були станові закриті навчальні 

заклади. Навчальний курс був спрощеним та стислим, оскільки основне 

завдання цих освітніх установ полягало в підготовці дружини священика, 

переважно сільського. На другому етапі, 1868–1907 рр., основне завдання 

єпархіальних училищ було розширене. Для цього періоду характерна 

тенденція до поглиблення педагогічної складової навчання в училищах, що 

виявилося в заміні курсу педагогіки курсом дидактики та залученням 

вихованок до роботи в зразкових церковнопарафіяльних школах при 

училищах. Ці школи були відкриті при всіх єпархіальних училищах, вони 

надавали можливість вихованкам старших класів ознайомитися з 

методичними прийомами викладання предметів і переконатися в професійній 

придатності. Створювалися бібліотеки, фізичні та географічні кабінети, які 

сприяли організації навчального процесу. Третій етап, 1907–1918 рр., 

характеризувався реформуванням навчального плану, націленого на 

зрівняння курсу навчання єпархіальних училищ із жіночими гімназіями. 

Однак Перша світова війна й революційні події завадили дальшій 

реорганізації єпархіальних училищ.  

 

2.2. Виховання єпархіалок: основні напрями та методи 

 

Освіта в єпархіальних жіночих училищах не обмежувалася лише 

навчальними заняттями. Єпархіальне училище було для дівчаток таким 

самим каналом входження в доросле життя, як і сім'я. У його стінах 

відбувалася соціалізація учениць, їхня соціокультурна адаптація. Фактично 

на це був спрямований весь виховний процес у навчальних закладах такого 

типу.  

У педагогіці поняття «виховання» вживається в широкому й вузькому 

значенні. У широкому педагогічному сенсі виховання – це спеціально 

організована, цілеспрямована, керована й контрольована взаємодія 
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вихователів і вихованців, кінцевою метою якої є формування особистості, 

потрібної й корисної суспільству. У вузькому педагогічному сенсі виховання 

– це процес і результат виховної роботи, спрямованої на вирішення виховних 

завдань. У нашому дослідженні термін «виховання» розуміємо як процес 

цілеспрямованого систематичного прищеплення індивідам моральних норм, 

понять, поглядів, способів і форм діяльності та поведінки, прийнятих у 

певному суспільстві [303]. 

У процесі реконструкції виховного процесу в єпархіальних жіночих 

училищах України було виявлено основні напрями виховання єпархіалок. Це, 

передовсім, духовно-моральне, патріотичне, трудове, фізичне, естетичне та 

санітарно-гігієнічне виховання. Відзначимо, що протягом усього періоду 

існування єпархіальних училищ основним напрямом виховання учениць було 

духовно-моральне виховання. Цей напрям виховання передбачає формування 

у вихованців моральної свідомості, стійких моральних якостей; моральних 

потреб на основі засвоєння норм і принципів суспільної моралі; вироблення 

умінь співпереживати оточенню, співчувати іншим людям через розвиток 

почуття поваги до них, шанобливого ставлення до старших, слабших [405]. 

Відзначимо, що характерною особливістю вітчизняної педагогіки середини 

ХІХ – початку ХХ ст. був процес інтенсивного розвитку теорії виховання, 

надання їй самостійного статусу в межах педагогічної науки. Центром 

гострих дискусій стала проблема людини й шляхи духовно-морального 

виховання. Безумовно, наукові товариства, педагогічні об’єднання, течії 

розглядали проблеми мети й завдань духовно-морального виховання, що 

зумовлювало розроблення інших його аспектів – змісту, способів і засобів 

виховного впливу [243, с. 210–211]. 

Спрямованість виховання єпархіальних училищ була зафіксована в 

статутах цих навчальних закладів [136, с. 254]. Православна релігія була 

визначена як фундамент виховного процесу, оскільки призначення цих 

навчальних закладів полягало у вихованні «гідних супутниць служителів 

Вівтаря Господнього». У всіх статутах наголошувалося, що головною метою 
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єпархіальних училищ було виховання в дівчаток релігійного почуття, і на 

його основі «прищеплення їм правил моральності й доброї поведінки». 

Духовно-моральне виховання учениць єпархіальних жіночих училищ мало 

зміцнити вихованок в усвідомленні обов'язковості євангельського 

морального закону. Виховательки мали привчати учениць до скромності, 

ввічливості, чуйності до чужого горя, шанобливого ставлення до старших, 

доброзичливого і щирого спілкування з подругами, ласкавості й 

поблажливості до молодших і слабких, бережливості через проведені бесіди. 

Особливо важливим у моральному вихованні єпархіалок вважалося 

привчання до щирості, до подолання самолюбства, до свідомості у вчинках 

[219, арк. 20].  

Аналіз джерел, який ми здійснили, свідчить, що одним із 

найважливіших методів виховання був цілеспрямований і систематичний 

вплив виховательок та начальниці училища на єпархіалок особистим 

прикладом, а також позитивними прикладами діяльності інших викладачів як 

зразків для наслідування, ідеалу в житті. Сучасні педагоги визначають, що 

суть позитивного прикладу як методу виховання полягає у використанні 

кращих зразків поведінки й діяльності інших людей для збудження в учнів 

прагнення до активної роботи над собою, до розвитку і вдосконалення своїх 

особистісних властивостей і якостей та подолання наявних недоліків [355].  

Відзначимо, що відповідно до освітньої політики Російської імперії в 

ХІХ ст. духовно-моральне виховання, яке ґрунтувалося на засадах 

православної віри, було одним із основних напрямів діяльності всіх середніх 

жіночих навчальних закладів ХІХ – початку ХХ ст., тому що найважливішою 

духовною цінністю будь-якої дівчини, вихованої в традиціях тогочасної 

патріархальної культури, була релігія і Бог [299]. Поміж середніх жіночих 

навчальних закладів багато уваги виховній роботі, спрямованій на 

формування релігійності серед учениць, приділяли також інститути 

шляхетних дівчат [399, с. 20].  
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Незважаючи на те що педагоги-гуманісти ХІХ ст. наголошували на 

світському характері освіти, багато хто з них відзначали важливість релігії як 

ціннісної основи освіти. Велику роль у розвитку теорії релігійного виховання 

в Російській імперії в ХІХ ст. відіграв видатний педагог К. Д. Ушинський. 

Він вважав, що релігійне виховання є важливою складовою саме жіночої 

освіти, без якої неможливе повноцінне формування особистості. На думку 

К. Д. Ушинського, релігійне виховання людини має супроводжувати її все 

життя. Цим мають опікуватися, передусім, мати, а також церква і школа. У 

школі обов'язково мають вивчати Закон Божий [344]. Ідеї К. Д. Ушинського 

вплинули на тогочасну політику царського уряду щодо жіночої освіти. Саме 

він став реформатором системи інститутів шляхетних дівчат та взяв участь у 

розробці теоретичних основ жіночої освіти в 1860-ті рр. Наступник 

К. Д. Ушинського П. Ф. Каптерев продовжив розвивати теорію релігійного 

виховання. За словами П. Ф. Каптерева, жінки відрізняються великою 

релігійністю, тому просвітництво їх релігійного почуття, повідомлення їм 

гуманних ідей про Бога, зміцнення релігійно-морального настрою й 

вироблення широкої віротерпимості є важливим завданням жіночої освіти. 

Для цього необхідно докорінно змінити саме викладання Закону Божого. 

Уроки читання Євангелії і Біблії, бесіди про прочитане, з'ясування моральних 

начал життя, насамперед самих вихованок, мають перетворитися на джерело 

життєвої мудрості. Саме цей предмет, вважав П. Ф. Каптерев, повинен 

«насаджувати й укорінювати в серцях майбутніх матерів широку 

віротерпимість, гуманність, святість братських людських відносин, яку вони 

потім передадуть своїм дітям...» [282, с. 1].  

Джерела свідчать про те, що в єпархіальних училищах багато уваги 

приділяли молитвам, читанню Слова Божого та причащанню Святих Таїнств. 

Відповідно до Статуту єпархіальних жіночих училищ 1868 р., день 

єпархіалок мав починатися й закінчуватися молитвою. Крім того, вихованки, 

зобов'язані були читати молитви до і після приймання їжі, на початку і після 

закінчення уроку [138, с. 260]. Дослідження джерел, які зберігають відомості 
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щодо розпорядку дня єпархіалок, дозволяє стверджувати, що в училищах 

дотримувалися настанов Св. Синоду з приводу читання молитов та 

виконання інших обов’язкових ритуалів. Важливим елементом виховання 

було відвідування церкви та участь у церковному хорі. Єпархіалки мали 

дотримуватися постів, сповідалися й причащалися Святих Таїнств двічі на 

рік – у Великий пост на першому тижні та пост перед Різдвом Христовим. 

Церковна служба була важливою ланкою у вихованні справжніх дочок 

церкви. Законовчитель розкривав дівчаткам глибокий зміст пісноспівів, 

псалмів і символічне значення церковних священнодійств. Відзначимо, що 

учениці і жіночих гімназій, і інститутів шляхетних дівчат також починали 

кожен свій навчальний день із молитви. Відвідування всіх церковних служб 

для них було також обов'язковим. Крім того, вони були зобов'язані 

відвідувати училищну церкву (де такої не було – громадське богослужіння) у 

неділю й святкові дні, а також увечері й напередодні цих днів [297, с. 22].  

У деяких єпархіальних училищах навіть з’явилася та закріпилася 

традиція святкування дня іменин дівчаток з метою релігійного виховання. У 

ці дні іменинниці звільнялися від занять і мали відвідати училищну церкву, 

де були присутні на літургії й молебні святим, у честь яких вони були названі 

[163, арк. 15]. Одним із методів духовно-морального виховання дівчаток був 

розвиток у них любові до свого училищного храму через залучення їх до 

опіки над училищною церквою. Єпархіалки дбали про прикрасу, оздоблення 

й чистоту храму, шили й вишивали ризи [398, с. 15]. 

Ще одним засобом виховання релігійності серед єпархіалок було 

читання релігійно-моральних творів. Книги такого змісту обов'язково були в 

бібліотеках училища. Літературу повчального змісту вихованки отримували, 

зазвичай, як подарунок із рук Преосвященного або благодійників. 

Наприклад, у 1876 р. ревізор Навчального комітету С. І. Миропольський 

подарував вихованкам Полтавського єпархіального училища 27 примірників 

Нового Заповіту [418, с. 817]. У 1910 р. вихованки Харківського 

єпархіального училища отримали від преосвященного Арсенія (Брянцева) 
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Євангелію й зібрання його творів, а вихованки Одеського єпархіального 

училища – різні книги релігійного змісту від протоієрея Григорія [20, с. 295].  

У другій половині ХІХ ст. затвердження світських демократичних 

цінностей, розвиток науки поступово впливали на релігійний світогляд у 

російському суспільстві [299]. Зниження загального рівня релігійності в 

суспільстві, негативне ставлення до релігії авторів багатьох широко відомих 

літературних творах, звичайно, впливали на світоглядні установки вихованок 

як єпархіальних училищ, так і інших жіночих навчальних закладів. Тому 

процес читання ретельно контролювався керівництвом єпархіальних училищ. 

В училищних бібліотеках була наявна лише література, яку рекомендував 

Навчальний комітет при Св. Синоді. Відзначимо, що її репертуар був 

достатньо широкий, що можна відслідкувати за звітами єпархіальних училищ 

у розділі «Бібліотека та фізичний клас» та поодинокими виданнями каталогів 

бібліотек єпархіальних училищ у вигляді брошур [48]. Єпархіалки читали 

твори М. О. Некрасова, О. С. Пушкіна, О. С. Грибоєдова, Й. Гете, 

Ф. М. Достоєвського, Г. Сенкевича, Л. М. Толстого, В. Шекспіра, Ф. Шіллера 

та інших письменників. Крім того, переважно всі училища регулярно 

виділяли кошти на передплату періодичних видань, серед яких були як 

церковні видання («Душеполезное чтение», «Русский паломник»), так і 

дитячі («Дитяче читання») [236, с. 89]. Виховательки училищ спостерігали за 

тим, щоб єпархіалки читали лише дозволену літературу, конспектували й 

записували свої враження від прочитаної книжки [364, с. 65]. Відзначимо, що 

читання та обговорення прочитаних книг було обов'язковим елементом 

дозвілля вихованок і жіночих гімназій, і інститутів шляхетних дівчат. 

Значна увага в єпархіальних жіночих училищах приділялася і 

патріотичному вихованню. Цей напрям виховання також був загальним для 

всіх навчальних закладів, про що свідчать звіти Міністерства народної освіти 

[339, с. 305–307]. У єпархіальних училищах така робота проводилася 

найактивніше, оскільки патріотичне виховання було пов'язане з положенням 

та статусом духовного стану. Головним обов’язком церкви було виховання 
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вірнопідданських почуттів у народі. Парафіяльне духовенство було опорою 

самодержавства в ідеологічному вихованні населення. Воно було зобов'язане 

здійснювати служби за здоров’я царської сім'ї, у «царські дні» проводилися 

особливі з цієї нагоди богослужіння [350, с. 266].  

Загальновідомо, що ідеологія патріотичного виховання будувалася на 

тріаді, яка була сформована ще в 30-ті рр. ХІХ ст. міністром народної освіти 

С. С. Уваровим: православ'я, самодержавство і народність [333, с. 31–32]. 

Велику роль у формуванні принципів та методів патріотичного виховання 

відіграв видатний педагог К. Д. Ушинський, який вважав, що виховання 

патріотизму є важливою складовою формування особистості. Він написав 

кілька відомих навчальних книг, які були пронизані захопленням героїчною 

історією Росії [208, с. 73]. Завдання цієї літератури полягало в розвиткові 

патріотичних почуттів у дітей. Ці книги були і в бібліотеках єпархіальних 

училищ.  

Візити членів імператорської родини та видатних державних 

службовців завжди використовували як засіб виховання патріотизму серед 

учениць. Будь-яка зустріч єпархіалок з Імператором або членом його сім'ї 

була подією, що входила в історію навчального закладу назавжди. Так, 18 

жовтня 1861 р. імператриця Марія Олександрівна, а 6 жовтня 1863 р. 

Цесаревич Микола Олександрович відвідали Харківське єпархіальне 

училище. У праці протоієрея Іоанна Чижевського яскраво викладено всі 

подробиці цих візитів: описуються промови керівництва, маршрут царських 

осіб по училищу, перераховуються всі пісні, які виконував хор учениць. 

І. Чижевський зазначав, що ця подія так вразила вихованок, що після того, як 

Цесаревич поїхав, усі дівчатка кинулися піднімати килим в актовому залі, по 

якому пройшов Государ Спадкоємець Микола Олександрович. Єпархіалки 

заздалегідь змовилися покласти під килим аркуш поштового паперу з квітами 

і листям всередині, щоб потім записати на них рік, місяць і число візиту 

Високого Гостя й зберігати все життя спогади про цю щасливу подію [231, 

с. 25–27]. 2 червня 1914 р. цар Микола ІІ зі своєю сім’єю їхав через Одесу. 
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Він не відвідував єпархіальне училище, проте весь колектив училища 

відправився до Військового собору, через який пролягав шлях імператора, 

лише для того, щоб поглянути на нього. Цій події була приділена особлива 

увагу з боку керівництва училища [99, с. 26–27].  

У 1913 р. єпархіальні училища відзначали 300-річчя дому Романових. 

На урочистих вечорах із цього приводу вихованки виконували вірші 

патріотичного змісту, музичні номери з опери "Життя за царя", ювілейні 

кантати, а викладачі виголошували промови [90, с. 20; 91, с. 12].  

Багато уваги в єпархіальних жіночих училищах приділяли і трудовому 

вихованню. Сьогодні поняття «трудове виховання» розглядаємо як процес 

формування людської особистості, спрямований на виховання любові до 

праці, розвиток творчих здібностей [392]. Трудове виховання було 

невід’ємною складовою навчально-виховного процесу в освітніх інституціях 

Російської імперії протягом ХІХ – на початку ХХ ст., у тому числі й 

єпархіальних жіночих училищ. Педагоги ХІХ – початку ХХ ст. надавали 

велику роль праці як засобу виховання особистості. Наприклад, 

К. Д. Ушинський у своїй роботі «Труд в его психическом и воспитательном 

значении» підкреслював, що людина формується і розвивається в трудовій 

діяльності. Праця, на думку великого педагога, є основою і засобом 

людського існування, а також вона є джерелом фізичного, розумового і 

морального вдосконалення людини [209].  

П. Ф. Каптерев також відіграв певну роль у розробленні проблеми 

трудового виховання. Трудова складова в школі, на його думку, мала сприяти 

розвитку насамперед розумових здібностей учнів. П. Ф. Каптерев вважав, що 

ручна праця абсолютно необхідна в школі, тому що вона розвиває фізичні 

сили учнів, дозволяє виробити точність дій, вчить подоланню труднощів. 

Однак повну виховну силу ручна праця буде мати тільки тоді, коли вона буде 

перебувати в тісному зв'язку з теоретичними знаннями. Тільки така школа 

буде не просто розвивати навички праці в учнях, але й буде формувати в них 

усвідомлене ставлення до праці [278, с. 237–238]. 
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У перший період своєї діяльності єпархіальні училища мали специфічні 

завдання, які формували і специфіку занять з трудового виховання. Головним 

завданням цих навчальних закладів було виховання саме сільської матушки. 

Випускниць цих училищ чекала скромна доля дружини священика, яка мала 

багато обов'язків, насамперед, вона повинна була бути гарною господинею 

[358, с. 44]. Трудове виховання в училищах відбувалося шляхом занять 

дівчаток рукоділлям та домашнім господарством. Ці уроки були спрямовані 

на розвиток працелюбності, свідомого й сумлінного ставлення вихованок до 

праці, глибокої поваги до праці інших людей. Відзначимо, що заняття 

рукоділлям за статутом передбачалося «в якомога широкому обсязі» [136, 

с. 529]. Відповідно до специфіки цих освітніх установ вважалося доцільним 

утримувати при училищі город і скотний двір. До того ж вихованки 

чергували в спальнях і класах. Вони самостійно прибирали кімнати й ліжка, 

по черзі допомагали готувати обіди, сервірувати стіл [102, с. 385].  

Отже, до затвердження нового статуту в 1868 р. трудове виховання 

було не менш важливим, ніж теоретичні заняття вихованок у єпархіальних 

жіночих училищах. Головним завданням цих освітніх інституцій було 

формування в єпархіалок навичок із хатньої та сільськогосподарської праці. 

Проте загалом така ситуація відповідала часу і завданням станової освіти. 

Дівчатка-сироти, яким у майбутньому доводилось жити в селі, повинні були 

привчатися з самого дитинства до праці. Шляхом залучення вихованок до 

життя училища їм прищеплювалась «повага і любов до праці, домашнього 

господарства, чистоти, охайності й ощадливості»
 
[310, с. 195–198]. 

Реорганізація єпархіальних училищ у 1868 р. привела до зміни статусу 

трудового виховання. Навчання рукоділлю й залучення єпархіалок до 

ведення домашнього господарства все ще було обов'язковими елементом у 

виховному процесі єпархіальних училищ, проте відтепер основна увага 

приділялася освітнім завданням, а господарські заняття вихованок помітно 

скоротилися. Єпархіалки шили, в’язали, вишивали під час або після уроків у 

спеціально відведений час під наглядом виховательок. Така тенденція 
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відповідала традиціям того часу, рукоділля було присутнє в навчальних 

планах усіх жіночих навчальних закладах будь-якого відомства. Шити, 

в'язати й вишивати повинна була вміти будь-яка дівчина [362, с. 60].  

Однак, незважаючи на те що час, який відводився на рукоділля в 

реформований період існування училищ, помітно скоротився, у кінці ХІХ ст. 

цьому предмету знову почали приділяти особливу увагу. Це було пов'язано з 

проведеними в 80-і рр. ХІХ ст. контрреформами. У 1884 р. новий міністр 

народної освіти І. Д. Делянов у доповіді імператору виокремив декілька 

помилок, допущених під час створення системи жіночої освіти. На його 

думку, одна з найголовніших – це створення всестанових жіночих 

навчальних закладів [255, с. 241–247]. Крім того, у суспільстві незабаром 

почали поширюватися думки про те, що освіту необхідно давати відповідно 

до майбутнього призначення вихованців, згідно з їхньою належністю до 

певного стану [256]. Так, у 1888 р. Св. Синод запровадив у жіночих 

єпархіальних училищах навчання шиттю й лагодженню церковного одягу та 

інших речей церковної ризниці на уроках рукоділля. Це мало на меті 

показати, що ці види занять були дуже важливими в майбутньому житті 

вихованок. Наприклад, рада Харківського єпархіального училища вказувала, 

що вихованки повинні допомагати училищній церкві, а в разі відсутності 

роботи у своїй церкві необхідно було виконувати роботи і для інших церков 

без будь-якої винагороди. У звіті про стан Харківського єпархіального 

училища відзначалося, що ці заняття мали особливе виховне значення, 

оскільки показують вихованкам приклад служіння своїми трудами 

православній церкві [115, с. 10]. У 1893 р. обер-прокурор К. П. Побєдоносцев 

у своєму звіті підкреслив, що єпархіальні училища насамперед повинні 

задовольняти потреби єпархіального духовенства, і тому порадив звернути 

ще більшу увагу на заохочення вихованок до домашнього господарства і 

рукоділля [39, с. 1520]. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. у єпархіальних 

училищах почали працювали спеціальні наставниці для навчання дівчаток 

домоведенню, що вибиралися з числа осіб, «добре відомих своєю 
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досвідченістю у веденні домашнього господарства в різних його видах» 

[323]. 

У травні 1910 р. на засіданні Училищної ради при Св. Синоді було 

порушено питання про введення в жіночих духовно-навчальних закладах 

викладання домоводства й сільського господарства. Для розгляду цього 

питання була створена спеціальна комісія, що досліджувала проблеми 

трудового виховання в зазначених освітніх установах. Очолював комісію 

член Навчального комітету дійсний статський радник Д. І. Тихомиров. До її 

складу увійшло два представники від Навчального комітету, два – від 

Училищної ради й один – від канцелярії обер-прокурора Св. Синоду.  

У результаті діяльності комісії було виявлено основні особливості 

викладання праці в єпархіальних жіночих училищах та жіночих училищах 

духовного відомства. Висновки роботи комісії були представлені на загальне 

обговорення громадськості в тогочасному виданні «Церковні відомості» 

(1912 р.). Загалом члени комісії досліджували питання, що стосувалися 

специфіки викладання трудового навчання та матеріальної бази шкіл. 

Зокрема, інспекторів цікавило, чи проводяться в училищах заняття з ведення 

домашнього господарства, городництва, садівництва, яку методику 

використовують викладачі, яка результативність уроків. Було відправлено 

запит щодо наявності вільних ділянок при училищах.  

Комісія отримала відомості від 79 училищ Російської імперії: 68 

єпархіальних та 11 жіночих училищ духовного відомства (два заклади не 

надали звітів про свою роботи). Це дає змогу констатувати факт, що робота 

комісії охопила 91 % жіночих духовних училищ Російської імперії і 

відповідно 100 % єпархіальних жіночих училищ українських єпархій. Аналіз 

відомостей, що були надані керівництвом єпархіальних училищ комісії, 

засвідчив, що заняття з ведення домашнього господарства зводилися 

переважно до чергування учениць старших класів у класних кімнатах, 

спальнях, їдальні та на кухні.  
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У спальнях і класах чергові мали стежити за чистотою, провітрювати 

приміщення, допомагати прибирати спальні. У їдальні дівчатка, зазвичай, 

допомагали накривати на стіл; а в кухні спостерігали за видаванням 

продуктів, приготуванням страв і їх роздаванням. Наприклад, у Волинсько-

Віталіївському єпархіальному училищі учениці шостого класу щодня 

готували обід, який складався з трьох страв, для 12 людей. Керувала роботою 

дівчаток спеціально призначена досвідчена куховарка. Після обіду всі чергові 

по кухні звітували перед начальницею училища про свою діяльність. Це 

допомагало навчити єпархіалок самостійного готувати нескладні обіди. 

Комісія встановила, що вихованки Катеринославського єпархіального 

училища, крім самостійного приготування обідів, випікали проскури для 

богослужіння [237, с. 673–674]. 

Варто звернути увагу на те, що такий стан трудового навчання був 

характерним на той час для багатьох жіночих навчальних закладів. 

Єпархіальні училища не були винятком. Найчастіше трудове виховання було 

більш формальним, ніж реально-практичним. Формальні спроби навчити 

учениць кулінарному мистецтву спостерігалися і в жіночих інститутах. Так, 

вихованка московського Катерининського інституту шляхетних дівчат 

Г. М. Енгельгарт про свої заняття кулінарією писала так: «Прийдуть, бувало, 

інститутки в цю кухню, кухарка подає їм готове тісто й готову начинку і 

покаже, як розкачувати тісто, покласти начинку, защипати його і... тільки! 

Що було раніше, звідки взялося тісто і як його готували – залишилося 

покритим мороком невідомості, і що буде з заготовленими пиріжками, 

скільки часу й у якій печі вони будуть сидіти – теж! Ми знали тільки, що 

з'їмо їх за обідом і вони будуть дуже смачні...» [46, с. 194]. 

Щодо занять із садівництва і городництва комісія зробила висновок, що 

вони ведуться лише в декількох училищах, зокрема в Таврійському і 

Чернігівському, і ці заняття не мали системи. Завдання комісії полягало в 

тому, щоб виявити, чи можуть при училищах бути організовані найближчим 

часом практичні заняття з сільського господарства і чи були вільні ділянки 
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для цього. Було встановлено, що при Таврійському, Тульчинському, 

Волинському, Лубенському, Полтавському й Харківському єпархіальних 

училищах були наявні вільні ділянки землі, частина яких була зайнята під 

сади. Особливо виокремлювалося Таврійське училище, оскільки воно мало 

як великий сад, так і город, який навіть у значній мірі задовольняв 

господарські потреби закладу. Крім того, зазначене училище утримувало і 

худобу, від якої мало деякий прибуток [237, с. 676–677].  

Результатом роботи цієї комісії стала постанова Св. Синоду в 1912 р. 

про запровадження курсу з основ сільського господарства та домоводства в 

єпархіальних жіночих училищах та жіночих училищах духовного відомства. 

Проте економічна криза, яка виникла в результаті початку Першої світової 

війни, завадила введенню цього курсу в усіх училищах. Це було реалізовано 

лише в Другому Чернігівському єпархіальному училищі за допомогою 

архієпископа Чернігівського і Ніжинського Василія (Богоявленського) [182, 

арк. 1–18].  

Керівництво єпархіальних училищ не оминало своєю увагою і 

фізичний розвиток єпархіалок. Передовсім необхідно відзначити, що, як і в 

інших жіночих навчальних закладах, у єпархіальних училищах не було 

спеціальної дисципліни, спрямованої на фізичний розвиток вихованок. 

Наприклад, в інститутах шляхетних дівчат протягом першої половини 

ХІХ ст. важливими для фізичного виховання учениць вважалися уроки танців 

[412].  

Водночас періодичні видання свідчать, що така проблема 

обговорювалася в суспільстві. Так, в офіційному періодичному журналі 

Міністерства народної освіти ще в 1861 р. з'явилася стаття під назвою 

«Педагогічна гімнастика», у якій зверталася увага на позитивний вплив 

гімнастики на людину, відмічалася велика роль гімнастики в «матеріальному 

й інтелектуальному процвітанні держави» і були навіть рекомендації щодо 

організації занять гімнастикою [357, с. 55–72]. Тому в інститутах шляхетних 

дівчат та гімназіях уже в другій половині ХІХ ст. були введені заняття 
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гімнастикою [362, с. 74]. Однак у єпархіальних жіночих училищах уроки 

гімнастики почали запроваджувати лише на початку ХХ ст. Протягом другої 

половини ХІХ ст. керівництво єпархіальних училищ намагалося пропорційно 

розподіляти час між навчанням і відпочинком, сном і активністю вихованок 

для їхнього кращого фізичного розвитку. Регламент єпархіальних училищ 

передбачав відведення окремого часу на відпочинок. Обов’язковою умовою 

функціонування кожного закладу була наявність рекреаційної кімнати, або 

окремого великого приміщення для відпочинку. Інструкції рекомендували 

вихователькам виводити дівчаток на прогулянки після уроків [295, с. 47–48].  

Проекти змін єпархіальних училищ, які були надані Св. Синоду в 

1906 р., містили інформацію про необхідність звернути більше уваги на 

фізичний розвиток вихованок. Пропонувалося, окрім влаштування 

прогулянок на свіжому повітрі, сприяти проведенню різних рухливих ігор 

[43, с. 19].  

Керівництво єпархіальних училищ піклувалося і про санітарно-

гігієнічне виховання дівчаток, яке являло собою сукупність заходів, 

спрямованих на прищеплення ученицям гігієнічних навичок, виховання 

правильного ставлення до власного здоров'я. Санітарно-гігієнічне виховання 

мало на меті прищепити дівчаткам розуміння необхідності здорового способу 

життя, сформувати свідоме ставлення єпархіалок до виконання гігієнічних 

норм у повсякденному житті. Особливо турбувалися в єпархіальних 

училищах, щоб вихованки мали правильне знання про особисту гігієну. За 

статутом єпархіальних училищ 1868р. ранок починався з умивання. 

Виховательки контролювали, щоб дівчатка регулярно відвідували лазню, 

своєчасно міняли білизну, використовували індивідуальні гребні. Крім того, 

самі ж вихованки стежили за тим, щоб приміщення постійно провітрювалися, 

робили вологе прибирання [276, с. 29].  

У 1871 р. на медичному факультеті Київського університету 

Св. Володимира була створена одна з перших кафедр гігієни, медичної 

поліції, медичної географії та статистики. Це спричинило плідний розвиток 
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гігієнічної науки в Україні [250]. У 1890-ті рр. училищні ради порушили 

питання про потребу ввести курс гігієни в навчальні розклади єпархіальних 

училищ та жіночих училищ духовного відомства. Вважалося, що цей курс 

зіграє особливо важливу роль для вихованок єпархіальних училищ [162, 

арк. 2–5]. По-перше, цей курс був би дуже корисний для самих вихованок, 

по-друге, більшість єпархіалок після випуску відправлялися працювати в 

села і таким чином могли б внести санітарне просвітництво в селянське 

середовище, надаючи медичну допомогу, проводячи бесіди з гігієни в 

церковнопарафіяльних школах [283, с. 119]. Одне з перших зрозуміло 

користь від курсу гігієни керівництво Катеринославського єпархіального 

училища і ввело цю дисципліну в розклад ще в 1897 р. Вихованки проходили 

курс гігієни в шостому класі [89, с. 13]. Св. Синод лише в 1903 р. дозволив 

ввести в навчальні розклади курс гігієни як необов’язкової дисципліни за 

умови, якщо училищні ради знайдуть на це кошти [72, c. 301]. На початку ХХ 

ст. у деяких училищах єпархіалки вже вивчали основи гігієни [96, с. 4; 109, 

с. 3; 413, с. 33]. У загальну навчальну програму єпархіальних училищ курс 

гігієни як обов’язкової дисципліни було включено в 1907 р. [19, с. 256], і то 

тільки в сьомих додаткових класах, які були не в усіх училищах. 

Питання виховання пов’язані з розумінням необхідності спеціальних 

умов для нормального протікання навчального процесу. Проте гігієнічні 

вимоги до обладнання навчальних закладів з’явилися лише в другій половині 

ХІХ ст., коли почали формуватися уявлення про шкільну гігієну й були 

вироблені вимоги щодо розмірів класів і норми освітлення [365, с. 29]. У 

перший період функціонування училищ до їх реформування в 1868 р. будівлі 

єпархіальних училищ мали поганий санітарно-гігієнічний стан, частково 

спричинений невеликим бюджетом цих освітніх установ. Це була загальна 

тенденція для навчальних закладів першої половини ХІХ ст. Наприклад, 

священик І. С. Беллюстин у своєму творі «Опис сільського духовенства» 

висловився про приміщенні духовних училищ так: «Що таке училищні 

будівлі? Здебільшого важко було б вгадати, для чого ці будівлі, тому, хто 



109 

 

бачить їх уперше. Це не казарми, не конюшні, не хліви, - ні, гірше усього 

цього. Здебільшого це залишки чогось у незапам'ятні часи побудованого, які 

ледве тримаються, при незліченних підпорах, у яких вітер гуляє з усією 

свободою, куди проникає найменший дощ, де накопичуються цілі замети 

снігу. А якщо, одначе це надзвичайна рідкість, стіни цілі і навіть міцні і крізь 

них не проникає дощ, то все-таки учням не надто краще і в такому училищі. 

Мити або замітати підлогу вважається розкішшю, яку не можливо собі 

дозволити; а на випадок приїзду архієрея їх посипають піском та можжухою 

– і тільки…» [4, с. 353]. Безумовно, автор трохи перебільшив, але в цілому 

недалеко відійшов від істини. 

Протягом другої половини ХІХ ст. будівлі єпархіальних училищ 

почали добудовувати та перебудовувати, про що свідчать звіти обер-

прокурора Св. Синода К. Победоносцева. У 1886 р. Чернігівське єпархіальне 

училище переміщено в новозбудовану училищну будівлю, у Тульчинському і 

Катеринославському училищах також споруджено великі нові будівлі [14, 

с. 172]. У 1888 р. у Харківському єпархіальному училище розпочато 

будівництво нового третього поверху [15, с. 322]. У 1892 р. в Одеському 

єпархіальному училищі споруджено будинок для училищної лікарні, а в 

Полтавському училищі – новий корпус [16, с. 490]. У 1898 р. у Таврійському 

єпархіальному училище споруджено будинок для парової лазні [18, с. 156–

157] тощо. У цей період училищні приміщення вже будувалися за всіма 

вимогами санітарно-гігієнічних норм: просторі класні кімнати, високі стелі 

тощо. Таким чином, самі умови спеціально пристосованих училищних 

будівель свідчать про фактор виховання гігієнічних навичок.  

Проте були й винятки, спричинені проблемами нестачі бюджету 

училища. У 1888 р. керівництво Волинського єпархіального училища 

відзвітувало Св. Синоду про несприятливі гігієнічні умови життя вихованок. 

Це було пов’язано з тим, що училище не мало власного будинку й 

розміщувалося в декількох приміщеннях, які були непристосовані до 

призначення закладу: відсутність упорядкованої вентиляції, постійна 
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холодність і вогкість приміщень. Це призводило до значного збільшлення 

кількості хвороб учениць, інколи навіть із летальними наслідками [158, 

арк. 385–386]. З’їзд місцевого духовенства Волинської єпархії намагався 

вишукати грошей і вирішити цю проблему. На це знадобився час, але 

поступово керівництво почало змінювати училищні приміщення. У звіті про 

становище Волинського єпархіального училища за 1898–1899 навчальний рік 

зазначено, що гігієнічні умови життя вихованок були дуже сприятливими. 

Повідомлялося, що училищні будівлі відрізнялися чистотою і порядком: 

тричі на рік білили стіни, підлогу щорічно фарбували й щодня мили, а 

протягом дня кілька разів підмітали мокрою ганчіркою. Це сприяло 

зменшенню кількості хвороб вихованок [83, с. 11–12]. 

Важливу роль у санітарно-гігієнічному вихованні відігравав і 

постійний лікарський нагляд. Під час вступу до училища лікар перевіряв стан 

здоров'я дівчаток. Вихованки в обов’язковому порядку повинні були надати 

довідку про щеплення віспи [152, с. 332]. Кінець ХІХ – початок ХХ ст. 

ознаменувалися активним розвитком практичної медицини, чому значною 

мірою сприяли земства і міські товариства [300, с. 116]. І в єпархіальних 

училищах лікарська допомога стала звичайною практикою. У перші 

десятиліття функціонування училищ вони користувалися послугами 

семінарських або міських лікарів, які відвідували училище три–чотири рази 

на тиждень, регулярно оглядали учениць, вислуховували їхні скарги й давали 

рекомендації з лікування. З 1880-х рр. у єпархіальних училищах почали 

з'являтися власні штатні доктори, які постійно працювали в училищній 

лікарні. До того ж на початку ХХ ст. в училищах працювали фельдшери, 

стоматологи, а інколи й окулісти [97, с. 6].  

Щорічні звіти про становище єпархіальних училищ містять інформацію 

в тому числі і про старанну роботу училищних лікарів. Вихованок з 

інфекційними захворюваннями ізолювали в окремі приміщення училищної 

лікарні або ж відправляли в інфекційну міську лікарню. Усі ці заходи мали 

результатом невеликий рівень смертності вихованок єпархіальних жіночих 
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училищ. Наприклад, за 25 років існування Полтавського єпархіального 

училища померло всього 16 вихованок [418, с. 60]. Як показують звіти, 

найпоширенішими хворобами серед вихованок училищ були грип, ангіна, 

бронхіт, розлад шлунку та головний біль. 

Важливим напрямом виховання єпархіалок було естетичне виховання. 

Педагог ХІХ ст. П. Ф. Каптерєв у своїх роботах звертав особливу увагу на 

цінності морально-естетичного виховання жінок. Він наполягав на глибокому 

й різнобічному вивченні мистецтва в жіночій школі, тому що, на його думку, 

саме жіночому розуму особливо близька сфера прекрасного в усіх його 

проявах. Викладання різних видів мистецтва в жіночих навчальних закладах 

сприяє задоволенню естетичних потреб жінки. Тому креслення, малювання, 

ліплення, спів, музика, різні види ручної роботи та рукоділля повинні 

зайняти чільне місце в жіночому освітньому курсі [282, с. 17–20].  

У єпархіальних жіночих училищах культурному й естетичному 

розвитку учениць сприяла організація різних вечорів. Переважно це були 

різного роду урочисті, літературні й вокально-музичні вечори, а саме: 

щорічні акти, приурочені до випуску вихованок, пам'ятні дати культурного 

або релігійного значення, ювілейні дати службовців, ювілеї самих училищ, 

державні свята. Усі ці заходи готували самі вихованки. Вони мали багато 

схожих рис і різнилися тільки змістом урочистої частини [236, с. 89–90]. Ці 

акти, зазвичай, складалися з офіційної частини й концерту. Перша частина 

була присвячена історії, проблемам і досягненням училища. У концерті 

брали участь самі вихованки, вони читали вірші, виконували вокальні й 

інструментальні твори [416, с. 110–111].  

Наприклад, 1867 р. Київське училище для дівчат духовного звання 

урочисто відсвяткувало другий випуск дівчат. На торжестві були присутні 

митрополит Київський і Галицький Арсеній (Москвін), Київський, 

подільський і волинський генерал-губернатор О. П. Безак, начальниця 

Київського інституту шляхетних дівчат Є. Д. Голубцева, виконувач 

обов’язків попечителя Київського навчального округу М. А. Тулов та інші. 
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Уранці вихованки склали публічно іспит, після чого розпорядник училища 

зачитав записку про становище Київського училища для дівчат духовного 

звання за 1866–1867 навчальний рік. Було роздано атестати, похвальні листи 

та книги, а одна з вихованок виголосила промову, у якій були висловлені 

теплі слова подяки керівництву училища від імені всіх випускниць. 

Наприкінці урочистого акту училищний хор виконав «Слава в вишніх Богу» 

та «Боже, царя бережи!» [204, с. 446–452]. Найчастіше урочистий акт 

починався літургією в училищній церкві, після чого інспектор класів 

зачитував історичну записку про становище училища та проголошував 

напутню промову [22; 205].  

У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. особливого поширення набули 

ювілейні вечори. Це було пов'язано з тим, що частина єпархіальних училищ 

була відкрита ще в середині ХІХ ст., а значить вони відпрацювали вже 25, 

або навіть і 50 років. Дослідження публікацій газет «Єпархіальні відомості», 

«Церковні відомості», «Церковний вісник» дають змогу уявити, як 

відзначалася така урочиста подія. Програма свята була схожою в усіх 

навчальних закладах. Напередодні свята служили заупокійне богослужіння за 

всіма покійними начальницями, наставниками, посадовими особами, 

благодійниками, що мали відношення до училища. У день торжества 

служили літургію та проходив урочистий акт, на якому зачитувалася 

спеціально написана історична записка, виголошувалися урочисті промови та 

привітання, вихованки давали невеличкий концерт, де читали вірші й 

виконували пісні хором або дуетом. За таким сценарієм 17 жовтня 1893 р. 

відбулося урочисте святкування двадцятип’ятиріччя Полтавського 

єпархіального жіночого училища [13, с. 806–815], а 6 червня 1904 р. – 

п’ятдесятиріччя Харківського єпархіального жіночого училища [27, с. 2]. Ці 

урочисті акти були покликані, насамперед, ознайомити громадськість із 

життям училища, а також дати можливість вихованкам проявити свої 

таланти, оскільки участь у підготовці актів сприяла розвитку художніх смаків 

та інтересів учениць.  
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Відзначимо, що вечори в єпархіальних училищах відрізнялися від 

подібних заходів у жіночих гімназіях чи інститутах шляхетних дівчат 

України тим, що ніколи не закінчувалися танцями. Керівництво єпархіальних 

училищ негативно ставилося до танців, те саме можна сказати і про таку 

форму дозвілля, як відвідування театрів. Училищна рада вважала, що ці 

світські розваги не потрібні єпархіалкам. На їх переконання, таке проведення 

часу нічого не давало для їхнього майбутнього життя, адже більшість 

вихованок мали стати сільськими матушками або народними вчительками 

[370, с. 39]. Проте в низці петицій, що подавали вихованки під час Першої 

російської революції до училищних рад, були наявні пункти щодо введення 

занять з танців та дозволу відвідувати театри, концерти та музеї. Ці вимоги 

були відображені і в проектах, які підготували училищні ради для 

Св. Синоду. Ради Катеринославського, Чернігівського і Полтавського 

єпархіальних училищ та Першого Київського училища духовного відомства 

пропонували для розвитку естетичних почуттів вихованок дозволити їм 

вивчати музику, малювання, танці, відвідувати виставки, музеї, концерти, 

театри в супроводі виховательок чи родичів та знайомих; а також 

заохочувати організацію різних літературних та вокально-музичних вечорів у 

стінах училища [43, c. 19]. Проте відповідної реакції з боку Св. Синоду на ці 

вимоги не було. До 1918 р. це питання так і не було розв’язане, однак деякі 

училищні ради ухвалювали самостійні рішення. Так, ще в лютому 1906 р. 

рада Волинського єпархіального училища запровадила уроки танців як 

необов’язкову дисципліну [413, с. 47]. У дальших звітах про стан 

Волинського єпархіального училища інформація про заняття танцями 

відсутня, тому можна зробити припущення, що Навчальний комітет при 

Св. Синоді заборонив ці уроки, або, що менш імовірно, не було охочих 

займатися танцями й заняття були скасовані.  

Одним із найулюбленіших свят у багатьох єпархіалок було Різдво. 

Напередодні цього свята вихованки, які залишалися на канікули в училищі, 

вбирали ялинку, прикрашали зал гірляндами, різнокольоровими прапорцями 
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та іншими саморобними іграшками. Крім того, єпархіалки готували 

власноруч святкову програму різдвяного вечора. Дівчатка декламували вірші, 

співали пісні й ставили невеликі п'єси для гостей та інших єпархіалок Так, 

наприклад, 26 грудня 1910 р. для учениць Одеського єпархіального жіночого 

училища організовано різдвяний вечір з ялинкою, а 2 січня 1911 р. їм 

показано «туманні картини» [98, с. 18]. 

Святкування деяких ювілейних дат було обов'язковим. Так, 

постановою Св. Синоду від 1901 року було ухвалено урочисто святкувати 

11 травня – день пам'яті святих першовчителів Кирила і Мефодія, «щоб 

закріпити в юних серцях учнів духовно-навчальних закладів побожні і вдячні 

спогади великих подвигів святих Мефодія і Кирила…». У цей день 

вихованки навіть звільнялися від занять. 11 травня відбулася божественна 

літургія та молебень святим Мефодію і Кирилу. У післяобідній час 

дозволялося влаштовувати урочистий вечір з цієї нагоди [67, c. 85]. 

Наприклад, 19 березня 1909 р. вихованки Волинського єпархіального 

училища влаштували літературний вечір, присвячений пам’яті М. В. Гоголя. 

Викладач словесності виголосив промову  на тему «М. В. Гоголь і ставлення 

до нього сучасного суспільства», а одна з вихованок зачитала реферат на 

тему «Українська природа за Гоголем». Крім того, було поставлено ряд 

літературно-музикальних номерів на теми з творів М. В. Гоголя [85, с. 17]. У 

1911 р. чимало навчальних закладів відзначали 200-річчя від дня народження 

М. В. Ломоносова [28, с. 918–919; 153, с. 929–932]. Так, 8 листопада 1911 р. в 

актовій залі Чернігівського єпархіального училища відбувалося вшанування 

його пам’яті. Училищний хор виконав низку п'єс, присвячених пам'яті 

великого вченого. Викладач словесності прочитав реферат «Про значення 

М. В. Ломоносова в історії російської освіти», а вихованки прочитали деякі 

вірші та уривки з творів М. В. Ломоносова [130, c. 25].  

На початку ХХ ст. особливо славилися вокально-музикальні вечори в 

Тульчинському єпархіальному училищі, в якому з 1908 р. на посаді вчителя 

церковного співу працював видатний український композитор 
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М. Д. Леонтович. Два-три рази на рік училищний хор давав концерти 

української музики. На виступи приїздили гості з Вінниці, Кам'янця-

Подільського, Києва, Одеси. У суботу та неділю хор співав у церкві, і тоді 

народу збиралося стільки, що заповнювали і сходи, і майдан перед храмом 

[241]. 

Літературно-музикальні вечори мали різні підстави. Так, на масляному 

тижні М. Д. Леонтович організував вечір, на якому вихованки третього класу 

поставили дитячу оперу «Коза-Дереза», вихованки четвертого класу – п’єсу 

«Сніжна королева» та «Червоненька квіточка», а вихованки п’ятого класу – 

дві картини-сцени з «Мазепи» та «Бориса Годунова», які супроводжувалися 

драматичною грою [110, c. 234]. 3 травня 1915 р. під керівництвом 

М. Д. Леонтовича було організовано платний музикально-літературний вечір, 

присвячений випуску вихованок. Завдання цього заходу полягало в зборі 

коштів для допомоги біженцям та іншим людям, які постраждали в 

результаті військових дій. Вихованки зібрали 269 рублів, які були 

відправлені до Комітету її імператорської високості великої княжни Тетяни 

Миколаївни [111, c. 163].  

Одним із традиційних засобів естетичного та релігійного виховання 

єпархіалок були заняття співом. Окрім хорового співу, дівчата виступали й 

меншими групами, і поодинці. Вони могли співати і молебні, і панахиди 

тощо. Вихованки також співали патріотичні гімни і канти, літературні й 

народні пісні [251, c. 39]. Відзначимо, що в гімназіях заняття співом також 

було введено в навчальний розклад із метою виховання естетичного почуття 

учнів [318, c. 176–177]. Крім занять співами, у єпархіальних жіночих 

училищах широко впроваджували додаткові заняття музикою. Заняття 

музикою влаштовували здебільшого в позаурочний час, водночас вони мали 

як індивідуальний характер (навчання окремих учнів), так і груповий 

(загальні репетиції). Позакласні заняття співами і музикою, безумовно, 

сприяли культурному й естетичному розвитку єпархіалок, але кількість 

задіяних у цих заняттях вихованок була обмежена. Це можна пояснити 
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об’єктивними чинниками: як природними (індивідуальні здібності учениць, 

тобто наявність музичного слуху і голосу), так і матеріальними (недостатня 

кількість музичних інструментів, а також фінансові можливості батьків 

вихованок). 

Ще одним із способів розвитку релігійних і патріотичних почуттів та 

естетичної свідомості наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. стали екскурсії. 

Такий вид дозвілля став розвиватися тільки в останні роки існування училищ. 

Треба відзначити, що в перший період діяльності училищ єпархіалки 

виходили за межі училища дуже рідко. Ізоляція від міського впливу була 

загальним явищем для всіх єпархіальних училищ протягом другої половини 

ХІХ ст. і лише на початку ХХ ст. під впливом революційних подій 1905–

1907 рр. відгородження єпархіалок від «зовнішнього» світу було дещо 

зменшено. Одна з перших екскурсій у Чернігівському училищі відбулася 

влітку 1897 р. до Києва з метою «поклоніння святим». Взяли участь в 

екскурсійній поїздці 38 випускниць училища, начальниця, її помічниця, двоє 

класних дам, один викладач і училищний лікар. Організація поїздки стала 

можливою завдяки матеріальній допомозі єпископа Чернігівського і 

Ніжинського Антонія (Соколова) [135, c. 491–501]. У Харківському 

єпархіальному училищі одна з перших екскурсій відбулася лише 25 травня 

1899 р. Вихованки шостого класу здійснили похід у Спасів Скит – місце 

аварії імператорського поїзда в Харківській губернії. Мета поїздки полягала в 

тому, щоб помолитися на місці явлення Чуда милості Божественного і 

подивитися на Спасів Скит, а також на інші історичні пам’ятки, які 

траплялися дорогою [121, c. 203]. Керівництво Волинського єпархіального 

училища з 1905 р. почало щорічно організовувати піші прогулянки 

вихованок околицями Кремінця та паломництво до Почаївської лаври [84, 

c. 25].  

Розвитку екскурсійної справи значно сприяла постанова уряду, згідно з 

якою департамент залізниць із 9 березня 1902 р. ввів пільговий тариф для 

проїзду учнів вищих і середніх навчальних закладів (у тому числі і духовних) 
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у вагонах третього класу [23, c. 109]. Це сприяло тому, що у 1903 р. 

вихованки сьомого класу Київського училища духовного відомства вперше 

відвідали Москву та Санкт-Петербург. Ця екскурсія продовжувалася близько 

трьох тижнів та справила велике враження на розвиток дівчаток [295, c. 159]. 

Єпархіалки п’ятого-сьомого класів Волинського училища влітку 1910 р. 

також здійснили екскурсійну поїздку до Санкт-Петербурга [86, c. 28]. 

Навесні 1914 р. вихованки старших класів Харківського єпархіального 

училища їздили в Бєлгород для поклоніння мощам Св. Іоасофа і в Святі гори, 

а інша частина вихованок відвідала Крим з метою огляду пам’яток культури. 

З навчальною та культурно-просвітницькою метою в 1914 р. єпархіалки 

Харківського училища відвідали гірничопромисловий музей при Раді з’їзду 

гірничопромисловців півдня Росії та переселенський музей Губернського 

земства, а також оранжерею Ботанічного саду Імператорського Університету 

[124, c. 935]. Необхідно зазначити, що на початку ХХ ст. екскурсії були 

досить поширеним видом виховної роботи з дітьми, а також пізнавальним 

інструментом не тільки в єпархіальних жіночих училищах, а й у жіночих 

гімназіях [353]. 

Екскурсії були різні за характером: природничі, географічні, історичні 

тощо. Під час екскурсій вихованки мали можливість безпосередньо побачити 

все те, що має цінність в історичному, релігійному й культурному планах: 

залишки старовини, монастирі та інші місцеві святині, пам’ятники видатним 

діячам, які залишили помітний слід в історії держави; помилуватися красою 

рідної природи. Екскурсії до музеїв сприяли кращому засвоєнню знань 

єпархіалок із різних навчальних предметів (ботаніки, історії, географії). 

Часто проводилися природничо-географічні екскурсії до садів, лісів, на поля, 

береги річок і морів та ін. Під час таких екскурсій учениці збирали 

природний матеріал та створювали колекції комах, рослин тощо. Окрім того, 

що такі екскурсії були пізнавальними, вони ще й сприяли вихованню любові 

до рідної природи, свідомого та бережливого ставлення до неї. Отже, 

екскурсії значно розширювали загальний кругозір дівчаток. Крім того, 
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екскурсії сприяли фізичному розвитку вихованок, оскільки вони проводили 

час на свіжому повітрі, що зміцнювало їх здоров’я.  

Важливе місце у виховному процесі посідало дотримання дисципліни 

та порядку. Дослідник інститутів шляхетних дівчат О. Ф. Бєлоусов відзначав, 

що найважливішою стороною внутрішнього життя закритих навчальних 

закладів є підтримання порядку й дисципліни. Дисципліна – атрибут будь-

якого навчального закладу, але в закритих навчальних закладах діти мали 

дотримуватися її вдень і вночі [46, c. 10]. 

День вихованки єпархіального училища був організований відповідно 

до рекомендацій Навчального комітету при Св. Синоді. Єпархіальні училища 

мали чіткий розклад дня з визначеними годинами підйому, занять, 

відпочинку, вільного часу. Згідно з настановами Навчального комітету, 

протягом дня кожна дія учениці мала супроводжуватися молитвою. 

Вихованки єпархіальних училищ постійно перебували під пильним 

контролем виховательок, які слідкували за дотриманням внутрішнього 

розпорядку училища. Виховательки знаходилися поряд з дівчатами 

цілодобово, інколи навіть спали з ними в одній кімнаті.  

Крім того, були дуже суворі правила для відвідувань і відпусток 

вихованок. Усі побачення з родичами дозволялися тільки в чітко визначені 

дні в спеціальній кімнаті, де обов’язково були присутні виховательки. На 

побачення допускалися лише близькі родичі: батьки, брати, сестри. Усі інші, 

наприклад близькі друзі, знайомі, які просили дозволу провідати вихованку, 

повинні були мати лист від батьків, що підтверджував благонадійність 

відвідувача [34, c. 17]. У Волинському єпархіальному училищі стався 

випадок, який яскраво продемонстрував неухильність правил у цих 

навчальних закладах. 5 березня 1888 р. до м. Кременець несподівано приїхав 

батько однієї з вихованок і вимагав звільнити його дочку від занять і 

відпустити з училища. Проте начальниця училища К. О. Комар відмовила 

батьку, аргументуючи тим, що існував спеціально відведений час для 

побачень і відпусток єпархіалок. Попри відмову батько, застосовуючи силу, 
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забрав доньку, а потім прислав довідку про те, що вона хвора. Через декілька 

тижнів вихованка повернулася на навчання. Училищна рада ухвалила 

рішення покарати дівчину доганою, оголошеною їй [158, арк. 384].  

Поїхати додому єпархіалки могли тільки в неділю й у святкові дні, і 

тільки до батьків та опікунів. Було достатньо проблематично піти в гості до 

рідних чи знайомих, які жили в місті. Лише за умови надання батьками 

попереднього дозволу на цей візит єпархіалки могли покинути училище. До 

того ж батьки мали вказати, до кого саме вихованка йде в гості і за якою 

адресою вони проживають.  

Дівчата не могли самостійно поїхати додому на святкові дні та 

канікули, за ними повинні були приїхати або самі батьки, або ж довірені 

особи (з письмовою заявою начальниці училища про те, кому саме батьки 

доручили супровід вихованки). Дівчатам, які вирушали додому, давався 

відпускний квиток, на зворотному боці якого неодмінно повинен був стояти 

підпис батьків або довірених осіб із точним позначенням того, з ким і в який 

час вихованка повернеться в училище. Якщо ж учениці або їх батьки 

порушували правила, то надалі єпархіалки позбавлялися права на відпустку. 

За тривалу відсутність в училищі без поважної причини вихованок могли і 

звільнити. Аналіз звітної документації єпархіальних училищ показав, що така 

причина відрахування єпархіалок з училища траплялася щорічно. Ще однією 

умовою поїздки додому було те, що єпархіалки не мали права йти у 

відпустку в училищному одязі, вони повинні були в обов'язковому порядку 

переодягнутися [146, с. 178–179]. Таким чином, керівництво училища 

слідкувало за тим, щоб «зовнішній світ» не мав дурного впливу на 

вихованок.  

Питання «замкнутості» єпархіальних училищ також обговорювалося в 

проектах училищних рад про зміни єпархіальних училищ, створених у 

1906 р. По-перше, у документах зазначалося, що потрібно послабити 

«панування зовнішньої дисципліни». По-друге, послабити замкнутість 

внутрішнього життя вихованок у гуртожитку. Рада Катеринославського 
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єпархіального училища пропонувала дозволити вихованкам старших класів 

щодня виходити з училища в позаурочний час і повертатися до п'ятої години 

вечора, а також приймати у будь-який час рідних і знайомих. Крім цього, 

рада пропонувала скасувати всі покарання [43, с. 18–19]. Проте ці вимоги не 

були виконані, що спричинило повторне порушення питання замкнутості 

училищ у 1917 р. [176, арк. 24–30].  

Щодо видів покарань то, насамперед, слід зазначити, що в цілому в 

жіночих навчальних закладах тілесні покарання не застосовували. 

Найпоширенішим способом покарання в єпархіальних жіночих училищах 

була догана від виховательок, викладачів чи начальниці; а найсуворішою 

мірою покарання вважали догану від місцевого архієрея, який опікувався 

єпархіальним училищем і мав великий авторитет серед єпархіалок.  

Як покарання також знижували оцінку з поведінки, яку виставляли 

кілька разів протягом року. Так, наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. у звітах 

про стан єпархіальних училищ дедалі частіше почали з’являтися відомості 

про погіршення поведінки вихованок, за що їм знижували бали за поведінку. 

У 1895 р. в Одеському єпархіальному училищі зафіксовано випадок, коли дві 

учениці отримали четвірку за поведінку. Одна з них за привласнення чужих 

речей, а інша – за нешанобливе ставлення до виховательки [93, c. 14]. У 

1905 р. декілька вихованок Чернігівського єпархіального училища також 

отримали погані бали за поведінку. Керівництво цього училища пояснювало 

це явище «згубним духом часу, який проникав у всі верстви російського 

суспільства» [129, с. 17]. У 1911 р. уже чотири вихованки Одеського 

єпархіального училища отримали четвірку у своєму атестаті в графі 

«поведінка». Зниження балу було наслідком грубості, різкості, неслухняності 

вихованок і навіть порушення ними класної дисципліни [98, с. 16].  

Відзначимо той факт, що чимало звітів про стан єпархіальних училищ у 

пункті про поведінку учениць мали таке формулювання: «У цьому році в 

поведінці вихованок не помічено було жодних, скільки-небудь значних 

проступків у дисципліні або моральному відношенні». Це може свідчити про 
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те, що питання дисципліни контролювали дуже ретельно, причому на усіх 

щаблях влади, і через це єпархіальні училища не мали проблем із 

дисципліною вихованок. Можливо, що в щорічних звітах про стан 

єпархіальних училищ приховували цю інформацію. Необхідно зазначити, що 

річна «трійка» з поведінки, наслідком якої було виключення з училища, 

ставилася лише у виняткових випадках.  

Дослідження звітної документації єпархіальних училищ дозволяє 

зробити висновок, що протягом другої половини ХІХ ст. погана поведінка та 

низький рівень знань єпархіалок рідко були причиною їхнього відрахування з 

училищ. Однак на початку ХХ ст. дисциплінарні заходи були посилені. 

Можна зробити припущення, що це було пов’язано з поширенням 

революційних ідеї та залученням учнів духовно-навчальних закладів до 

активної революційної діяльності. Наприклад, крадіжка стала причиною не 

просто зниження оцінки за поведінку, а й виключення вихованок з училища 

[174, арк. 11]. Крім того, збільшилося число вихованок, які були виключенні 

за нескладені іспити та погані оцінки. Інколи причиною ставали і резонансні 

випадки. Так, улітку 1911 р. вихованка п’ятого класу Тульчинського 

єпархіального училища дочка священика Любов Сітницька була виключена з 

училища. Причиною був її любовний зв'язок із викладачем математики 

випускником фізико-математичного факультету Університету 

Св. Володимира Павлом Цигульським. Єпархіалка здійснила самовільну 

поїздку з цим викладачем до Києва на великодні канікули. Підтвердженням 

їхнього кохання були листи П. Цигульського до Л. Сітницької, які отримала 

начальниця училища від однієї з єпархіалок. Крім того, намагаючись забрати 

ці листи, Цигульський зазіхав на життя начальниці, здійснивши декілька 

пострілів у неї [173, арк. 1–11].   

Таким чином, виявлено напрями та методи виховання в єпархіальних 

жіночих училищах, які були характерними для всіх тогочасних жіночих 

освітніх інституцій і практично не змінювалися протягом існування цих 

навчальних закладів. Єпархіальні училища мали чимало схожих виховних 
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практик з інститутами шляхетних дівчат, що зумовлювалося подібністю 

організації внутрішнього устрою та особливостями побуту закритого 

навчального закладу. Серед жіночих навчальних закладів єпархіальні 

училища відрізнялися тим, що в них багато уваги приділялося духовно-

моральному вихованню, що було типовим для духовних навчальних закладів. 

Закон Божий і щоденні молитви служили справі виховання справжніх дочок 

церкви. Крім того, трудове виховання займало в житті єпархіальних училищ 

чільне місце. Протягом усього періоду існування училищ керівництво 

звертало особливу увагу на набуття вихованками навичок з хатньої та 

сільськогосподарської праці. Водночас разом із традиційними бачимо 

застосування нових прийомів виховання.  

 

 

Отже, навчально-виховний процес в єпархіальних жіночих училищах 

України протягом другої половини ХІХ – початку ХХ ст. не був незмінним і 

зазнав ряд перетворень. Відзначимо, що навчальний процес розвивався 

динамічніше, ніж виховний процес. У 1850–1868 рр. відбувалося формування 

мережі училищ для дівиць духовного звання. Порівняно з жіночими 

училищами та інститутами шляхетних дівчат навчальний курс єпархіальних 

училищ у цей час був достатньо стислим, були відсутні вступні іспити. 

Типові навчальні програми не були створені. Домінували трудовий та 

патріотичний напрями виховання учениць. Внутрішнє життя училищ 

характеризувалося закритістю, замкненістю та високим рівнем дисципліни. 

Для другого періоду, 1868 – 1907 рр., характерна тенденція до поглиблення 

педагогічної освіти. Це мало прояви в заміні курсу педагогіки курсом 

дидактики та залученням вихованок до практичної педагогічної роботи. 

Відповідно до поставлених завдань Навчальний комітет при Св. Синоді 

розробив спрощені навчальні програми. Наприкінці ХІХ ст. були затверджені 

єдині розширені навчальні програми з пояснювальними записками для усіх 
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єпархіальних училищ, що сприяло уніфікації знань, які надавали в 

єпархіальних училищах. Реорганізація єпархіальних училищ у 1868 р. 

привела до зменшення частки трудового виховання і до зростання уваги до 

фізичного, естетичного та санітарно-гігієнічного виховання. У суспільстві 

закріпилася думка, що ці знання необхідні єпархіалкам, які в майбутньому 

мали стати вчительками початкових шкіл і принести санітарне просвітництво 

в селянське середовище. Кінець ХІХ – початок ХХ ст. ознаменувався кризою 

системи єпархіальних училищ, що проявилася у відставанні єпархіальних 

училищ від міністерських та маріїнських жіночих гімназій за терміном 

навчання та викладанням загальноосвітніх дисциплін. У 1907–1918 рр. 

відбулося реформування навчального процесу єпархіальних училищ, яке 

було спрямоване на розширення та збільшення числа навчальних курсів у 

єпархіальних училищах з метою їх уніфікації з навчальними програмами 

жіночих гімназій. У другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. в єпархіальних 

училищах приділяли певну увагу вивченню української культури, а з 1917 р. 

в Чернігівському училищі почали освоювати і українську мову. 
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Розділ 3. ВИКЛАДАЧІ ТА ВИХОВАНКИ ЄПАРХІАЛЬНИХ  

ЖІНОЧИХ УЧИЛИЩ УКРАЇНИ 

3.1 Учениці єпархіальних жіночих училищ: загальна характеристика 

 

Аналіз навчального закладу будь-якого типу неможливий без 

характеристики учнівського складу, без з’ясування того, хто наповнював 

класи цієї освітньої установи. У дослідженнях з історії єпархіальних жіночих 

училищ в Україні майже не трапляються сюжети, які відображають 

особливості життя їхніх вихованок. Це пов’язано, насамперед, із недостатнім 

висвітленням цього питання в джерелах та замалим числом джерел особового 

походження. Автори ХІХ – початку ХХ ст. накопичили окремі відомості 

щодо складу учениць, проте вони не ставили за мету проаналізувати ці 

кількісні дані та зіставити їх між собою [276; 406; 411; 418]. У розвідках 

сучасних науковців так само наявні лише фрагментарні дані щодо 

соціального та чисельного складу єпархіалок і не всіх єпархіальних училищ 

[251; 389]. Отже, учнівський склад єпархіальних жіночих училищ України ще 

не був предметом спеціальної розвідки. 

Законодавча база для формування учнівського корпусу була створена 

статутом училищ для дівиць духовного звання 1843 р. Як вже зазначалося 

вище, ці освітні інституції задумувалися й були створені для вирішення суто 

станових проблем. У статуті було записано, що ці заклади мали виконувати 

особливе призначення, а саме: підготувати «гідну майбутню дружину 

священика, на якій лежав священний обов'язок повчання парафіян у вірі та 

моральності, а також дбайливу матір, яка б виховували дітей своїх за 

правилами благочестя, могла б готувати синів для вступу до училищ» [136, 

с. 528]. Усі училища були створені як закриті навчальні заклади. Передовсім, 

це означало, що вихованки повинні були обов’язково проживати в 

гуртожитках, а залишати училища лише на канікули.  

Умови прийому до училища, які були прописані в статуті 1843 р., 

також фіксували цей становий характер. Право вступу до училища мали 
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виключно дівчата духовного стану, яким мало виповнитися від 10 до 12 років 

на момент вступу. Вони мали надати довідку від лікаря про те, що вони 

здорові. Батьки подавали прохання про прийом вихованки на навчання на 

ім’я її імператорської високості в установленому для училища порядку. 

Проте перед цим воно розглядалося в Духовно-навчальному управлінні при 

Св. Синоді і тільки потім представлялося на затвердження її імператорської 

високості. 

Відміна кріпосного права, ліквідація станової замкненості духовенства, 

інші реформи 1860-х рр. у Російській імперії привели до суттєвих змін у 

різних сферах життя суспільства. Ці перетворення відкрили дорогу жінкам 

різних соціальних верств до освіти й громадської діяльності. Важливою 

складовою цих трансформацій було те, що духовні школи з цього часу мали 

стати доступними для всіх верств суспільства. Училища для дівиць 

духовного звання були реорганізовані в напівзакриті всестанові навчальні 

заклади. Вищі ієрархи пояснювали відкритість єпархіальних жіночих училищ 

тим, що «духовенство від цього нічого не втрачає, а набуває собі в цих 

світських вихованках вірних союзників і помічників у зближенні духовенства 

і світського суспільства» [236, с. 87]. 

Усі нововведення були зафіксовані в новому статуті єпархіальних 

жіночих училищ 1868 р. У цьому документі мета закладів була 

сформульована вже по-іншому. Це нове бачення мети навчання полягало в 

тому, що відтепер, крім підготовки майбутньої дружини священнослужителя, 

училища мали готувати вчительку початкової школи. Вихованки, які успішно 

закінчили курс навчання, отримували атестати, а звільнені до закінчення 

навчання – лише свідоцтва. Атестат випускниці єпархіального училища 

надавав право на звання домашньої вчительки з тих предметів, за які 

отримали відмінні оцінки [138, с. 261].  

Окрім вирішення проблем навчання, на новий статут покладали надію 

щодо розв’язання проблем, пов’язаних з економічним та соціальним 

становищем доньок духовенства. Особливо гострою була ситуація, що може 
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бути описана відомим визначенням «наречена без місця». У церковному 

середовищі здавна закріпився звичай, який був особливим «привілеєм» жінок 

духовного стану. Чоловік однієї з дочок служителя парафії міг успадковувати 

місце старого або покійного батька дружини. Якщо в сім'ї не було дочки, то 

місце переходило до найближчої незаміжньої родички. Ця традиція існувала і 

після її офіційної відміни в пореформений період, проте в цей час зберегти за 

сім'єю місце було складніше [311, с. 46]. Таким чином, традиція 

закріплювала економічні переваги лише за однією з дівчат, а інші доньки 

потрапляли в складнішу ситуацію, ставали нареченими «без місця». Цих 

дівчат необхідно було забезпечити посагом, щоб видати заміж за 

церковнослужителя або за якого-небудь дрібного чиновника. Для 

духовенства це було дуже непросте завдання, тому що їх дохід був 

невисоким. У кожній єпархії завжди залишалось багато «наречених без 

місць», долю яких доводилося влаштовувати місцевому духовенству на чолі з 

архієреями. Подібна ситуація створювала великі проблеми, адже держава 

жодним чином не допомагала у вирішенні цього питання. Невлаштовані 

гідним чином дівчата з духовного стану перетворювалися на селянок, 

жебрачок, найманок, що негативно відбивалося на авторитеті духовенства 

[391, с. 184]. Ця проблема зачіпалася і в періодиці. 

На нашу думку, отримання освіти дівчатами духовного стану 

розглядалося авторами статуту не тільки як задоволення ними своїх 

загальнолюдських потреб у духовно-моральному розвитку, а і як засіб для 

самостійного трудового життя у випадку сирітства чи не одруження. 

Відповідно до нового статуту, дівчата отримували педагогічну освіту й після 

випуску могли своєї працею вчительки заробити собі на життя. Саме це мало 

вирішити проблему майбутньої долі «дівчат без місць». Єпархіальні училища 

були першими навчальними закладами, які відкрили дорогу до здобуття 

освіти бідним дівчатам саме з духовного стану.  

Відзначимо, що педагогічно-професійна спрямованість жіночих 

середніх навчальних закладів у 1860-ті рр. була загальною тенденцією в 
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освітніх процесах. У 1860 р. були запроваджені спеціальні педагогічні класи 

при інститутах шляхетних дівчат, навчання в яких формувало у вихованок 

навички, необхідні для викладання. Проте акцент робився на майбутньому 

навчанні та вихованні інститутками своїх молодших братів, сестер та дітей. 

Учениці жіночих училищ Відомства установ імператриці Марії вже з 1862 р. 

отримували як спеціальну педагогічну освіту, так і свідоцтва зі званням 

домашніх вчительок та домашніх наставниць [183, арк. 671–695]. Тому, як 

бачимо, єпархіальні училища не були винятком у загальноосвітніх процесах, 

поєднуючи гендерну і професійну складові освіти.   

За нових умов процедура зарахування до училища особливо не 

змінилася. Проте відтепер прохання про прийняття дівиць до училища 

розглядалися не в Духовно-навчальному управлінні при Св. Синоді, а 

відповідною радою при кожному училищі. Тепер вони затверджували списки 

тих, хто вступив до училища. Окрім прохання, до ради подавалося метричне 

свідоцтво або витяг з метричної книги. Керівництво деяких єпархіальних 

училищ вимагало ще довідку про щеплення віспи. Дівчата могли бути 

прийняті як у перший, так і в наступні класи. Статутом 1868 р. були 

підвищені вимоги до абітурієнток – з’явилися вступні іспити. Тільки за 

наявністю всіх документів дівчина допускалася до вступних випробувань.  

Для вступу до першого класу необхідно було знати загальновживані 

молитви, уміти читати й писати російською мовою [11, с. 85–86]. Аналіз 

джерел свідчить, що в 1870–1880-х рр. училищними радами була вироблена 

практика віддавати перевагу у прийманні на єпархіальні кошти дітям 

померлих священиків перед сиротами причетників. Існували і певні вікові 

обмеження: у перший клас могли вступити дівчата, яким уже виповнилося 

дев’ять років. Статут 1868 р. не визначав крайнього віку вступу до першого 

класу. Тому рада Харківського училища щодо віку вирішила керуватися 

статутом чоловічих духовних училищ. Відповідно до цього документа, 

крайній старший вік для вступу в перший клас був 12 років. Постановами 

Св. Синоду від 21 серпня та 16 жовтня 1874 р. було дозволено приймати в 
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перший клас дівчаток до 12,5 років [36, с. 187–192]. Під час вступу перевага 

віддавалася старшим дівчатам, оскільки наступного року вони могли вже 

втратити шанс вступу до училища через вікові обмеження. У наступні класи 

приймали дівчат, які мали відповідні знання і вік. Як бачимо, процедура 

вступу до училища була усталеною для середніх навчальних закладів у 

ХІХ ст.: подання прохання про прийом на навчання, метричного свідоцтва, 

довідки про прищеплення віспи та складання вступних іспитів.  

Від самого початку свого існування єпархіальні училища не мали 

нестачі в ученицях. Навпаки, охочих навчатися в училищах було завжди 

дуже багато, навіть більше, ніж вони могли вмістити. Утім, показники 

чисельності єпархіалок практично не вивчено. Деякий цифровий матеріал 

накопичено в дослідженнях другої половини ХІХ – початку ХХ ст. [276, 

с. 20; 411, с. 470–471; 413, с. 48–51; 418, c. 111–118], проте він зібраний за 

короткий проміжок часу та зовсім не був проаналізований. Нами були 

досліджені дані щорічних загальних звітів про діяльність єпархіальних 

училищ за 1880–1910-ті рр., що публікувалися в «Циркулярах по духовно-

учебному ведомству». Ці звіти містили інформацію щодо чисельності та 

станового походження єпархіалок. Інші джерела, у яких зустрічаються дані 

щодо чисельності складу вихованок єпархіальних училищ України є 

фрагментарними.  

Відповідно до статуту 1843 р., повний штат казеннокоштних вихованок 

нараховував 60 місць. Училище могло утримувати додатково таку ж кількість 

своєкоштних учениць, за умови, що вони вчасно вноситимуть плату. Перший 

прийом дівчат мав складатися з 20 казеннокоштних вихованок. Набір і 

випуск мали здійснюватися через кожні два роки, оскільки училища 

складалися з трьох класів, у кожному з яких навчалися два роки. У статуті 

було положення про те, що кількість прийнятих пансіонерок не повинна була 

перевищувати кількість казеннокоштних вихованок [136, с. 529]. Однак 

практика показує, що цю вимогу порушували. У Харківському училищі в 

1854 р. було набрано 9 казеннокоштних вихованок та 21 своєкоштна, а 1856 р 
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знову вступило 13 казеннокоштних учениць та 19 своєкоштних [411, с. 470]. 

У Полтавському училищі в перший рік його діяльності у 1868 р. було 

прийнято 20 вихованок на казенне утримання і 30 своєкоштних [101, с. 142]. 

Така невідповідність параграфу статуту 1843 р. пояснюється тим, що на той 

момент училища ще не мали достатніх коштів для утримування 20 

вихованок, проте були охочі навчатися в училищі за власні кошти. Це і стало 

причиною того, що кількість своєкоштних вихованок перевищувала кількість 

казеннокоштних. У Київському училищі ситуація була іншою. Перший набір 

складався з 21 казеннокоштної вихованки і 12 своєкоштних [38, с. 270]. Таке 

співвідношення пов’язано з тим, що в перший період свого функціонування 

училище знаходилося під опікою імператриці Марії Олександрівни й 

фінансувалося духовним відомством.  

Реорганізація училищ, відповідно до статуту 1868 р., збільшила вдвічі 

кількість класів, що спричинило і зростання чисельності вихованок як 

духовного, так і світського походження. Згідно зі звітом обер-прокурора 

Св. Синоду, чисельність вихованок усіх єпархіальних жіночих училищ 

України в 1889–1890 навчальному році становила 1865 осіб (18 % від 

загальноімперського числа єпархіалок). У Російській імперії в цей період 

часу функціонувало всього 44 училища, серед яких сім були в Україні [222, 

с. 7–8]. У 1894 р. у 51 єпархіальному училищі Російської імперії навчалося 

13186 вихованок. У восьми єпархіальних училищах України в 1894–1895 

навчальному році навчалося 2494 вихованки (19% від загальноімперського 

числа єпархіалок). Світських учениць нараховувалося 12,5% [225, с. 36–38]. 

Для порівняння зазначимо, що число вихованок усіх жіночих гімназій імперії 

в цьому ж році становило 44157 учениць [349, с. 109], тобто майже в 3,5 рази 

більше від числа єпархіалок.  

Зростанню чисельності вихованок протягом 1870-х – на початку                  

1900-х рр.сприяло відкриття підготовчих і додаткових класів майже в усіх 

єпархіальних училищах України. Додаткові класи з’явилися у зв’язку зі 

збільшенням охочих навчатися в таких закладах. За своєю організацією 
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додаткові класи не відрізнялися від звичайних. Крім того, зростання числа 

учениць стало можливим завдяки поліпшенню та розширенню приміщень 

училищ, а фактично завдяки збільшенню матеріальної підтримки з боку 

єпархіального духовенства [391, с. 189]. Проте аналіз діловодної 

документації свідчить, що навіть таке число випускниць єпархіальних 

училищ не могло заповнити всі вакантні вчительські місця в 

церковнопарафіяльних школах [215, арк. 1–2, 4–7]. 

Якщо спостерігати за динамікою змін числа учениць із духовного стану 

протягом 1868 року – початку ХХ ст., очевидно, що вона тяжіла до суттєвого 

зростання від десятиліття до десятиліття. Крім того, ми можемо спостерігати 

певні стрибкоподібні зміни числа вихованок у Київському жіночому училищі 

духовного відомства. Наприкінці 1880-х рр. число вихованок Київського 

училища досягло 479 дівчат. Такий високий показник був спричинений 

популярністю цього навчального закладу серед духовного стану. Однак у 

1894–1895 навчальному році нараховувалося вже 247 вихованок. Різке 

зменшення числа київських єпархіалок пояснюється відокремленням у 

1892 р. додаткових класів училища в самостійний навчальний заклад. Він 

отримав назву «Друге Київське жіноче училище духовного відомства». 

Розміщувався цей навчальний заклад в окремому спорудженому для нього 

спеціальному будинку [295, с. 125–126]. 

У Полтавському єпархіальному училищі також спостерігаємо 

зменшення числа вихованок наприкінці 1870-х – на початку 1880-х рр. Це 

було пов’язано з тіснотою училищних приміщень і, як наслідок, відсутністю 

можливості вмістити усіх, хто бажав навчатися. Тому з’їзд духовенства 

Полтавської єпархії ухвалив рішення про переміщення перших трьох класів у 

Великобудищанський, Ладинський і Золотоніський жіночі монастирі. Ці 

класи розміщувалися в окремих від монастирів будівлях, але знаходилися на 

утриманні монастирів. Навчальна частина в монастирських училищах 

перебувала під пильним контролем педагогічної ради Полтавського 

єпархіального училища. З другої половини 1880-х рр. розпочався збір коштів 
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на будівництво нового училищного корпусу, яке стартувало в 1892 р. Однак, 

як показала історія, цей процес розтягнувся аж до кінця століття [418, с. 163–

176]. Коли нове училищне приміщення було зведено, керівництво об’єднало 

всі класи в одній будівлі.  

Треба звернути увагу, що попри таке значне число єпархіалок, існувала 

велика кількість тих дівчат, які не могли вступити в училище на навчання 

через недостатність місць. Училищні ради з великим занепокоєнням щорічно 

повідомляли, що вони вимушені відмовляти багатьом дівчатам у прийнятті 

на навчання. Як свідчить заява одного з членів Харківської училищної ради, 

у 1876 р. було подано більше 90 прохань, а місць у першому класі було 42, 

тобто в прийомі відмовили 48 дівчаткам [61, c. 72–73]. Протягом 1876–1879 

рр. близько 91 дівчини кожного року приїжджали в училище для складання 

іспиту в перший клас, з них у середньому 85 дівчат витримувало вступні 

іспити, однак вакансій у цей період у перший клас було близько 43. Таким 

чином щорічно в перший клас вступало 43 дівчинки, а 48 поверталися назад 

додому [269, с. 471]. Історична записка про Київське училище свідчить про 

існування аналогічної ситуації: у 1870 р. було відмовлено 50 охочим, у 

1876 р. – 80, у 1878 р. – 75 [245, с. 30]. Як бачимо, потреба в освіті дочок 

духовенства зростала, що значно збільшувало кількість абітурієнток. Це, 

своєю чергою, вимагало постійного розширення приміщень училищ. Бідівлі 

училищ майже весь час знаходилися на стадії перебудови або ремонту. Проте 

тенденції нестачі місць та конкурсного відбору під час вступу спостерігалися 

протягом усього періоду існування училищ, що свідчить про певну 

популярність єпархіальних училищ серед населення.  

У 1880–1890-ті рр. у Російській імперії, як відомо, було здійснено певну 

кількість змін у різних сферах життя, зокрема й у галузі освіти. Новий 

міністр народної освіти І. Д. Делянов у доповіді 1884 р. підкреслив, що 

однією з головних помилок, допущених урядом під час реформування 

жіночої освіти, було створення всестанових жіночих навчальних закладів 

[380, с. 660]. Основою політики, за якою в літературі закріпилася назва 
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«контрреформ», в освітній галузі була ідея повернення до станової 

організації школи. У 1893 р. обер-прокурор Св. Синоду К. П. Побєдоносцев 

підкреслив, що єпархіальні училища насамперед повинні задовольняти 

потреби єпархіального духовенства [39, с. 1520]. Крім того, у своєму звіті в 

1895 р. він відзначав, що число світських вихованок у 1894–1895 

навчальному році становило 15% від загального числа учениць усіх 

єпархіальних училищ Російської імперії. Це був найвищий показник за всі 

попередні роки. У єпархіальних училищах України світських вихованок у 

1894–1895 навчальному році нараховувалось лише 12,5% [225, с. 36–38]. 

Проаналізувавши звіти єпархіальних училищ, К. П. Побєдоносцев дійшов 

висновку, що збільшення числа вихованок з інших станів негативно 

вплинуло на навчально-виховний процес у цих освітніх установах. Саме 

світські вихованки, на його думку, були «джерелом безпорядків і 

привнесення хвороб та поганих звичок». Пояснювалося це тим, що більша 

частина світських єпархіалок не жила в гуртожитку при училищі, а лише 

приходила на заняття. Така позиція Св. Синоду втілилася в указ від 19 липня 

1895 р., відповідно до якого училищні ради єпархіальних жіночих училищ 

мали приймати дівчат з інших станів дуже «розбірливо», і притому не більше 

10% від загального числа вихованок, з метою охорони цих училищ від 

«напливу» світських учениць [17, с. 336–337].  

Реалізація цього наказу призвела до того, що з 1895–1896 навчального 

року число вихованок, які походили не з духовного стану, почало 

зменшуватися. Під час опрацювання звітної документації обер-прокурора 

Св. Синоду виявлено, що в 1899–1900 навчальному році в єпархіальних 

училищах України було 2921 учениця, чисельність світських вихованок 

становила 11,5%, у 1903–1904 навчальному році – 3244 учениці, світських 

вихованок – 8,8% [226, с. 57; 227, с. 90–91]. На тлі загальної картини 

зменшення числа світських вихованок винятком стало Харківське училище. 

Училищна рада цього навчального закладу виклопотала у Св. Синоду дозвіл 

приймати на навчання дівчат з інших станів без обмеження. Прохання 
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обґрунтовувалося тим, що навчальний заклад був розташований за містом, 

майже всі вихованки проживали в училищній будівлі й знаходилися під 

постійним наглядом виховательок. Отже, як переконувало керівництво 

училища, світські вихованки не мали негативного впливу на інших 

єпархіалок [120, с. 153–154]. Саме тому в Харківському училищі маємо 

показники чисельності світських вихованок, що відрізняються від інших 

закладів подібного типу. У 1899–1900 навчальному році нараховувалась 141 

світська учениця (25% від загальної кількості), у 1900–1901 навчальному році 

– 144 (25,5%), у 1903–1904 навчальному році – 109 (17%) [226, с. 64–65; 227, 

с. 90].  

У 1906 р. під впливом революційних подій Св. Синод скасував цей наказ 

1895 р. про десятивідсоткове обмеження на утримання вихованок світських 

станів у єпархіальних училищах [66, с. 59]. У 1908–1909 навчальному році 

число єпархіалок в Україні досягла 3727 осіб, серед яких світських вихованок 

нараховувалось 8,4% [229, с. 224–225]. Той факт, що за умови скасування 

замкнутості духовного стану єпархіальні жіночі училища призначалися 

переважно для дочок духовенства, дозволяє нам розглядати ці навчальні 

заклади як варіант соціальної підтримки стану. 

Важливим завданням під час вивчення учнівського контингенту є 

реконструкція соціального складу вихованок єпархіальних училищ України. 

Це можливо зробити, апелюючи, передовсім, до діловодної документації 

єпархіальних жіночих училищ. Як вже зазначалося, протягом 1854–1869 рр. 

училища були суто становими закладами, а тому навчалися в них виключно 

представниці духовного стану. Важливим аспектом дослідження соціального 

складу єпархіалок є з’ясування того, які саме «дочки духовенства» навчалися 

в єпархіальних училищах.  

Як відомо, духовенство складалося з трьох основних груп: священиків, 

дияконів і причетників. У діловодній документації термін «дочки 

духовенства» містив усі зазначені соціальні групи духовного стану. Однак, як 

свідчать відомості, переважна частина дівчат була доньками саме 
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священнослужителів. Наприклад, у Харківському училищі протягом 1884–

1894 рр. зафіксовано від 69% до 81% доньок священнослужителів, у 

Тульчинському училищі протягом 1881–1890 рр. навчалося 93% – 97% 

доньок священнослужителів (дод. Е, Є). Переважання серед єпархіалок 

доньок священнослужителів характерне як для українських губерній, так і 

для Російської імперії в цілому [256]. Хоча відзначимо, що ці соціальні групи 

загалом у суспільстві були репрезентовані в іншому відсотковому 

співвідношенні. За даними Б. М. Миронова, у 1890 р. у Російській імперії 

було 43% священиків, 13% дияконів і 44% причетників [330, с. 108]. У 

Харківському єпархіальному училищі в 1890 р. навчалося 73% доньок 

священиків, 11% доньок дияконів і 16% доньок причетників [117, с. 639]. 

Домінування серед єпархіалок доньок священнослужителів можна пояснити 

кількома причинами. Навчальний процес у єпархіальних училищах був 

спрямований на виховання саме майбутніх матушок-дружин 

священнослужителів, які б мали здійснювати позитивний вплив на селян. 

Але головне, що ці навчальні заклади утримувалися переважно на гроші 

місцевих священнослужителів, тому під час приймання на навчання перевага, 

вочевидь, надавалася їхнім донькам.  

Не менш важливо встановити й те, вихідцями з яких соціальних станів 

були світські вихованки. На це питання можна відповісти, якщо для прикладу 

проаналізувати склад світських учениць Харківського єпархіального 

училища. Зазначимо, що всі училища знаходилися або в губернських 

центрах, або у великих містах губерній. Тому приклад Харківського училища 

відображає загальні процеси наповнення єпархіальних училищ вихованками 

з не духовних станів.  

Єпархіалки Харківського училища репрезентували всі суспільні стани. 

Серед них були доньки дворян, почесних громадян, чиновників, різночинців, 

міщан, купців, козаків, військових та селян (дод. Ж). На тлі загальної 

тенденції зростання чисельності вихованок єпархіальних училищ число 

світських дівчат також збільшилося. Відзначимо, що збільшення чисельності 
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вихованок усіх соціальних груп відбувалося рівномірно. Натомість 

спостерігаємо зростання числа дочок селян. У 1884–1894 навчальні роки 

чисельність вихованок із сільського стану збільшилася від однієї до десяти. 

Як показують дані, з 1884 р. по 1894 р., питома вага дочок міщан зросла 

майже в 2,5 рази. Зростання відсотка селянок та міщанок пояснюється тим, 

що з 1880-х рр. розширилася мережа початкових шкіл (земських, 

церковнопарафіяльних), які надавали можливість отримати ази освіти, 

необхідні для проходження конкурсного відбору під час вступу до 

єпархіального училища. Отже, незважаючи на високу плату за навчання 

єпархіальні училища приваблювали дівчат світських станів.  

У діловодній документації та інших джерелах зафіксовано, що учениці 

єпархіальних училищ поділялися на тих, які були на повному утриманні 

училища; які сплачували частину суми за навчання та утримання в 

гуртожитку; які самостійно утримували себе й щорічно платили за їжу, одяг, 

навчання та проживання в гуртожитку; які не проживали в гуртожитку, а 

платили лише за навчання та «стіл»; які отримували виплати («пособія») з 

різних джерел. Відповідно, можна виділити п’ять категорій єпархіалок: 

казеннокоштні, наполовину казеннокоштні, своєкоштні, ті, які приходили 

лише на навчання і стипендіатки. Зазначимо, що дівчата не духовного стану 

могли навчатися в єпархіальних училищах лише своїм коштом. 

Розглянемо, як формувалася кожна з названих категорій єпархіалок. 

Відповідно до статуту 1843 р., на казенне утримання могли вступити лише 

сироти чи дочки бідних священнослужителів та церковнослужителів або 

дочки тих священнослужителів та церковнослужителів, які мали багато дітей, 

через що вони не мали можливості платити за навчання. Відсоток вихованок 

з багатодітних родин коливався кожного року. У Чернігівському 

єпархіальному училищі протягом другої половини ХІХ ст. відсоток 

казеннокоштних вихованок з багатодітних родин коливався від 21% до 42%.  

Найчастіше на казенне утримання приймали повних сиріт або ж, як 

виняток, дівчат, які мали лише матір. Під час прийняття рішення щодо 
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прийому на казенне утримання училищні ради надавали перевагу тим 

дівчатам, сестри яких ще не навчалися в училищі, а потім тим, сестри яких не 

навчалися в училищі в цей момент. Ті дівчатка, що мали батьків, зазвичай не 

приймалися на казенне утримання. Однак дослідження показало, що були з 

цього правила винятки. Так, у 1867 р. до Харківського училища для дівиць 

духовного звання була прийнята дівчина, яка мала батька. Це була донька 

священика Сінной слободи Богодухівського повіту Іоанна Дмитрієва. Таке 

рішення було пов'язане з тим, що в 1865 р. пожежа в слободі знищила все 

майно цього священика. Проте дівчина була прийнята в училище на 

єпархіальне утримання лише на два роки [75, c. 20–23].  

Число учениць на повному казенному утриманні відносно до 

загального числа вихованок в училищах завжди було порівняно невеликим, 

що можна прослідкувати за даними Харківського та Чернігівського 

єпархіальних жіночих училищ (дод. З, И). Число казеннокоштних вихованок 

не змінювалося стрибкоподібно й не зменшувалося різко. Єдиним винятком 

був 1914 р., коли спостерігається незначне зменшення числа казеннокоштних 

вихованок у всіх училищах. Це можна пояснити початком Першої світової 

війни й низкою пов’язаних із цим наслідків. Однак відсоток казеннокоштних 

вихованок постійно зменшується через те, що збільшується загальна 

кількість вихованок в училищі. У Харківському єпархіальному училищі, у 

якому з перших десятиліть його існування загальне число вихованок було 

значно більшим, ніж в інших єпархіальних училищах, відсоток 

казеннокоштних учениць був значно меншим порівнянно з іншими 

єпархіальними училищами.  

Категорія наполовину казеннокоштних учениць з’явилась в училищах 

не відразу, а в 1870–1880-ті рр. Поява цієї категорії була пов’язана з тим, що 

до цього часу училища вже накопичили певний капітал і могли допомогти 

окремим вихованкам. Зазвичай єпархіальні училища мали основний капітал, 

який був покладений на рахунок у банк і відсотки з якого йшли на 

утримування учениць духовного стану.  



137 

 

Дівчата духовного стану, які не були сиротами, але мали матеріальні 

проблеми і не могли платити повну плату за навчання та утримання в 

гуртожитку, писали прохання на зарахування їх до категорії наполовину 

казеннокоштних [104, c. 90]. Інколи керівництво училищ вимагало від 

батьків цих дівчаток завірені благочинними свідоцтва про прибутки сім’ї. 

Аналіз звітної документації єпархіальних училищ показав, що ця категорія 

була нечисельною. Наприклад, протягом 1860-х–1910-х рр. у Волинському 

єпархіальному училищі наполовину казеннокоштні вихованки становили 2% 

– 4% від загально числа учениць, у Тульчинському – близько 3 %, у 

Харківському – від 2% до 6%, у Катеринославському – від 6% до 12%, в 

Одеському – від 8% до 12%. Вихованки цієї групи протягом другої половини 

ХІХ ст. сплачували від 40 до 50 руб. на рік. На початку ХХ ст. в усіх 

училищах зросла плата за навчання для цих учениць.  

Категорія своєкоштних вихованок була найчисельнішою. Це 

пояснюється, насамперед, тим, що єпархіальні жіночі училища на відміну від 

духовних семінарій не фінансувалися Св. Синодом. Тому плата за навчання, 

утримання в гуртожитку та харчування становила одне з найголовніших 

джерел фінансування училища. До реорганізації училищ у 1868 р. плата за 

навчання для своєкоштних вихованок духовного стану становила в 

Харківському училищі – 50 руб. на рік [42, c. 392], у Київському [295, c. 26], 

Тульчинському [276, c. 7] училищах – 60 руб. на рік. Крім того, існував 

разовий грошовий внесок у розмірі 15 рублів під час вступу до училища, 

який витрачався «на початкове влаштування».  

У 1869 р. плата в усіх училищах була збільшена. Після реорганізації 

Харківського училища плата за навчання становила 75 руб. на рік для дівчат 

духовного стану і 150 руб. на рік для дівчат з інших станів. Під час вступу 

необхідно було також внести разову платню в розмірі 15 руб., а також 6 руб. 

12 коп. на білизну (або замість цього надати матеріал для білизни) [231, 

c. 47]. Протягом 80–90-х рр. ХІХ ст. плата за навчання та утримання в 

училищі збільшилася як для представниць духовного стану, так і для 
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світських вихованок [117, c. 639]. У 1909 р. плата за навчання була 

диференційована відповідно до суспільного статусу: дочки священників мали 

сплачували 110 руб. на рік, дочки штатних дияконів – 92 руб. 50 коп., дочки 

псаломщиків – 80 руб., світські вихованки – 250 руб. [123, c. 670]. 

Для розуміння повної картини необхідно зіставити доходи 

священнослужителів і плату за навчання їхніх дочок. Відзначимо, що доходи 

священиків, передусім, залежали від класу церкви, у якій вони служили. 

Наприклад, харківський священик о. Олександр Федоровський, який у другій 

половині ХІХ ст. служив у церкві, що належала до першого класу (а таких у 

Харківській єпархії було лише п’ять), навів цікаві відомості. Розмір його 

матеріального забезпечення складав 550 руб. на рік. Сім’я священика 

складалася з чотирьох дітей (двох синів і двох дочок). Він відзначав, що 

забезпечення його дітей складало близько 50 руб., поки вони були 

малолітніми, і по 150 руб. на кожного, коли вони почали здобувати освіту в 

закладах Харкова. У зв’язку з чим О. Федоровський вказував на 

неможливість виховання дітей на достатньому рівні і на завеликі витрати на 

їхню освіту [402, c. 64]. 

У Тульчинському єпархіальному училищі вихованки духовного стану, 

наприклад, уже з 1887 р. платили за навчання 100 руб. на рік, а з 1890-х рр. – 

116 руб. на рік. Вихованки світського походження сплачували 210 руб. на рік 

[107, c. 7]. З початку ХХ ст. плата за навчання та проживання в гуртожитку 

вже становила 120 руб. на рік для представниць духовного стану і 220 руб. на 

рік для світських вихованок. У 1914 р. плата за навчання та утримання в 

гуртожитку зазнала чергового підвищення: 130 руб. на рік для дочок 

духовенства і 230 руб. на рік для дівчат світського стану [389, c. 334–335]. 

Крім того, усі вихованки після вступу до училища сплачували 12 руб. на 

білизну, 1 руб. на утримання бібліотеки й 3 руб. на лікарню [276, c. 37].  

У Волинському училищі плата за навчання вже з 1880-х рр. коливалася 

в межах 120–150 руб. на рік для вихованок духовного стану й відповідно 

250–300 руб. на рік для світських вихованок [413, c. 51]. У Таврійському 
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єпархіальному училищі плата за навчання та утримання в гуртожитку також 

була відносно високою: для дівчат духовного стану вона становила 135–

178 руб. на рік, а для світських вихованок – 300 руб. на рік [416, c. 108]. 

Вихованки духовного стану Першого Київського жіночого училища 

духовного відомства з 1875 р. сплачували 90 руб., з 1880 р. – 100 руб., з 

1886 р. – 120 руб. Плата світських вихованок була у два рази більшою [295, 

c. 53].  

Таким чином, плата за навчання в Харківському училищі протягом 

усього періоду його функціонування була однією з найнижчих порівняно з 

іншими закладами подібного типу. Це можна пояснити популярністю цієї 

освітньої установи в єпархії та забезпеченням училища зі сторони 

духовенства та благодійників. Найдорожчим навчальним закладом було 

Одеське єпархіальне училище, у якому в 1905 р. вихованки духовного стану 

сплачували 150 руб. за навчання, а світського – 325 руб. на рік [96, c. 7].  

Для порівняння зазначимо, що в Маріїнських жіночих навчальних 

закладах Російської імперії в кінці XIX ст. плата за навчання становила 

74 руб. на рік, у міністерських гімназіях – 40 руб. на рік, а в жіночих 

інститутах – 185 руб. на рік [190, c. 39]. Проте ця сума не передбачала 

утримання в гуртожитку, оскільки при гімназіях та училищах найчастіше їх 

не було. Жіночі гімназії не брали на себе турботу про побут гімназисток. 

Гімназії передовсім призначалися для міських дівчаток [429, p. 207]. Проте 

забезпечення житлом було вкрай необхідне для дівчат, які приїздили на 

навчання з далеких куточків губернії. Крім того, вихованки, що проживали в 

гуртожитку, були під пильним наглядом виховательок, що гарантувало їхню 

безпеку. Виняток становили інститути шляхетних дівчат, які мали інтернати, 

але вони були надто дорогі для представниць духовного стану і не надавали 

жодних пільг для оплати за навчання. Наявність гуртожитку виявилась 

значною перевагою єпархіальних училищ серед інших жіночих середніх 

навчальних закладів, тому представниці духовного, а часто і світського 

станів обирали єпархіальні жіночі училища. 
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Більшість родин духовенства, доньки з яких навчалися в єпархіальних 

училищах, мали середні статки або ж бідували. Тому плату за навчання 

батьки вихованок вносили невчасно і Синод видавав укази, у яких зазначав, 

що сплачувати за навчання необхідно своєчасно, а боржників відраховувати з 

закладу й забирати несплачені кошти. Значне число батьків порушували 

терміни внесення коштів [217, арк. 1–13]. Щорічно з 1870-х рр. на сторінках 

«Єпархіальних відомостей» публікувалися суми боргів вихованок, і 

повідомлялось, що в разі несплати вихованки можуть бути звільнені з 

училища [7, с. 298–299]. Утім, незважаючи на такі серйозні попередження 

результати дослідження показали, що за всю історію діяльності, наприклад, 

Харківського училища жодна вихованка не була відрахована через 

несвоєчасну сплату за навчання. У 90-х рр. ХІХ ст. борги колишніх і 

тодішніх вихованок цього училища становили декілька тисяч рублів. На 

початку ХХ ст. стрімко зростала кількість вихованок, які вчасно не внесли 

плату за навчання або утримання в гуртожитку. Дедалі частіше і частіше 

єпархіальні з'їзди й училищні раді розглядали заяви батьків про скасування 

боргу або прохання зменшити плату за навчання. З 1910 р. загроза звільнення 

з училища через несвоєчасну сплату перетворилася на загрозу недопускання 

до іспитів [81, с. 816]. Проте і це не прискорило виплати. У 1915–1916 

навчальному році був опублікований список, в якому вказувалися борги за 

навчання вихованок Харківського єпархіального училища. Майже кожна 

єпархіалка мала борг за навчання в розмірі від 7 руб. до 82 руб. Згідно з 

постановою ради Харківського єпархіального училища, затвердженої його 

високопреосвященством 4 листопада 1915 р., було висунуто таке 

попередження батькам: якщо до 8 січня 1916 р. борги за навчання не будуть 

сплачені, то їхні дочки не будуть прийняті в училищний гуртожиток після 

різдвяних канікул [199, с. 187–193]. У Рязанському єпархіальному училищі, 

наприклад, до таких радикальних заходів перейшли ще в 1909 р. Як згадує 

Людмила Худзінська, вихованка цього училища, «коли дівчатка приїхали в 

гуртожиток після різдвяних канікул, їх зустрів швейцар, який не пустив їх у 
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приміщення училища, а викликав начальницю. Та опитала всіх на предмет, 

чи привезли вони гроші за навчання. Тих, хто грошей не привіз, начальниця 

навіть не пустила в училище, а веліла їм їхати додому» [34, с. 88–89]. Як 

бачимо, керівництво Харківського училища не ухвалювало таких 

радикальних рішень. Отже, незважаючи на те що керівництво училища 

намагалося боротися з боржниками погрозами звільнення з училища та не 

допуску до іспитів, такі методи мало діяли, і всю історію існування училищ 

вихованки мали величезні борги за навчання. Це негативно відбивалося на 

функціонуванні училищ, оскільки, як зазначалося, плата за навчання 

становила важливе джерело їхнього фінансування.  

Незначну категорію вихованок складали стипендіатки. До них 

належали ті дівчата, які отримували стипендії з різних джерел. Претендувати 

на отримання стипендії могли лише вихованки духовного стану. 

Представники всіх станів жертвували чималі суми грошей на виплату 

стипендій єпархіалкам. Зазначимо, що пожертвування в житті учениць 

завжди грали велику роль, оскільки надавали можливість більшому числу 

дівчат отримати освіту. Благодійники були представниками різних станів: 

дворянства, купецтва, духовенства тощо. Деякі з них жертвували досить 

великі суми на потреби училища. Так, у 1855 р. поміщиця Ганна Миколаївна 

Безпальчева пожертвувала 3000 руб. на устрій Харківського єпархіального 

училища [231, с. 51–52], а в 1877 р. єпископ Тавричеський і 

Симферопольский Гурій (Карпов) пожертвував 5000 руб. на будівництво 

нового корпусу Таврійського училища [252]. Пожертвування вносилися не 

тільки грошима, а й продуктами, матеріалами, книгами тощо. Необхідно 

відзначити, що така грошова та матеріальна допомога надходила впродовж 

усього періоду існування училищ. 

З 60-х рр. ХІХ ст. допомога вихованкам надавалась ще у формі іменної 

стипендії у такий спосіб: відсотки з пожертвуваного або заповіданого 

капіталу йшли на утримання однієї з вихованок, причому благодійник міг 

визначити умови вибору стипендіатки. Однією з найголовніших умов 



142 

 

надання стипендії була бідність. І тільки на початку ХХ ст. до цієї умови 

почали додавати критерій успішності з навчанні. Такі стипендії зазвичай 

мали ім'я особи, яка пожертвувала гроші або ім'я тієї особи, на честь якої 

була заснована стипендія. У Харківському училищі дівиць духовного звання 

вже в 1861–1862 навчальному році п’ять вихованок були на утриманні 

меценатів, серед яких архієпископ Харківській і Охтирський Макарій 

(Булгаков), княгині Т. Б. Потьомкіна та Н. М. Трубецька, дружина 

полковника Н. М. Костєвська, дружина інженера штабс-капітана 

О. С. Лук’янович [42, с. 392].  

Час від часу деякі благодійники одноразово жертвували досить великі 

суми. Так, наприклад, у 1893 р. священик Іоанн Федоров і Варвара 

Євфіміївна Шейеріам внесли в Харківське жіноче єпархіальне училище 

перший 1000 руб., а друга 2100 руб. для започаткування стипендій для бідних 

єпархіалок [224, с. 8–9]. В Одеському єпархіальному училищі княгиня Олена 

Петрівна Демідова протягом 1890-х рр. сплачувала за навчання трьох 

вихованок духовного звання – доньок бідних та багатодітних батьків. Крім 

того, щорічно на новий рік вона надсилала кошти для влаштування 

новорічної ялинки [94, с. 25]. Іноді гроші для стипендій збиралися по 

крихтах, робилося це для відзначення якої-небудь події або з метою увічнити 

чиєсь ім'я. Так, у 1883 р. при Харківському училищі була започаткована 

стипендія імені Єлизавети Андріївни Лей, учительки, яка відпрацювала в 

училищі вісім років, викладаючи російську мову та арифметику. Кошти на 

заснування цієї стипендії були пожертвувані викладачами училища та 

випускницями, у яких зберіглася добра пам'ять про свою вчительку [200, 

с. 225–226].  

У перший період діяльності училищ на кошти благодійників зазвичай 

утримувалося декілька вихованок. Реорганізація училищ та зростання 

популярності цих навчальних закладів привели до збільшення благодійників, 

які жертвували свої кошти на започаткування стипендій. Харківське 

єпархіальне училище випереджало інші заклади подібного типу в Україні за 
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числом стипендіаток. У 1915 р. кількість благодійних стипендій досягала 98 

[112, с. 16]. Крім того, у Харківському училищі в 1889 р. виникла ще одна 

категорія вихованок – учениці, які утримувалися на кошти Харківського 

єпархіального свічкового заводу, який почав виділяти кошти на повне 

утримування 10 дівчаток [116, с. 658]. У цілому аналіз звітів єпархіальних 

училищ свідчить про зростання популярності цієї форми підтримки – 

заснування іменних стипендій, а також це є показником простоти їх 

започаткування.  

Таким чином, стипендії розширювали можливості отримання освіти 

дівчаткам, чиї батьки не мали можливість оплачувати їхнє навчання. Ще 

однією з форм благодійності було створення братств і товариств, головним 

завданням яких було надання допомоги найбіднішим вихованкам та 

випускницям духовного стану. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. такі 

організації існували при деяких духовних жіночих училищах. Наприклад, 18 

травня 1897 р. було засновано Товариство допомоги нужденним вихованкам 

Волинського єпархіального училища [83, с. 22]. З листопада 1903 р. при 

Першому Київському училищі розпочало свою діяльність Братство в ім’я 

святих дружин Мироносиць, яке з першого ж року існування надало 

допомогу найнужденнішим вихованкам училища в розмірі 12009 руб. При 

Другому Київському жіночому училищі духовного відомства діяло 

Товариство допомоги нужденним вихованкам, а також Товариство колишніх 

вихованок. Ці товариства здійснювали благодійну допомогу бідним 

ученицям: забезпечували їх їжею та житлом, допомагали з пошуком роботи 

тим, хто закінчив училище; безкоштовно видавали книги й навчальні 

посібники, оплачували навчання найбідніших учениць тощо [391, с. 193].  

При Харківському єпархіальному училищі 9 лютого 1903 р. було 

урочисто відкрито Братство в ім'я святої великомучениці Варвари. Мета 

братства полягала у наданні допомоги всім нужденним ученицям духовного 

стану платою чи доплатою за утримання їх. Крім того, братство допомагало 

єпархіалкам грошима при відправленні їх додому під час канікул, а також 
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надаючи можливість бідним, але здатним ученицям вивчати необов'язкові 

предмети училищного курсу. Братство ставило своєю метою видання 

нужденним вихованкам білизни, плаття та взуття при поїздці додому на 

канікули, а найбіднішим сиротам, які закінчили курс, і додаткового одягу, 

незалежно від речей, які отримує кожна сирота при закінченні училища [37, 

с. 129]. Вже 26 лютого 1903 р. Правління Братства надало допомогу 

чотирьом вихованкам у формі доплати за їх утримання в училищному 

гуртожитку [77, с. 135–136]. Треба відзначити, що існування благодійних 

товариств не було особливістю єпархіальних училищ. Такі організації 

існували і при жіночих гімназіях [300, с. 90–92]. 

Окрім перерахованих категорій вихованок, у діловодній документації 

виділяється ще одна – своєкоштні духовного стану з інших єпархій. Ця група 

учениць з’явилася лише ву 1880-ті рр. і була в кожному училищі зовсім 

нечисленною: від однієї до чотирьох дівчат. Дівчата з інших єпархій платили 

підвищену плату за навчання та утримання в училищі. Це було, насамперед, 

пов’язано з тим, що всі єпархіальні училища були створені на кошти 

місцевого духовенства. Училища відкривалися для надання освіти саме 

дочкам духовенства відповідної єпархії. Оскільки в 80-х рр. ХІХ ст. уже 

кожна єпархія мала власне училище, для представниць інших єпархій 

навчання коштувало дорожче: від 175 руб. на рік у 1880-ті рр. до 180 руб. на 

рік у 1890-ті рр. На початку ХХ ст. у Київських жіночих училищах духовного 

відомства число вихованок з інших єпархій зросло. Наприклад, у 1909 р. у 

Першому Київському училищі серед 428 вихованок 31 була з сусідніх 

єпархій, а в Другому Київському училищі серед 440 учениці – 51 [169, 

арк. 49–50]. Проте такі кількісні показники були винятком. 

Важливим та складним одночасно є питання дальшої долі випускниць 

єпархіальних жіночих училищ. Діловодна документація єпархіальних 

жіночих училищ жодним чином не фіксувала життєві траєкторії своїх 

випускниць, у ній навіть не міститься інформації про те, куди вступили на 

службу єпархіалки одразу після випуску. Тому досить важко простежити 
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життєвий шлях вихованок. Однак з наявних джерел можна отримати деяку 

інформацію та зробити висновки.  

Після випуску дівчата одержували диплом зі званням домашньої 

вчительки, який надавав можливість викладати в початкових школах. 

Найчастіше вихованки влаштовувалися на роботу до церковнопарафіяльних 

шкіл. Було складніше потрапити до міністерських шкіл, які були більш 

престижними, оскільки заробітна плата вчителів була вищою, ніж у 

церковнопарафіяльних школах. Однак траплялися винятки. Так, відомо, що 

за 10 років (1898–1908 рр.) Чернігівське єпархіальне училище закінчила 491 

учениця, з яких 109 (22, 2 %) випускниць стали вчительками 

церковнопарафіяльних шкіл, а 164 (33, 4) – міністерських шкіл. Крім того, 

відомо, що 91 (18,6 %) єпархіалка після випуску продовжили навчання в 

інших освітніх закладах (дод. І) [171, арк. 94].  

Через низьку заробітну платню в церковнопарафіяльних школах  

учительки, окрім міністерських шкіл, охоче працювали й у земських школах. 

Зокрема, у 1888 році 158 випускниць Полтавського єпархіального жіночого 

училища влаштувалися в земські школи, у 1889 р. – 158, 1890 р. – 190, 

1891 р. – 204, 1892 р. – 244. У церковнопарафіяльних школах: у 1887–1888 

навчальному році лише 5 випускниць Полтавського єпархіального училища 

працювали вчительками, у 1888–1889 рр. – 6, у 1889–1890 рр. – 17, у 1890–

1891 рр. – 19, у 1892–1893 рр. – 46, у 1892–1893 рр. – 55 [354]. 

Ще одним із напрямків працевлаштування єпархіалок були самі ж 

єпархіальні училища. Найкращих вихованок залишали після випуску 

працювати в училищі на посаді помічниці виховательки. Деякі згодом 

ставали виховательками, а деякі дівчата влаштовувалися на посаду вчительок 

у молодших класах училища. Таким чином, навчальний заклад мав 

внутрішнє кадрове забезпечення [423, с. 78–79]. Незначне число випускниць 

єпархіальних училищ продовжували навчання на вищих жіночих курсах. Це 

було непросто, оскільки, як зазначалося вище, освіта, здобута в єпархіальних 

училищах, відставала від гімназійної освіти. Тому для вступу на вищі курси 
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дівчаткам доводилося закінчувати ще один клас у жіночих гімназіях чи 

багато навчатися самостійно.  

Восени 1909 р. Навчальний комітет при Св. Синоді надіслав запити до 

керівництва єпархіальних училищ, вимагаючи відомості щодо подальшої 

долі випускниць 1909 р. Завдяки цьому в нас є можливість отримати певний 

«зріз» життєвих траєкторій випускниць єпархіальних училищ у 1909 р. 

(дод. Ї). У 1909 р. в Україні функціонувало 11 єпархіальних училищ. 559 

вихованок закінчили шості та сьомі додаткові педагогічні класи цих училищ. 

Із них 133 випускниці (24 %) влаштувалися на службу вчительками до 

церковнопарафіяльних шкіл, 95 (17 %) – до земських та міністерських шкіл. 

39 єпархіалок (7 %) продовжили здобувати освіту у вищих навчальних 

закладах. Таким чином, близько 41 % випускниць єпархіальних училищ після 

випуску розпочали педагогічну діяльність [169, арк. 2–400]. Відомості щодо 

292 випускниць (52 %) відсутні. Крім того, необхідно звернути увагу, що 

Катеринославське, Таврійське і Тульчинське єпархіальні училища надали до 

Синоду неповну інформацію щодо подальшої долі єпархіалок, тому наведені 

дані, на жаль, не відображають усю картину. Для порівняння зазначимо, що 

1909 р. у Російській імперії єпархіальні жіночі училища закінчили 4044 

учениці. З яких 1092 вихованки (27 %) вступили до сьомого додаткового 

класу, а 2952 єпархіалки (73 %) після випуску залишили училища. 818 

випускниць (27,7 %) почали викладати в церковнопарафіяльних школах, 441 

(14,9 %) – міністерських та земських школах, і 110 (3,7 %) учениць 

продовжили навчання у вищих навчальних закладах [179, арк. 18].  

Таким чином, розглянувши основні характеристики учнівського складу 

українських єпархіальних жіночих училищ, можна зробити такі висновки. У 

перший період діяльності училищ їхні учениці були представлені лише 

дівчатами духовного стану, а з 1868 р. до навчання в єпархіальних училищах 

були допущені і вихованки світських станів. Належність до стану не 

впливала на умови прийому. Реорганізація єпархіальних училищ у 1860-ті рр. 

привела до зростання їхньої популярності серед населення. Про це свідчить 
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стрімке збільшення числа єпархіалок та виникнення конкурсу на місце в 

училищі. Типовою стала ситуація, коли охочих навчатися було більше, ніж 

вакантних місць. Світські та духовні вихованки репрезентували всі соціальні 

групи населення. Існувало декілька категорій учениць залежно від станів та 

плати за навчання. Вихованки світського стану могли належати лише до 

категорії своєкоштних. Єпархіалки духовного стану сплачували різну плату 

за навчання. Існування категорій вихованок, які утримувалися за рахунок 

пожертвувань, свідчить про розвиток благодійності та усвідомлення 

громадськістю необхідності надання освіти дівчатам.  

 

3.2 Викладацька спільнота єпархіальних жіночих училищ: 

просопографічний портрет 

 

Ефективність і результативність навчально-виховного процесу в будь-

якому навчальному закладі залежить від співпраці двох дійових осіб – 

викладача та учня. Підкреслимо, що важливим проявом стану розвитку 

освіти виступає наявність особливої групи людей, які професійно займалися 

педагогічною діяльністю. На теренах Російської імперії зародження 

соціально-професійної групи викладачів спостерігається лише в першій 

половині ХVІІІ ст. [367, с. 234].  

Соціально-професійні групи можна досліджувати різними методами, 

зокрема і за допомогою просопографічних баз даних, складання яких за 

останні роки стало надзвичайно популярним. Проте вони переважно 

стосуються біографій представників влади. Перший колективний портрет 

викладачів навчального закладу України, який ґрунтується на 

просопографічній базі даних, був створений Л. Ю. Посоховою щодо 

викладачів православних колегіумів України ХVІІІ ст. [там само, с. 233–274].  

Створення просопографічного портрета викладачів єпархіальних 

жіночих училищ спирається на складену базу даних «Викладачі обов’язкових 

предметів єпархіальних жіночих училищ» (у MS Excel), яка містить відомості 



148 

 

про педагогічний склад Волинського, Тульчинського, Харківського 

єпархіальних жіночих училищ та Першого Київського жіночого училища 

духовного відомства. Вибір цих навчальних закладів був зумовлений тим, що 

в джерелах найбільш повно зафіксовані персональні дані про викладачів саме 

цих училищ. Крім того, вони є достатньо репрезентативними для всього 

загалу, оскільки розташовані в західних, центральних і східних єпархіях 

України. Ці училища являють собою різні за параметрами навчальні заклади. 

Наприклад, Харківське училище було найбільшим за чисельністю вихованок, 

а Тульчинське і Волинське – одними з найменших. Київське училище мало 

середні показники за чисельністю вихованок. 

Під час формування бази даних був використаний проблемно-

орієнтовний підхід, тобто до бази були включені всі знайдені нами в різних 

джерелах дані про викладачів. Найбільш інформативними джерелами щодо 

відомостей про викладачів були звіти про діяльність єпархіальних жіночих 

училищ, які щорічно надсилалися до Навчального комітету при Св. Синоді. 

Якщо перші звіти містили лише прізвище, ім’я викладача та предмет 

викладання, то з середини 1870-х рр. у звітах почала з’являтися інформація 

щодо рівня освіти. А з 1880-х рр. у звітах про стан єпархіальних училищ 

з’явився окремий розділ про викладачів, у якому вказувалися дані про освіту, 

спеціалізацію, рівень заробітної плати, навантаження викладачів, інші місця 

роботи й за наявності цивільний класний чин.  

До бази даних було внесено інформацію щодо 375 викладачів, з яких 

122 особи працювали в Харківському, 66 – Волинському, 71 – 

Тульчинському єпархіальних училищах, 116 – Першому Київському училищі 

духовного відомства. Головна таблиця складається з 12 полів, які містять 

описання таких атрибутів, як рівень освіти, тривалість викладання, предмети 

викладання тощо. Мета нашого дослідження полягає у вивченні 

викладацького складу єпархіальних училищ за певними ознаками, серед яких 

ми виділяємо такі: рівень освіти, гендерний розподіл праці, спеціалізацію 

викладачів, тривалість роботи в училищі, наявність інших місць роботи, 
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динаміка загального числа викладацького складу. Більш детально базу даних 

«Викладачі обов’язкових предметів єпархіальних жіночих училищ» буде 

розглянуто нижче.  

Досліджуючи становлення професійної групи викладачів, слід спочатку 

проаналізувати законодавчі акти, які регламентували правовий статус 

викладачів єпархіальних жіночих училищ. Перший документ, який виділяє 

групу викладачів жіночих духовних училищ, – це статут училищ дівиць 

духовного звання 1843 р. Він регламентував права та обов’язки Правління 

училища (начальниці, доглядача будинку, «благочинного») і наставниць. 

Щодо вчителів лише зазначалося, що вони обираються «на загальних 

підставах по духовно-навчальному відомству» [136, с. 530].  

Необхідно звернути увагу, що серед училищ для дівиць духовного 

звання існувала група навчальних закладів, які перебували під опікою 

імператриці Марії Олександрівни й фінансувалися духовним відомством. Ці 

освітні інституції були створені переважно в західних єпархіях Російської 

імперії, оскільки головною метою їх заснування була русифікація краю та 

зміцнення позицій РПЦ. На території України таких училищ було два: у 

Волинській і Подільській єпархіях. На відміну від інших викладачів училищ 

для дівиць духовного звання вчителі цих освітніх установ перебували на 

державній службі й користувалися правом на пенсію. Згідно зі статутом 

училищ дівиць духовного звання в західних єпархіях, усі службовці жіночої 

статті через кожні п’ять років отримували надбавку п’ятої частини штатного 

жалування до зрівняння з річним окладом. Крім того, після відставки вони 

отримували пенсію, відповідну штатному жалуванню, а саме: ті, хто 

відпрацювали 20 років – половину жалування, а хто відпрацював не менше 

25 років – повний оклад [137, с. 213–214].  

Відзначимо, що всі особи, які служили у «звичайних» училищах для 

дівиць духовного звання, крім невеликого жалування, не мали жодних 

привілеїв та не отримували жодних нагород. На час виходу у відставку через 

хворобу або через старість вони могли залишитися без засобів до існування. 
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Навесні 1860 р. обер-прокурор Св. Синоду О. П. Толстой почав 

клопотати про надання начальниці, вихователькам, вчителькам училищ для 

дівиць духовного звання права на отримання Маріїнського знака відзнаки за 

довгострокову службу в доброчинних закладах. Нагорода була введена 

1828 р. імператором Миколою І для вшанування пам’яті покійної матері 

Марії Федорівни, яка опікувалася виховними, благодійними та освітніми 

закладами. Знак першого ступеня мав вигляд хреста й призначався для 

заохочення тих, хто відпрацював понад 25 років. Знак другого ступеня був у 

формі медалі – за службу від 15 до 25 років. Нагороду носили на лівому 

плечі. У квітні 1860 р. Св. Синод ухвалив рішення поширити існуючі 

постанови щодо права отримання Маріїнського знака відзнаки і на посадових 

осіб училищ для дівиць духовного звання [156, арк. 3–10]. 

Однак в осінньому номері журналу «Харківські єпархіальні відомості» 

в 1866 р. ми натрапляємо на повідомлення про клопотання архієпископа 

Харківського й Охтирського Макарія (Булгакова) перед обер-прокурором 

Св. Синоду Д. А. Толстим про надання викладачам Харківського училища 

для дівиць духовного звання права вважатися на дійсній державній службі та 

права на отримання Маріїнського знака бездоганної служби за вислугу 15 і 

25 років. У березні 1867 р. Св. Синод постановив надати викладачам 

чоловічої статі Харківського училища права вважатися державними 

службовцями, а саме чиновниками Х класу. Проте прохання про надання 

посадовим особам жіночої статі права на отримання Маріїнського знака 

бездоганної служби було залишено не затвердженим [60, с. 290–291]. Таким 

чином, виходить, що ухвалена Св. Синодом постанова про отримання 

Маріїнського знака поширювалася не на всіх посадових осіб училищ для 

дівиць духовного звання; водночас нею користувалися всі службовці училищ 

для дівиць духовного звання, які перебували під опікою імператриці Марії 

Олександрівни [192, с. 392–393]. 

Статутом єпархіальних жіночих училищ 1868 р. були розмежовані 

професійні групи викладачів жіночих училищ духовного відомства та 
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викладачів єпархіальних жіночих училищ. Відповідно до статуту 1868 р., 

начальниця обиралася з'їздом єпархіального духовенства з осіб будь-якого 

стану православного віросповідання, які були відомі педагогічною 

досвідченістю й бездоганною поведінкою. На посаді їх затверджував 

єпархіальний преосвященний. Звернемо увагу, що жодних вимог щодо рівня 

освіти начальниці училища не висувалося. За статутом 1868 р. до обов’язків 

начальниці належало завідування релігійно-моральним вихованням дівчат, а 

також опікування їхнім фізичним станом. Начальниця наглядала за 

ученицями в церкві, у їдальні, під час вечірніх занять, відала листуванням і 

відпустками вихованок. Стежила за їхньою чистотою й охайністю. Вона 

подавала двомісячні й річні відомості в училищну раду про поведінку 

вихованок, а наприкінці кожного навчального року – докладний звіт з 

виховної частини [138, с. 255–256]. 

Начальниця відігравала важливу роль у житті училищ. Інколи вона не 

дуже сумлінно виконувала свої обов’язки. Так, у Катеринославському 

єпархіальному училищі неуважність начальниці могла коштувати життя 

вихованкам. У березні 1878 р. дві вихованки п'ятого класу Кудревич і 

Соколова вийшли з училища, перелізли через паркан і, підійшовши до річки, 

кинулися у воду з бажанням утопитися, але були врятовані. Розслідування 

цього випадку показало, що Кудревич в одному з листів до свого брата (яке, 

вочевидь, до нього не дійшло, оскільки знаходилося в начальниці) 

скаржилася на обмежене й залежне становище жінки в житті. Начальниця 

училища читала цей лист, але психологічний стан дівчинки зовсім не 

викликав у неї тривоги. За висновком лікаря, авторка цього листа страждала 

меланхолією [155, арк. 4]. Безумовно, щоб помітити схильність до суїциду, 

необхідно бути дуже уважним до дітей. Імовірно, не всі начальниці мали ці 

професійні якості.  

Однак зі спогадів письменника В. Катаєва можна зробити висновок про 

відповідальне ставлення начальниці Одеського єпархіального училища 

А. Мокієвської до своїх обов’язків. Знаючи про чутки, що ширилися по місту 
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про анархістів, які збиралися на Різдво кинути бомбу в єпархіальне училище, 

начальниця вирішила не скасовувати свято, щоб не засмучувати єпархіалок. 

Проте вжила додаткових заходів щодо безпеки, і вечір прекрасно пройшов, 

без пригод. Іншого разу, коли був запрошений відомий мандрівник 

О. Є.Яковлєв з лекцією до єпархіального училища, начальниця наказала 

припинити демонстрацію непристойних зображень оголених африканок, які 

мандрівник намагався показувати вихованкам [47]. Можна зробити висновок 

про педагогічний професіоналізм, завбачливість і мудрість начальниці. 

Законовчитель, який одночасно обіймав і посаду інспектора класів, 

обирався радою училища й затверджувався на посаді єпархіальним 

архієреєм. Він повинен був мати вчений ступінь магістра або кандидата 

богослов’я. У його віданні перебував навчальний процес в училищі. Він 

стежив за виконанням викладачами навчальних програм, а також за 

методикою їхнього викладання, відвідував уроки й вечірні заняття 

вихованок, переглядав класні журнали. Інспектор класів надавав раді 

училища двомісячні відомості успішності учениць, а наприкінці року – 

річний звіт із навчальної частини [138, с. 256–257].  

У статуті 1868 р. було визначено, що викладачі повинні обиратися 

училищною радою з осіб, які мали задовільні атестати про закінчення 

середніх та вищих навчальних закладів і були представниками духовного або 

світського станів. На посаді вони затверджувалися єпархіальним архієреєм. У 

примітці до 54 параграфа статуту 1868 р. зазначалося, що з дозволу 

єпархіального преосвященного до викладання могли бути допущені і 

вчительки, які отримали достатню освіту і пройшли попереднє випробування 

радою училища.  

З середини 1870-х рр. до Св. Синоду почали надходити запити від 

єпископів щодо того, чи зараховується служба в єпархіальних училищах 

казеннокоштних випускників духовних академій як обов'язкова служба цих 

вихованців по духовно-навчальному відомству [160, арк. 2–7]. Постановою 

Св. Синоду від 2–9 червня 1876 р. було закріплено, що служба 
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казеннокоштних випускників духовних академій у жіночих єпархіальних 

училищах зараховується в обов'язкову службу цих осіб по духовно-

навчальному відомству, не залежно від того, пішли вони на цю службу через 

нестачу місць у чоловічих духовно-навчальних закладах або ж за власним 

бажанням [62, с. 79]. 

У 1876 р. було затверджено нове положення про права та привілеї осіб, 

які перебували на службі в духовно-навчальних закладах, та осіб, які 

отримали вчені богословські ступені та звання [140, с. 220–223]. Було 

визначено, що викладачі єпархіальних жіночих училищ, які мали вчені 

богословські ступені або свідоцтва на звання вчителя гімназії, користувалися 

однаковим з викладачами духовних семінарій класом посад. Педагоги з 

ученими ступенями вважалися чиновниками восьмого класу, а інші – 

десятого класу. Проте в іншій статті цього ж положення був пункт, 

відповідно до якого всі службовці єпархіальних училищ були позбавлені 

права на пенсію. Водночас як усі викладачі духовних семінарій отримували 

пенсію та одноразову грошову допомогу відповідно до Пенсійного статуту 

1879 р. [394, с. 184].  

Протягом наступних двох десятиліть суттєвих змін у статусі викладачів 

єпархіальних училищ не відбулося. Лише наприкінці ХІХ ст. було покращено 

становище законовчителя, який за сумісництвом виконував обов’язки 

інспектора класів. Св. Синод постановив надати йому право на пенсію та 

одноразову допомогу з духовно-навчального капіталу, яка мала 

прирівнюватися подібній допомозі викладачам духовних семінарій. Через 

три роки Св. Синодом була ухвалена ще одна важлива постанова, яка 

стосувалася викладачів єпархіальних жіночих училищ із вищою освітою. З 1 

червня 1902 р. їм надавалося право на зарахування їхньої служби в 

єпархіальних жіночих училищах у строк вислуги на пенсію зі спеціальних 

коштів Св. Синоду за умови, якщо ці викладачі переходили на службу в 

духовні семінарії або духовні училища [226, с. 6].  
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Ініціатива у вирішенні проблем соціального захисту викладачів 

єпархіальних жіночих училищ належала, передовсім, єпархіальному 

духовенству. У деяких єпархіях були засновані місцеві пенсійні фонди для 

викладачів із метою забезпечення їхні родини у випадку смерті чи хвороби 

викладача та надання викладачам-пенсіонерам грошової допомоги. 

Харківське єпархіальне училище одне з перших використало цей метод 

покращення матеріального забезпечення педагогічного колективу. Св. Синод 

у 1892 р. затвердив проект положення про пенсії викладачам училища на 

випадок хвороби й старості, який запропонував архієпископ Харківський і 

Охтирський Амвросій (Ключарев). Фінансовою базою пенсійного фонду 

були відрахування залишків від сум, що надходили на утримання училища, 

крім того, робилося 2% відрахування з жалування службовців, які 

користувалися правом на пенсію [16, с. 491]. Особи, які відпрацювали 25 

років, отримували право на повний оклад пенсії; особи, які відпрацювали не 

менше 20 років, – половину річного окладу пенсії; особи, які відпрацювали 

не менше 15 років, – одноразову грошову допомогу в розмірі річного окладу 

повної пенсії; особи, які відпрацювали не менше 10 років, – одноразову 

грошову допомогу в розмірі половини річного окладу повної пенсії.  

На початку ХХ ст. була створена пенсійна каса при Одеському 

єпархіальному училищі. Усі службовці училища мали вносити 2% від свого 

місячного жалування до каси. Вони отримували пенсію на таких само 

умовах, як і в Харківському єпархіальному училищі [172, арк. 22]. У 1903 р. 

було затверджено пенсійний статут Полтавського єпархіального училища. 

Основною фінансовою базою пенсійної каси Полтавського училища були 

відрахування виховательсько-викладацького колективу від жалування в 

розмірі 4%. Крім того, інколи свічковий місцевий завод жертвував різні суми. 

Правом на пенсію користувалися лише начальниця училища, виховательки, 

штатні викладачі й учительки зразкової церковнопарафіяльної школи. Право 

на пенсію мали особи, які відпрацювали не менше 20 років; проте 
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передбачалася пенсія на випадок хвороби викладача або виховательки [172, 

арк. 44–50].  

У 1909 р. була створена допоміжна емеритальна каса при Першому 

Київському училищі духовного відомства з ініціативи викладачів цього 

навчального закладу. Правом на пенсію користувалися всі, крім викладачів 

музики та гімнастики, тому 4% від жалування всього персоналу йшло до 

пенсійної каси [172, арк. 84–92]. Таким чином, лише чотири єпархіальних 

училища з тринадцяти мали пенсійні каси, які могли надати певний 

соціальний захист викладачам та іншим службовцям. 

Окрім обговорень складного матеріального становища викладачів 

єпархіальних училищ у періодиці, пропозиції щодо зміни правового статусу 

викладачів та надання їм соціального захисту надсилалися керівництвом 

училищ і до Св. Синоду [164, арк. 158–165]. Навесні 1907 р. Св. Синод 

доручив Господарському управлінню виробити штат для єпархіальних 

училищ і розробити положення про надання викладачам означених освітніх 

установ службових і пенсійних прав. Під час складання нового проекту 

штату упорядники орієнтувалися на новостворений проект штату жіночих 

училищ духовного відомства [207, с. 339–349]. У 1909 р. був підготовлений 

проект документа, який був відправлений до Навчального комітету при 

Синоді [170, арк. 1]. Відповідно до цього проекту штату, передбачалося 

утримання викладачів із закону Божого, російської та церковнослов’янської 

мов, теорії словесності та дидактики, арифметики, математики, фізики, 

природознавства, географії, космографії, історії та церковного співу. 

Викладачами могли бути особи як чоловічої, так і жіночої статі, але 

обв’язкою умовою була наявність вищої освіти. Винятком були викладачі 

російської мови в перших трьох класах та церковного співу, оскільки ці 

посади могли обіймати особи і з середньою освітою. Викладачі з вищою 

освітою отримували за посадою чин восьмого класу, а з середньою – 

десятого класу. Як у статуті 1868 р., так і у новому проекті штату не 
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зверталася увага на педагогічні здібності викладачів і не прослідковувалася 

наявність випробувань викладачів перед зайняттям посади.  

Новий проект штату єпархіальних училищ обговорювався членами 

Св. Синоду. Після чого було видано постанову від 19–25 березня 1909 г. за 

№ 2299, яка наказувала обер-прокурору Св. Синода почати клопотання в 

установленому законом порядку щодо асигнування з Державного 

казначейства коштів для забезпечення службовців єпархіальних училищ 

жалуванням та пенсіями. Таке рішення Св. Синод аргументував тим, що в 

єпархіальних училищах навчалися не тільки дочки православного 

духовенства, але й інших станів, крім того училища сприяли справі народної 

освіти, оскільки випускали вчительок для народних шкіл [170, арк. 28–29].  

Проект штату єпархіальних училищ був наданий на розгляд п’ятьом 

чиновникам різного рівня. Усі висловлювалися позитивно про значення 

єпархіальних училищ, але надали ряд коментарів щодо проекту. Найбільше 

зауважень висловив колишній міністр народної освіти, дійсний таємний 

радник О. М. Шварц у своєму відгуку від 24 травня 1910 р. Він відзначив, що 

головне завдання єпархіальних училищ полягало в підготовці вчительок для 

народної школи, проте він вважав, що значно більшою мірою це завдання 

виконували жіночі гімназії та прогімназії, оскільки перевищували за 

чисельністю єпархіальні училища майже в десять разів. Крім того, він 

зауважив, що керівництво гімназій не вимагало від уряду повного 

спонсорування. О. М. Шварц підмітив, що гімназії були однаково доступні 

для всіх станів, а в платі за навчання не було різниці, яка існувала в 

єпархіальних училищах. На думку колишнього міністра народної освіти, 

важливим питанням було підвищення освітнього цензу для начальниці 

єпархіальних училищ, оскільки вона мала багато важливих обов’язків [там 

само, арк. 42]. Проект штату був відправлений на доопрацювання, а в грудні 

1911 р. він був внесений на розгляд у Раду міністрів, а в березні 1912 р. – до 

Державної думи. 6 березня 1913 р. Навчальний комітет надав Державній думі 

додаткові відомості щодо значення єпархіальних училищ та училищ 
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духовного відомства для розвитку народної освіти [179, арк. 2]. Підсумком 

довгих обговорень нового проекту штату єпархіальних училищ став проект 

закону про поліпшення матеріального становища службовців у жіночих 

єпархіальних училищах і жіночих училищах духовного відомства, який мав 

набути чинності з 1 січня 1917 р. Передбачалося затвердити новий штат 

єпархіальних училищ; підвищити заробітну плату посадовим особам 

єпархіальних училищ, надати особам виховательсько-викладацького 

колективу право на отримання чотирьох надбавок за вислугу років; зрівняти 

в правах викладачів єпархіальних училищ із викладачами духовно-

навчальних закладів Відомства православного сповідання та надати їм право 

на отримання пенсії та одноразової допомоги [там само, арк. 96–104]. Однак 

можна зробити припущення, що цей закон не набув чинності, оскільки 

протягом 1917 р. до Св. Синоду постійно надходили скарги на тяжке 

матеріальне становище викладачів єпархіальних училищ та прохання щодо 

підвищення окладів і виплати пенсій їм [176, арк. 44–47, 64–65].  

Таким чином, протягом другої половини ХІХ ст. оформився правовий 

статус викладачів єпархіальних жіночих училищ Російської імперії. Робота в 

цих навчальних закладах була визнана державною службою, але не надавала 

автоматично права на пенсію. Отримати пенсійне забезпечення могли лише 

викладачі з вищою освітою й за умови, якщо вони залишать службу в 

єпархіальних жіночих училищах. Право на соціальний захист формально 

вони отримали лише в 1917 р., отже, так і не скористались ним. Водночас 

викладачі цієї професійної групи мали право на чини відповідно до їх рівня 

освіти.  

Відзначимо, що в статуті єпархіальних жіночих училищ 1868 р. було 

лише окреслено обов’язки викладачів, які полягали в тому, що вони повинні 

були вести уроки відповідно до затверджених навчальних програм та 

прочитати весь навчальний курс у встановлений термін. Аналіз діловодної 

документації єпархіальних училищ показав, що як викладачі, так і 

виховательки були відчуженні від управління навчально-виховним процесом 
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у єпархіальних училищах. Викладачів запрошували на засідання училищної 

ради з правом голосу тільки для обговорення питань, що стосувалися 

навчального процесу [138, с. 255]. Цей параграф статуту був сформульований 

так, що училищне керівництво трактувало його по-різному: деякі викладачі 

отримали вирішальне право голосу, а деякі тільки дорадче. Лише в 1903 р. 

Св. Синод надав роз’яснення цього параграфу статуту 1868 р., пояснюючи, 

що під час обговорення питань із навчальної частини в училищній раді 

викладачі користуються правом голосу нарівні з іншими членами ради [165, 

арк. 2]. 

Водночас під час обговорення проблем ненавчального характеру, члени 

училищної ради просили викладачів, посилаючись на статут 1868р., 

залишити засідання. Якщо хто-небудь із викладачів подавав на розгляд 

училищної ради пропозиції щодо поліпшення виховної частини, то йому 

могли зробити зауваження, що за статутом тільки член ради може подавати 

такі пропозиції, а «викладачі завідують тільки навчальною частиною» [361, 

с. 2]. Виховательки взагалі не запрошувалися на засідання училищних рад. А 

тим часом вони були особами, які знали вихованок не тільки краще 

викладачів, але і краще начальниці. Саме виховательки цілодобово 

перебували разом зі своїми підопічними. Вони могли б відіграти важливу 

роль у вирішенні багатьох навчально-виховних питань.  

Цей параграф статуту єпархіальних жіночих училищ негативно впливав 

на організацію навчально-виховного процесу. Оскільки інші члени 

училищної ради бачили вихованок і чули їхні відповіді лише на іспитах, і 

природно, що вони були незнайомі особисто з внутрішнім життям училища. 

У таких ситуаціях було занадто ризиковано не лише висловлювати свої 

припущення щодо управління виховною частиною, але й навіть оцінювати ті 

чи ті заходи з цієї частини, запропоновані начальницею та інспектором 

класів. Остаточно це питання було вирішено лише в 1906–1907 навчальному 

році. Св. Синод видав розпорядження про те, що необхідно допустити всіх 

викладачів і викладачок єпархіальних училищ до участі в засіданнях рад 
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училищ із правом голосу в обговоренні всіх навчально-виховних питань [19, 

с. 254].  

Під час дослідження становлення професійної групи викладачів 

єпархіальних жіночих училищ слід звернутися не лише до законодавчих 

актів, а й до біографічних даних викладачів. Можна зробити це на підставі 

бази даних «Викладачі обов’язкових предметів єпархіальних жіночих 

училищ» (дод. Й). Спочатку варто проаналізувати рівень освіти викладачів 

єпархіальних училищ протягом другої половини ХІХ – початку ХХ ст., що 

виступає важливим завданням для дослідження викладацької корпорації. 

Відзначимо, що дані про рівень освіти мають достатньо високий ступінь 

репрезентативності, адже зафіксовані відомості щодо 280 з 375 осіб, наявних 

у базі даних. Із них 101 викладач (36,1 %) мав ступінь кандидата богослов’я, 

23 (8,2 %) – ступінь магістра богослов’я, 25 (8,9 %) – ступінь кандидата 

університету чи інституту, 3 (1,2 %) – ступінь доктора медицини, 21 (7,5 %) 

особа – це випускники духовних семінарій, 33 (11,8 %) викладачі були 

дійсними студентами духовних семінарій, 29 (10,3 %) закінчили єпархіальні 

жіночі училища чи жіночі училища духовного відомства, 13 (4,6 %) 

закінчили жіночі гімназії, інститути шляхетних дівчат та приватні жіночі 

пансіони, 5 (1,8 %) закінчили вищі жіночі курси, 27 (9,6 %) осіб мали різний 

рівень освіти, серед яких були викладачі зі званнями «вільних художників» 

та «вчених рисувальників», випускники художніх та ремісничих шкіл, один 

магістр сільського господарства, один бакалавр Київської Духовної академії. 

Підкреслимо, що найвищий показник викладачів зі ступенем кандидата 

університету спостерігається в Харківському єпархіальному училищі: 16 осіб 

із 25. Звісно, це пов’язано з діяльністю Харківського університету. Водночас 

наявність в Києві Університету Св. Володимира, як бачимо, не відбилося на 

викладацькому складі Першого Київського жіночого училища духовного 

відомства (дод. К, Л). 

Можемо побачити, що в єпархіальних училищах працювали викладачі 

як з вищою, так і з середньою освітою. У більшості досліджених училищ за 
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чисельністю переважали викладачі, які отримали вищу освіту, тобто мали 

ступінь кандидата чи магістра богослов’я, кандидата університету чи 

інституту, доктора медицини, доктора сільського господарства.  

Для того щоб орієнтуватися у вчених ступенях, необхідно звернути 

увагу на систему їх надання. З 1869 р., коли був ухвалений новий статут 

духовних академій, ступінь кандидата богослов'я стали надавати студентам, 

які закінчили три курси навчання в духовних академіях. З 1884 р. ступінь 

отримували ті випускники, які найбільш успішно закінчили духовні академії, 

а іншим надавали звання «дійсний студент». Ступінь кандидата університету 

(інституту) присвоювався особам, що закінчили з відзнакою курс 

університету або прирівняного до нього іншого вищого навчального закладу; 

необхідною умовою було подання письмової роботи на обрану тему. Ступінь 

магістра був проміжним між кандидатом і доктором. Присудження вченого 

ступеня магістра здійснювалося після здачі магістерського іспиту і захисту 

дисертації на зібранні університетського факультету; у деяких випадках була 

потрібна також публічна лекція [273, с. 83].  

Аналіз діловодної документації училищ для дівиць духовного звання 

показав, що всі викладачі означених навчальних закладів були виключно 

представниками духовного стану. Реорганізація училищ у 1860-ті рр. привела 

до зміни у викладацькому складі єпархіальних училищ, який протягом        

1870-х рр. ХІХ ст. – 1918 р. складався як з представників духовного стану, 

так і зі світських.  

Відзначимо, що в статуті училищ дівиць духовного звання 1843 р. не 

висувалося жодних вимог щодо рівня освіти викладачів. Однак статут 

єпархіальних училищ 1868 р. підвищив вимоги до рівня освіти викладачів: 

наявність середньої або вищої освіти стала обов’язковою. Звернення до бази 

даних «Викладачі обов’язкових предметів єпархіальних жіночих училищ» 

дає можливість стверджувати, що в Харківському єпархіальному училищі 

було 49 осіб (53 %) з вищою освітою та 43 осіб (47 %) з середньою освітою. 

У Волинському єпархіальному училищі працювало 35 викладачів (73 %) з 
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вищою освітою та 13 (27 %) – з середньою освітою. У 1-му Київському 

училищі духовного відомства викладало 55 осіб (73 %) з вищою освітою та 

20 осіб (27 %) з середньою освітою. Однак у Тульчинському єпархіальному 

училищі було 29 осіб (46 %) з вищою освітою та 36 осіб (54 %) з середньою 

освітою. Більшість викладачів єпархіальних училищ здобули духовну освіту, 

а саме: вони навчалися в духовних академіях, семінаріях, єпархіальних 

жіночих училищах чи жіночих училищах духовного відомства. Таких було 

207 осіб (74 %) (дод. Л). 

Наявність певної процедури конкурсного відбору викладачів до 

єпархіальних жіночих училищ за джерелами простежити не вдалося. Крім 

того, під час призначення на посади члени училищних рад не звертали 

жодної уваги на педагогічні здібності викладачів. Яскравим прикладом цього 

може слугувати ситуація, що склалася в Катеринославському єпархіальному 

училищі. У 1891 р. на службу стала вчителька Анна Балаш, яка заявила, що 

закінчила Київські вищі жіночі курси, але не надала свідоцтва про їхнє 

закінчення. Однак училищна рада прийняла її на службу. Вона викладала 

історію в старших класах, а в 1898 р. її було переведено на викладання 

арифметики в молодших класах у зв’язку зі «слабкою постановкою свого 

предмету». Протягом наступних років до училищної ради постійно 

надходили скарги батьків на низький рівень знань єпархіалок з арифметики. І 

лише в жовтні 1907 р. місцевий єпархіальний з’їзд духовенства ухвалив 

рішення, що посаду викладача арифметики має обіймати особа з вищою 

освітою, що призвело до звільнення вищезазначеної вчительки Анни Балаш 

[164, арк. 233–244]. Проте вона відпрацювала в училищі цілих 16 років. 

Вочевидь, така тенденція була пов’язана з непопулярністю праці в 

єпархіальних жіночих училищах через низькі заробітні плати, відсутність 

соціального захисту та перспектив підвищення. Відзначимо, що недостатня 

увага до педагогічних здібностей викладачів існував і в духовних семінаріях 

[394, с. 165]. 
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Проект нового статуту єпархіальних жіночих училищ, який був 

розроблений у 1915 р., підвищив освітні вимоги як до начальниці училища, 

так і до викладачів. Було запропоновано, щоб начальниця училища була 

випускницею курсів вищого жіночого навчального закладу та мала 

педагогічний досвід, який мав становити мінімум 10 років. У 117 параграфі 

проекту нового статуту зазначалося, що викладачами можуть бути особи, які 

закінчили духовну академію зі званням не нижче кандидата богослов’я, а 

також особи, які отримали освіту у світських вищих навчальних заклад. 

Викладачі з середньою освітою допускалися лише до викладання «нових 

мов». Укладачі проекту статуту відзначили, що особи жіночої статі, які 

закінчили жіночі гімназії, інститути шляхетних дівчат, єпархіальні жіночі 

училища та жіночі училища духовного відомства могли викладати тільки в 

перших чотирьох класах. Крім того, до виконання викладацької роботи в 

перших чотирьох класах допускалися і дійсні студенти духовних академій і 

духовних семінарій [179, арк. 82–84].  

Помітною тенденцією розвитку педагогічних колективів єпархіальних 

училищ стає зростання чисельності жінок-викладачів. У перший період 

функціонування єпархіальних училищ викладацький персонал здебільшого 

складався лише з представників чоловічої статті. Хоча на момент відкриття 

Харківського училища для дівиць духовного звання в ньому працювала одна 

вчителька – дочка диякона Є. І. Колосовська [408, с. 13]. З 1870-х рр. жінки-

викладачі з’явилися і в Першому Київському училищі для дівиць духовного 

звання [295, с. 210–221]. Проте більш активно питома вага вчителів жіночої 

статті в єпархіальних училищах зросла в 1890-ті рр. Наприклад, у 

Волинському єпархіальному училищі в 1898–1899 навчальному році троє з 

дев’яти викладачів були особами жіночої статті [83, с. 1–2]. У 

Катеринославському єпархіальному училищі в 1890–1891 навчальному році 

було сім жінок-викладачів із 19 працюючих педагогів [87, с. 91–93], а в 1894–

1895 навчальному році з 20 викладачів працювало дев’ять жінок [88, с. 12–

14]. В Одеському єпархіальному училищі в 1892–1893 навчальному році 
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працювало 19 викладачів, серед яких було вісім жінок [92, с. 5–6]; а в 1897–

1898 навчальному році – 26 викладачів, серед яких було 11 жінок [94, с. 6–8]. 

У Чернігівському єпархіальному училищі в 1890–1891 навчальному році 

загальне число викладачів досягло 15 чоловік, а жінок було шестеро [126, 

с. 3–6]; у 1896–1897 навчальному році їхня частка зменшилася: з 17 

викладачів працювало п’ять жінок [127, с. 3–5]. Більшість жінок-викладачів, 

які працювали в єпархіальних училищах, були вихованками цих же 

навчальних закладів.  

На підставі зібраних даних можемо казати про існування в кожному 

єпархіальному училищі групи жінок-викладачів, яка складалася з колишніх 

випускниць цього ж училища. Необхідно відзначити, що наприкінці ХІХ – на 

початку ХХ ст. жінка-вчитель посідає пріоритетне місце у вітчизняній 

початковій школі [262, с. 95], праця ж у середніх та вищих навчальних 

закладах залишилася прерогативою чоловіків.  

Дослідження показало, що гендерна ознака впливала на розподіл 

викладання предметів. Учителями дисциплін математичного спрямування 

було 88% чоловіків і 12% жінок; природничого – 90 % чоловіків і 10 % 

жінок, гуманітарного – 88 % чоловіків і 12 % жінок; Закон Божий і креслення 

викладали лише чоловіки, а рукоділля й гімнастику – лише жінки. 

Викладання чистописання розподілилося порівну: 50 % чоловіків і 50% 

жінок. Викладачами гігієни було 62 % чоловіків та 38 % жінок (дод. М, Н). 

Домінування чоловіків у викладанні точних та природничих наук відповідає 

загальній тенденції гендерної стратифікації в учительській професії [356, 

с. 312].  

Необхідно звернути увагу, що система, яка існувала в єпархіальних 

жіночих училищах, передбачала спеціалізацію викладачів. Це надзвичайно 

позитивний фактор, адже дозволяло зосередитися на викладанні певної 

дисципліни. Передбачалося, що викладачі, читаючи свій предмет, 

переходили з вихованками з одного до іншого класу. У зв’язку з цим 

викладач мав можливість познайомитися з кожною вихованкою, добре 
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вивчити її характер та здібності, що позитивно впливало на розвиток 

навчального процесу. Хоча проведене дослідження показало, що на практиці 

викладачі єпархіальних училищ часто поєднували викладання декількох і 

більше предметів. 

Відзначимо, що в духовних семінаріях до їхнього реформування в 

1867 р. також нерідко траплялися випадки, коли педагог міг викладати два і 

більше предметів, хоча вони не були спеціалістами у цій галузі. Однак статут 

духовних семінарій 1867 р. не допускав об'єднання різнобічних наук [394, 

с. 159]. У єпархіальних жіночих училищах таких обмежень не було 

встановлено, тому викладачі часто читали декілька предметів одночасно, 

притому інколи зовсім різного напрямку. Наприклад, у 1-му Київському 

училищі духовного відомства 92 вчителі (84 %), що працювали в училищі, 

викладали лише один предмет, 15 (13 %) – 2 предмети, 3 (3 %) – 3 предмети. 

Однак найчастіше існувала група педагогів, що поєднувала викладання 

чотирьох, п’яти і навіть інколи шести предметів. Наприклад, у Харківському 

єпархіальному училищі 80 (66 %) вчителів викладали один предмет, 22 

(18 %) – 2 предмети, 15 (12 %) – 3 предмети, 5 (4 %) – 4 предмети. У 

Тульчинському єпархіальному училищі 29 (44 %) вчителів викладали один 

предмет, 12 (18 %) – 2 предмети, 12 (18 %) – 3 предмети, 7 (11 %) – 4 

предмети, 6 (9 %) – 5 предметів. У Волинському єпархіальному училищі 35 

(53 %) вчителів викладали один предмет, 12 (18 %) – 2 предмети, 7 (11 %) – 3 

предмети, 6 (9 %) – 4 предмети, 4 (6 %) – 5 предметів, 2(3 %) – 6 предметів. 

Аналіз діловодної документації єпархіальних училищ показав, що інколи 

викладачі кардинально змінювали напрям викладання: з математичних 

дисциплін на філологічні чи навпаки.  

Така ситуація з розподілом предметів у єпархіальних училищах 

пояснюється факторами матеріального забезпечення. Як уже зазначалося, ці 

освітні інституції утримувалися виключно на кошти відповідних єпархій і 

безпосередньо залежали від можливостей парафіяльного духовенства. У 

єпархіальних училищах, які мали проблеми з забезпеченням викладачів 
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високими заробітними платами, була типовою ситуація, коли викладач читав 

одночасно декілька дисциплін, щоб мати більше оплачуваних годин і 

відповідно більше жалування. Наприклад, у Харківському єпархіальному 

училищі педагоги викладали зазвичай одночасно декілька споріднених 

дисциплін, як-от: арифметику, геометрію, фізику, космографію або 

чистописання, креслення, малювання; або історію, російську літературу, 

історію педагогіки. Одначе у Волинському і Тульчинському єпархіальних 

жіночих училищах ситуація була більш складною. Педагоги могли 

об’єднувати викладання предметів різного напрямку. Наприклад, у 

Тульчинському училищі вчитель І. В. Кохановський викладав закон Божий, 

арифметику, географію, історію і церковний спів. У Волинському 

єпархіальному училищі викладач М. І. Ясієвич читав російську мову, теорію 

словесності, арифметику, географію, історію і дидактику. Зрозуміло, що 

нерідко члени училищних рад та представники місцевого єпархіального 

духовенства висували вимоги вирішити ці проблеми [158, арк. 56–70]. 

Безумовно, така організація негативно впливала на навчальний процес, 

оскільки викладачі не могли бути одночасно спеціалістами в різних сферах.  

Розглядаючи різні аспекти, пов’язані з викладацькою корпорацією 

єпархіальних жіночих училищ, варто також зупинитися на тривалості праці 

викладачів у цих установах. Відзначимо, що наприкінці ХІХ – на початку 

ХХ ст. на сторінках періодичних видань неодноразово обговорювали питання 

відсутності у викладачів єпархіальних училищ прав на пенсію, одноразову 

допомогу, надбавку до жалування за вислугу років, пільг, заробітної плати, 

яка була нижчою жалувань викладачів духовних семінарій та училищ тощо. 

Автори цих статей робили акцент на тому, що відсутність соціального 

захисту викладачів єпархіальних училищ призводить до плинності 

педагогічних кадрів, що негативно відбивалося на навчальному процесі в цих 

освітніх інституціях [265, с. 1607; 279, с. 1597; 285, с. 1105–1109]. У звітах 

обер-прокурора Св. Синоду соціальна незахищеність викладачів 
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єпархіальних училищ також називалася чинником, який впливав на склад 

педагогічного персоналу.  

Проаналізуємо тривалість викладання наставників у єпархіальних 

жіночих училищах на підставі виявлених даних. Відзначимо, що відомості 

про тривалість роботи викладачів мають високий ступінь репрезентативності, 

оскільки нам вдалося відшукати інформацію про 366 із 375 викладачів 

Харківського, Тульчинського, Волинського єпархіальних жіночих училищ та 

Першого Київського училища духовного відомства. Більшість викладачів не 

затримувалися надовго в єпархіальних училищах, вони працювали від одного 

до восьми років. Лише одиниці присвятили все своє життя служінню в 

училищі (дод. О). У Першому Київському жіночому училищі духовного 

відомства найдовше (44 роки) відпрацювала випускниця цього ж навчального 

закладу Н. І. Каган, яка викладала арифметику і географію. Найдовше (33 

роки) в Харківському єпархіальному училищі викладав учитель історії 

кандидат богослов’я О. Ф. Вертеловський. Необхідно звернути увагу, що 

серед 366 викладачів лише 54 особи відпрацювали більше 15 років, серед 

яких 15 викладачок-жінок (28 %). Серед цих 54 викладачів 21 особа здобула 

середню освіту, а 25 – вищу освіту.  

Отже, для більшості викладачів служба в єпархіальних училищах не 

була роботою на все життя. Маємо підстави припустити, що як тимчасову її 

одразу сприймали колишні казеннокоштні студенти духовних навчальних 

закладів. Вони були зобов'язані відслужити за кожен рік навчання півтора 

року по духовно-навчальному відомству [329, с. 129]. Нерідко саме 

єпархіальні училища ставали цим місцем тимчасової служби, тому 123 

викладачі (33,6 %) з 366 відпрацювали в єпархіальних училищах лише від 

півроку до двох років. У середньому викладачі затримувалися в єпархіальних 

училищах на сім років. Такий високий показник середньої тривалості 

отримуємо, насамперед, через значний термін викладання в єпархіальних 

училищах декількох осіб. 
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У духовній періодиці Російської імперії в другій половині ХІХ – на 

початку ХХ ст. висловлювалися думки, що відсутність соціального захисту 

спричиняла наявність великої групи викладачів-сумісників, які викладали в 

єпархіальних жіночих училищах невелику кількість уроків і найчастіше 

дивилися на ці заняття як на випадкову і другорядну справу. Своєю чергою 

це було причиною падіння рівня викладання предметів, оскільки викладачі-

сумісники через нестачу часу не могли приділяти багато уваги та сил 

єпархіалкам. На цій підставі автори багатьох статей стверджували, що 

затримувались сумісники в училищі недовго і через декілька років 

звільнялися [265, с. 1606–1607; 279, с. 1595–1597]. Результати нашого 

дослідження надають можливість спростувати цю тезу. У Харківському 

єпархіальному училищі працювало лише 33 викладача-сумісника (27 %), у 

Першому Київському жіночому училищі духовного відомства – 44 (38 %), у 

Волинському єпархіальному училищі – 29 (44 %). Крім того, на підставі 

зібраних даних можемо казати, що викладачі-сумісники в єпархіальних 

училищах мали таке ж навантаження, як і штатні викладачі: від 4 до 12 годин 

на тиждень, тривалість їхньої роботи в училищі також коливалася в межах 1–

25 років (дод. Й). У щорічних звітах про діяльність єпархіальних училищ 

відсутні дані про велику кількість пропусків уроків викладачами-

сумісниками. На цих підставах можна стверджувати, що викладачі-сумісники 

ставилися до роботи в училищі не менш сумлінно, ніж штатні викладачі. 

Загалом вчителювання за сумісництвом у різних навчальних закладах було 

типовим явищем для викладачів середніх освітніх установ протягом другої 

половини ХІХ – початку ХХ ст., оскільки приносило їм додаткові прибутки. 

Аналізуючи загальну чисельність педагогічних колективів 

єпархіальних жіночих училищ, зазначимо, що протягом другої половини         

ХІХ – початку ХХ ст. відбувалося їхнє поступове зростання. Виразним 

прикладом динаміки змін чисельності педагогічного колективу є Харківське 

єпархіальне жіноче училище (дод. П). У перше десятиліття існування училищ 

у них працювало від п’яти до семи викладачів, реорганізація закладу 
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відповідно до статуту 1868 р. і введення нових предметів спричинили 

зростання педагогічного штату. Поступове збільшення чисельності 

вихованок (відкриття підготовчих класів та паралельних відділень) у 80-х рр. 

ХІХ ст. вели до зростання чисельності викладачів. З 90-х рр. ХІХ ст., коли 

паралельні відділення існували при більшості єпархіальних училищах, 

викладацький колектив у них значно зріс. Наприклад, педагогічний колектив 

Харківського єпархіального училища в 1894–1895 навчальному році 

складався з 33 викладачів [119, с. 8]. Необхідно відзначити, що в цьому 

навчальному закладі паралельні відділення існували при всіх класах. 

Педагогічний колектив Одеського училища в 1897–1898 навчальному році 

складався з 26 викладачів [95, с. 6–7], Чернігівського училища в 1898–1899 

навчальному році – з 19 викладачів [128, с. 2–5], Катеринославського 

училища в 1900 р. – з 17 викладачів [53, с. 13–15].  

Незважаючи на збільшення протягом другої половини ХІХ ст. числа 

охочих навчатися в єпархіальних жіночих училищах, зростання чисельності 

викладачів можемо спостерігати не в усіх навчальних закладах цього типу. 

Наприклад, педагогічний колектив Полтавського єпархіального училища в 

1891–1892 навчальному році складався з 14 викладачів [102, с. 369], 

Волинського училища в 1898–1899 навчальному році – з 11 викладачів [83, 

с. 2–4], Тульчинського училища в 1898–1899 навчальному році – з 10 

викладачів [108, с. 2–3]. Це явище можна пояснити недостатнім 

матеріальним забезпеченням деяких єпархіальних училищ. Наприкінці ХІХ – 

на початку ХХ ст. ще більшої популярності здобули необов’язкові предмети, 

серед яких були мови, музика та іконописання, у зв’язку з чим збільшилась і 

кількість викладачів цих предметів (дод. Р).  

Престиж професії викладача залежав, насамперед, від розмірів оплати 

праці. Розглянемо розміри жалування викладачів єпархіальних училищ. У 

науковій літературі ХІХ – початку ХХ ст. майже відсутні дані щодо оплати 

праці викладачів єпархіальних жіночих училищ. Проте історики часто 

писали, що училища для дівиць духовного звання, а потім реорганізовані 
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єпархіальні жіночі училища не мали коштів для плати викладачам, і в зв’язку 

з цим інколи все своє життя вчителі працювали безкоштовно або за мізерну 

оплату своєї праці [286, c. 145].  

Як уже зазначалося, жалування викладачів безпосередньо залежало від 

ресурсів училища. Саме з’їзд місцевого єпархіального духовенства визначав 

можливості училища щодо виплати заробітних плат, і від настрою 

представників цього з’їзду інколи залежали долі багатьох викладачів. Із 

затвердженням у 1868 р. проекту штату єпархіальних жіночих училищ 

Навчальний комітет при Св. Синоді призначив для викладачів за норму 

платню в розмірі 420 рублів на рік за навантаження 12 навчальних годин на 

тиждень, тобто 35 рублів за так званий «річний урок». Така оплата праці 

призначалася всім викладачам, крім учителів чистописання і співу, які мали 

отримувати по 120 рублів на рік, незважаючи на навантаження. Учителькам, 

які навчали в перших класах, призначалася винагорода по 20 рублів за один 

урок на тиждень [150, c. 481]. У той час як оклади наставників духовних 

семінарій після впровадження статуту духовних навчальних закладів 1867 р. 

були суттєво підвищені. Так, учитель Святого Письма за 16 занять на 

тиждень отримував 1140 руб. на рік, а викладач основного, догматичного та 

морального богослов’я за 11 уроків – 900 руб [394, c. 183].  

Олексій Кузнєцов у своєму дослідженні відмічав, що, складаючи в 

1868 р. проекту штату єпархіальних жіночих училищ, Навчальний комітет 

при Св. Синоді мав на меті два завдання: не підносити оклади платні 

службовцям у цих училищах до таких великих розмірів, які лягли б 

непосильним тягарем на єпархіальне духовенство й ускладнювало б для 

нього можливість влаштувати в єпархіях жіночі духовні училища за новим 

статутом; не зменшувати їх настільки, щоб було важко знайти обізнаних і 

гідних наставників для єпархіальних училищ [304, c. 460]. 

У 1872 р. Св. Синод дозволив підвищити запропоновані Навчальним 

комітетом оклади, якщо єпархіальні училища знайдуть на це кошти [230, 

c. 124]. Проте дослідження показало, що навіть ті штатні оклади, що 
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існували, для більшості училищ були зависокими. В Україні лише Харківське 

єпархіальне училище було єдиним винятком з більшості інших жіночих 

духовних училищ, які не мали коштів навіть на реорганізацію училища за 

новим статутом 1868 р. Керівництво Харківського училища могло собі 

дозволити трохи збільшити загальну суму витрат на платню вчителям 

порівняно з проектом штату.  

Платню викладачам нараховували за рік залежно від навантаження та 

їхнього рівня освіти. Спеціалізація викладачів не впливала на рівень 

заробітної плати, окрім дисциплін чистописання та церковного співу, для 

викладачів цих предметів зазвичай був зафіксований розмір заробітної плати. 

Протягом 1854–1893 рр. у Харківському єпархіальному училищі церковний 

спів викладав священик С. Петровський, він із 1871 р. отримував 250 руб. на 

рік за 8 уроків на тиждень [114, c. 70]. Його наступник, І. В. Петровський, 

випускник Харківської духовної семінарії, який працював протягом 1893–

1918 рр., отримував 800 руб. на рік за 20 уроків на тиждень [123, c. 390]. 

Викладач церковного співу Одеського єпархіального училища на межі ХІХ – 

ХХ ст. отримував жалування в розмірі 480 руб. на рік [95, c. 7]. Однак у 

Волинському єпархіальному училищі викладач церковного співу 

І. М. Міхалевич, який працював протягом 1880-х рр. отримував лише 

120 руб. жалування, а заробітна плата його наступника С. П. Червінського 

була збільшена до 150 руб. на рік [413, c. 31]. Така ж ситуація була в 

Чернігівському єпархіальному училищі: жалування викладача церковного 

співу становило 120 руб. на рік [398, c. 10].  

Викладачі, які мали вчений ступінь кандидата богослов’я чи кандидата 

університету (інституту), отримували від 50 до 75 руб. за «річний урок», 

тобто за 10 уроків на тиждень заробітна плата становила 500-750 руб. на рік. 

Відзначимо, що в ХІХ ст. навантаження викладачів і їхня оплата 

вираховувалися «річними» уроками. Поняття «900 руб. за 12 річних уроків» 

означало, що викладач протягом навчального року вів 12 уроків на тиждень і 

отримував за них 900 руб. на рік. Викладачі-жінки з вищою освітою, які 
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почали з’являтися в єпархіальних училищах лише в друге десятиріччя ХХ ст., 

мали такий самий рівень заробітної плати, що і чоловіки. Вони отримували 

від 60 до 70 руб. за так званий «річний урок». Наприклад, Марія Георгіївна 

Лискова, яка закінчила Харківський університет і стала викладачем історії в 

Харківському єпархіальному училищі, отримувала платню в розмірі 500 руб. 

на рік за 6 годин на тиждень. Марія Миколаївна Сирікова, яка мала ступінь 

кандидата університету, та Смирнова Софія Андріївна, яка закінчила 

Московські вищі жіночі курси, отримували жалування в розмірі 900 руб. на 

рік [124, c. 385]. У Чернігівському єпархіальному училищі викладачка 

географії, яка також закінчила Московські вищі курси, отримувала 

жалування в розмірі 600 руб. на рік [100, c. 10].  

Викладачі, які закінчили середні навчальні заклади (духовні семінарії, 

гімназії, училища) отримували за свою працю винагороду в розмірі 40-

50 руб. за «річний урок». Залежно від навантаження в середньому вони 

отримували від 250 до 800 рублів на рік. Відмітимо, що такий рівень 

заробітної плати викладачів єпархіальних училищ загалом встановився в 

1870-ті рр. після затвердження проекту штату і не змінювався аж до 1918 р. 

Однак ситуація в єпархіальних жіночих училищах була різною. Наприклад, у 

Тульчинському єпархіальному училищі лише з 1872 р. почали платити 

викладачам жалування відповідно до проекту штату єпархіальних жіночих 

училищ. У 1884 р. у цьому закладі оплата за одну годину на тиждень 

становила 45 руб., тобто з навантаженням у 10 уроків на тиждень викладач 

отримував лише 450 руб. на рік [389, c. 335]. У Таврійському єпархіальному 

училищі ситуація була не краща. Учителі будь-якого рівня освіти отримували 

жалування в розмірі 400–500 руб. на рік. Як свідчать результати дослідження 

К. В. Шумського, штатних викладачів, і особливо з вищою освітою, у 

Таврійському єпархіальному жіночому училищі було зовсім небагато і 

змінювалися вони дуже швидко [416, c. 98]. Як зазначалося вище, оплата 

праці як в Таврійському, так і в Тульчинському єпархіальних училищах була 

нижчою, ніж, наприклад, у Харківському училищі, проте в той же час плата 
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за навчання в цих двох закладах була вищою. Це є певним парадоксом, 

оскільки саме плата вихованок за навчання була одним із основних 

фінансових джерел утримання училища та його службовців.  

Звернемо увагу, що викладачі Святого Письма в чоловічих духовних 

семінаріях Російської імперії з 1886 р. за 19 занять на тиждень отримували 

1320 руб. на рік, а викладачі основного, догматичного та морального 

богослов’я за 11 уроків – 900 руб. [149, c. 397]. З 1880 р. підвищили розмір 

зарплатні й викладачам математики в духовних семінаріях. Так, кандидати 

фізико-математичних факультетів університетів, що тільки розпочинали 

учительську діяльність у закладі, стали отримувати 900 руб. за 12 уроків. 

Наставники, що мали п’ятирічний педагогічний стаж, отримували за 12 

уроків 1100 руб. До того ж усім вчителям за кожне додаткове заняття 

доплачували 60 руб. [12, с. 278–279]. Як бачимо, заробітна плата викладачів 

єпархіальних училищ була нижчою порівняно з жалуванням викладачів 

духовних семінарій, хоча вони мали такі ж навантаження і кваліфікаційну 

підготовку. 

Отже, норми оплати праці викладачів єпархіальних училищ України 

затвердилися після введення в дію нового статуту 1868 р. і протягом другої 

половини ХІХ – початку ХХ ст. суттєво не змінювалися. Заробітна плата 

складалася лише з основного жалування. Грошових виплат за вчений ступінь 

або додаткових винагород за викладання понаднормових предметів учителі 

не отримували. У деяких випадках викладачам виплачувалися «квартирні 

гроші», розмір яких коливався від 60 до 120 рублів. Учителі ж духовних 

семінарій усі забезпечувалися житлом в училищному будинку. Наставникам, 

які проживали на квартирах через нестачу місць у семінарських 

приміщеннях, видавалися квартирні гроші [145, с. 41]. У результаті лише 

одиниці викладачів єпархіальних училищ мали гідну оплату праці. 

На початку ХХ ст. у Російській імперії економічне становище основної 

маси населення погіршилося внаслідок високого рівня інфляції, підвищення 

цін на продукти харчування, промислові товари й послуги. Початок Першої 
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світової війни призвів до ще більшого зниження рівня матеріального 

становища викладачів й інших посадових осіб єпархіальних жіночих училищ. 

Це спричинило хвилю скарг керівництва єпархіальних училищ до Св. Синоду 

щодо низького рівня забезпечення училищ [170, арк. 156–168; 176, арк. 44–

47, 64–65]. Разом із питанням відсутності прав на пенсію, плинності 

педагогічних кадрів на шпальтах періодики неодноразово порушували 

проблему низьких заробітних плат викладачів єпархіальних училищ [265, 

с. 1607; 266, C. 96–97].  

Дискусії щодо цього питання посилилися навесні-влітку 1917 р. після 

революційних подій лютого цього року. Наприкінці травня 1917 р. у 

Петрограді розпочав роботу всеросійський з’їзд педагогів духовно-

навчальних закладів. Мета цього з’їзду полягала в обговоренні проблем, 

наявних у духовно-навчальних установах, та пошуку шляхів їх вирішення. На 

третій день роботи з’їзду голова Навчального комітету протоієрей 

К. М. Агєєв попросив обер-прокурора Св. Синоду як представника 

Тимчасового уряду звернути особливу увагу на тяжке матеріальне становище 

персоналу єпархіальних жіночих училищ.  

Одне з засідань з’їзду педагогів духовно-навчальних закладів було 

присвячене обговоренню питання дальшої долі єпархіальних училищ. Усі 

доповідачі відзначали, що поява багатьох проблем, пов’язаних із навчальним 

процесом, спричинена незабезпеченістю викладацького персоналу. Члени 

з’їзду створили резолюція, у якій було зазначено, що всі єпархіальні жіночі 

училища, що існували, мали бути передані Міністерству народної освіти з 

повним зрівнянням навчальних програмам із жіночими гімназіями. 

Викладацький персонал єпархіальних училищ мав залишитися працювати в 

означених інституціях, а роки праці в єпархіальних училищах зачислялися в 

загальний строк служби; особи викладацько-виховательского складу після 

вислуги років мали отримати пенсію в розмірі, встановленому Міністерством 

народної освіти, із коштів Державного казначейства чи Св. Синоду.  
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Майже одноголосно всі члени з’їзду проголосували за передання 

єпархіальних училищ до Міністерства народної освіти. Однією з 

найголовніших причин прийняття такого рішення проголошувалася 

необхідність матеріального забезпечення в такий спосіб педагогічного 

персоналу. Прийнята постанова аргументувалася тим, що Св. Синод 

намагався вирішити фінансові проблеми, але успішного результату все-таки 

не було досягнуто [21, с. 2–3].  

Однак на всеросійському з’їзді духовенства і мирян, що проходив 

майже одночасно зі з’їздом педагогів духовно-навчальних закладів, це 

рішення було відхилено, хоча і незначною більшістю. Можна зробити 

припущення, що такий хід подій був зумовлений тим, що більшість членів 

з’їзду духовенства і мирян була представлена батьками. Вони розуміли, що 

переведення єпархіальних училищ у підпорядкованість Міністерства 

народної освіти спричинить підвищення плати за навчання. Діючий стан 

речей у єпархіальних училищах був для них більш вигідним з фінансового 

боку, тому більшість проголосувала проти передання єпархіальних училищ 

Міністерству народної освіти [82, с. 3–4]. Таким чином, проблеми 

матеріального забезпечення викладачів єпархіальних училищ були причиною 

появи пропозиції передання цих освітніх інституцій у підпорядкування 

Міністерству народної освіти. Однак до 1918 р. це питання так і не було 

вирішено.  

Вивчаючи професію викладача, варто послуговуватися 

напрацюваннями сучасних соціологічних досліджень. Дослідники 

наголошують, що соціально-професійну групу характеризують такі ознаки: 

спільна професійна діяльність, яка передбачає об'єднання представників 

певної професії на основі загальних завдань і цілей діяльності; спільне 

«просторово-часове» буття, яке створює передумови професійного 

спілкування між людьми; поділ функцій між членами окремої професійної 

організації, що веде до координації дій, встановленню професійних 

комунікацій, обміну інформацією [390]. Аналізуючи ці основні критерії, 
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спробуємо охарактеризувати викладацьку корпорацію єпархіальних жіночих 

училищ як специфічну соціально-професійну групу. 

Усі викладачі єпархіальних училищ були зайняті спільною професійно-

педагогічною діяльністю. Мета їх діяльності полягала в наданні вихованкам 

цих закладів знань, необхідних для їх майбутньої діяльності в ролі дружини 

священика та вчительки початкових навчальних закладів. Сукупність цих 

ознак відокремлювала викладачів єпархіальних жіночих училищ від 

викладачів чоловічих духовно-навчальних закладів, викладачів жіночих 

гімназій та викладачів університетів. 

Керівним органом цих навчальних закладів була училищна рада, яка 

складалася з начальниці, інспектора класів та двох представників від 

духовенства. Начальниця училища стежила за релігійно-моральним 

вихованням учениць, за дисципліною і порядком. Інспектор класів викладав 

Закон Божий і слідкував за успіхами єпархіалок у навчанні. 

Священнослужителі представляли єпархіальне училище на з’їздах 

духовенства. Викладачі навчали вихованок наукам. Виховательки слідкували 

за поведінкою учениць цілодобово. Лікар лікував єпархіалок, проводив 

медичні огляди для тих, хто бажав вступити до училищ. Економ відповідав за 

чистоту приміщень, харчування учнів.  

Отже, бачимо, що кожен член соціально-професійної групи мав чітко 

визначені функції, які стосувалися організації навчально-виховного процесу 

в єпархіальних училищах. Це неодмінно приводило до обміну інформацією, 

досвідом педагогічної діяльності, вміннями та навичками між наставниками. 

Зрозуміло, що такому професійному спілкуванню сприяло спільне 

«просторово-часове буття», яке об’єднувало викладацьку корпорацію та 

учнів єпархіальних жіночих училищ. Апелюючи до цих ознак, можна 

стверджувати, що в Російській імперії в другій половині ХІХ – на початку 

ХХ ст. сформувалася окрема соціально-професійна група викладачів 

єпархіальних жіночих училищ.  
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Таким чином, просопографічний портрет викладачів єпархіальних 

жіночих училищ України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. має кілька 

характерних рис. До реорганізації єпархіальних жіночих училищ у 1868 р. усі 

викладачі походили з духовного стану, проте вже в 1870-ті рр. число 

світських викладачів зрівнялося з числом викладачів із духовенства. 

Дослідження рівня освіти педагогів дозволило встановити, що серед них 

переважали особи з вищою освітою, які закінчили як світські, так і духовні 

вищі навчальні заклади. У викладацькій корпорації єпархіальних училищ 

можна виокремити чисельну групу вчителів, які ненадовго затримувалися в 

єпархіальних освітніх установах. Для чималої частини викладачів праця в 

єпархіальних училищах була неосновним місцем роботи. Важливим явищем 

у становленні корпорації викладачів усіх єпархіальних жіночих училищ була 

поява жінок-учительок, які зайняли відповідну нішу у внутрішній структурі 

педагогічного колективу єпархіальних жіночих училищ. За своєю 

структурою педагогічний колектив єпархіальних училищ більше тяжів до 

педагогічного складу жіночих гімназій, ніж духовних семінарій. 

 

 

Дослідження викладацького корпусу та учнівського складу єпархіальних 

жіночих училищ дозволяє назвати їхні основні риси. Перший період 

функціонування училищ для дівиць духовного звання, 1850-ті – 1868 рр., 

характеризувався належністю і вихованок, і викладачів виключно до 

духовного стану. З 1868 р. серед учениць і вчителів з’явилися представники 

зі світських станів. Дослідження соціального складу вихованок єпархіальних 

училищ показало, що, хоча статутом 1868 р. був задекларований всестановий 

характер цих освітніх інституцій, серед учениць переважали дочки 

священнослужителів. Водночас на підставі аналізу звітів про діяльність 

єпархіальних училищ можна стверджувати, що в цих закладах навчалися 

доньки представників усіх інших станів суспільства. Можливо, ця тенденція 
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й надалі могла посилюватися, але політика Св. Синоду була спрямована на 

стримування та контроль за чисельністю світських вихованок. Аналіз 

створеної бази даних дозволяє казати про існування трьох груп викладачів 

єпархіальних училищ. Перша група – це студенти духовних навчальних 

закладів, які почали викладати, коли ще навчалися, тому працювали лише 

декілька років до свого випуску з семінарії. До цієї групи належать також 

випускники духовних навчальних закладів, які також затримувалися в 

єпархіальних училищах на невеликий строк через необхідність відпрацювати 

в духовно-навчальному відомстві за своє безкоштовне навчання. Друга група 

вчителів складалася з колишніх вихованок єпархіальних училищ, які почали 

викладали одразу після завершення навчання. Третя група включає 

випускників університетів, інститутів, духовних академій, випускниць 

жіночих гімназій та вищих жіночих курсів. Професійна група викладачів 

єпархіальних училищ почала формуватися лише наприкінці ХІХ – на початку 

ХХ ст. 
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ВИСНОВКИ 

1. Аналіз історіографії засвідчив, що вивчення історії єпархіальних 

жіночих училищ України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. на 

сьогодні є актуальним науковим завданням. Вирішити його можливо за 

умови використання полідисциплінарного підходу, що дозволить 

проаналізувати як навчально-виховний процес, так і викладацький колектив 

й учнівський склад.  

2. Єпархіальні жіночі училища виникли та існували в період, який 

характеризувався модернізаційними процесами в багатьох сферах життя. 

Надання чинності новому статуту єпархіальних жіночих училищ у 1868 р. 

привело до реорганізації закритих станових училищ для дівиць духовного 

звання в напівзакриті всестанові єпархіальні жіночі училища. У статуті 

1868 р. була зафіксована мета навчання дівчат – підготовка домашніх 

вчительок. Така нова орієнтація в навчанні сприяла процесу інтеграції жінок 

у суспільне життя. Встановлення такої мети відповідало загальним 

тенденціям розвитку середньої жіночої освіти в напрямку педагогізації 

їхнього навчального процесу. Розширення навчальних цілей, запровадження 

всестанового характеру зробили єпархіальні училища України своєрідним 

«містком» зближення духовного та світського станів. 

3. Дослідження єпархіальних жіночих училищ України показало, 

що можна виділити три етапи розвитку навчального процесу в них. Ці 

періоди мають відмінності в освітніх цілях та завданнях, навчальних 

програмах, які змінювалися як під впливом внутрішніх факторів, так і 

зовнішніх обставин. Перший період, 1854–1868 рр., характеризувався тим, 

що в єпархіальних жіночих училищах діяли навчальні програми, які в більш 

стислому обсязі, у порівнянні з іншими середніми навчальними закладами, 

включали викладання загальноосвітніх дисциплін. Акцент робився на 

трудовому вихованні учениць та заняттях рукоділлям. Протягом другого 

періоду, у 1868–1907 рр., був розширений перелік навчальних дисциплін, 

який включав як обов’язкові, так і необов’язкові предмети, збільшено 
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кількість навчальних годин, запроваджена педагогічна практика вихованок. 

У наступний період, 1907–1918 рр., відбувалося подальше посилення 

педагогічної складової в навчальному процесі. Це відобразилося у відкритті 

сьомих додаткових педагогічних класів, збільшенні годин на викладання 

ряду загальноосвітніх дисциплін і запровадженні нових навчальних 

предметів.  

4. Реорганізація єпархіальних училищ у 1868 р. та 1907 р. була 

спричинена очевидним відставанням училищ від світських жіночих освітніх 

установ за обсягом викладання загальноосвітніх курсів. Єпархіалки не могли 

конкурувати з гімназистками на ринку праці, оскільки навчалися менший 

строк, перелік та обсяг навчальних дисциплін був відповідно більш стислим, 

та мали менш ґрунтовну педагогічну підготовку. Остаточним розв’язанням 

цієї проблеми мав стати новий статут єпархіальних училищ, проект якого був 

розроблений у 1915 р. Автори цього проекту остаточно уніфікували 

навчальні програми єпархіальних училищ і жіночих гімназій, розширивши 

перелік обов’язкових дисциплін та строк навчання. Збільшення обсягів та 

переліку навчальних предметів у єпархільних училищах відповідало 

загальним тенденціям в освітніх процесах. Однак запровадити в життя цей 

статут не вдалося через події революції 1917 р.  

5. Аналіз статуту училищ дівиць духовного звання 1843 р., статуту 

єпархіальних жіночих училищ 1868 р. та інших інструкцій, якими 

регулювали навчальний процес свідчить про незаперечне домінування 

світського компонента в навчальних програмах єпархіальних училищах 

України протягом усієї історії їхньої діяльності. Це дозволяє спростувати 

поширену в історіографії ХІХ – початку ХХ ст. тезу про те, що єпархіальні 

училища виконували функції, спрямовані виключно на надання духовної 

освіти, та орієнтації вихованок лише на забезпечення вузькоцерковних 

інтересів.  

6. У єпархіальних жіночих училищах України була сформована 

достатньо потужна матеріально-технічна база. ЇЇ аналіз проводився шляхом 
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порівняння з іншими середніми жіночими та чоловічими навчальними 

закладами того часу. В усіх училищах існували відповідні бібліотеки, діяли 

фізичні та географічні кабінети. На початку ХХ ст. в єпархіальних училищах 

України почали засновувати кабінети природничих наук. Функціонування 

спеціально обладнаних класів та допоміжних структур надавало можливість 

організувати в єпархіальних училищах України повноцінний навчальний 

процес.  

7. Єпархіальні жіночі училища виділялися серед інших жіночих 

навчальних закладів чітким фіксованим розпорядком дня та суворою 

дисципліною. Такі характерні риси були зумовлені закритим характером цих 

освітніх інституцій. В усіх жіночих навчальних установах в ученицях 

виховували скромність, працьовитість, але в єпархіальних училищах ці 

виховні завдання були виражені більш яскраво.  

8. Дослідження сукупності статистичних даних щодо учениць 

єпархіальних училищ України протягом 1868–1918 рр. дозволяє 

стверджувати, що в них здобували освіту представниці всіх станів 

суспільства. При цьому на всіх етапах їх історії спостерігаємо чисельне 

переваження дівчат з духовного стану. За період 1868–1917 рр. загальне 

число вихованок єпархіальних жіночих училищ України збільшилося в два–

три рази. Дослідження показало, що в єпархіальних училищах України 

щороку існував конкурс на вступ до них, а число охочих навчатися 

перевищувало можливості закладів. Неухильне зростання як загального 

числа єпархіалок, так і представниць світських станів, яке спостерігаємо у 

другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., спричинило відкриття додаткових 

класів, розбудову училищних приміщень. Важливим свідченням цього є 

відкриття другого єпархіального училища в Києві та Чернігові. Проте навіть 

ці заходи не вирішили проблему, що існувала, й керівництво училищ щороку 

відмовляло частині охочих. Це свідчить про успішність єпархіальних училищ 

на освітньому ринку.  
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9. Спільнота викладачів єпархіальних училищ України не набула 

всіх ознак, характерних для корпорації викладачів чоловічих духовних 

навчальних закладів Російської імперії в ХІХ ст. При цьому вона відрізнялася 

рядом особливостей. Специфічні риси викладацької спільноти єпархіальних 

училищ були зумовлені відсутністю законодавчого оформлення організації 

праці та соціального забезпечення цієї групи викладачів в Російській імперії.  

10. На підставі складеної бази даних викладачів обов’язкових 

предметів єпархіальних жіночих училищ України (до якої внесено 375 

персоналій) можна казати про існування трьох груп викладачів. Перша група 

складалася зі студентів і випускників духовних семінарій, які працювали в 

єпархіальних училищах зазвичай кілька років. Друга група була представлена 

випускницями єпархіальних жіночих училищ. Третя група включає 

випускників університетів, інститутів, духовних академій, випускниць 

жіночих гімназій та вищих жіночих курсів. Отже, викладацький колектив 

єпархіальних училищ України можна охарактеризувати як «відкритий» з 

частими ротаціями та соціальною строкатістю його представників. 

11. Єпархіальні жіночі училища в другій половині ХІХ – на початку 

ХХ ст. були окремим видом духовних навчальних закладів. Вони мали 

специфічні риси в усіх складових навчально-виховного процесу, складі 

учнівського та викладацького колективів. Ці навчальні заклади уособлювали 

наздоганяючий тип розвитку. Їхня історія свідчить, що вони не були 

флагманами змін в освіті, втім трималися у фарватері тенденцій в освіті, 

орієнтувалися та наслідували прогресивні програми та методики навчання, 

навчальні посібники. Єпархіальні училища України були важливою 

складовою системи освіти Російської імперії другої половини ХІХ – початку 

ХХ ст. Ці навчальні заклади відіграли значну роль у процесі інтеграції жінок 

у суспільство, яке в цей час швидко змінювалося.  
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Додаток А 

Розклад занять у Харківському єпархіальному жіночому училищі в 1880–1881 навчальному році
1
 

 

 Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота 

1 клас Чистописання Російська мова Закон Божий Диктант Церковний спів Російська мова 

Арифметика 
Французька 

мова 
Арифметика Закон Божий 

Французька 

мова 
Чистописання 

Російська мова Закон Божий Чистописання Російська мова Арифметика Арифметика 

Закон Божий Диктант Диктант Рукоділля Чистописання Рукоділля 

    Малювання  

2 клас 
Російська мова Диктант Географія 

Французька 

мова 
Арифметика Закон Божий 

Чистописання Російська мова Церковний спів Російська мова Чистописання Арифметика 

Арифметика 
Французька 

мова 
Арифметика Закон Божий Церковний спів Російська мова 

Географія Закон Божий Закон Божий Рукоділля Диктант Рукоділля 

    Малювання  

3 клас Арифметика Географія Арифметика Російська мова Географія Арифметика 

Російська мова Закон Божий Закон Божий Диктант Арифметика Російська мова 

Закон Божий Російська мова 
Французька 

мова 
Рукоділля Чистописання Чистописання 

Рукоділля Диктант Церковний спів Закон Божий Церковний спів 
Французька 

мова 

    Малювання  

                                                           
1
 Отчет о состоянии Харьковского епархиального женского училища по учебной и нравственно-воспитательной частям за 1880/81 учебный год // Харьковские 

епархиальные ведомости. 1882. № 3.  С. 73–75.  
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Додаток А (продовження) 

Розклад занять у Харківському єпархіальному жіночому училищі в 1880–1881 навчальному році
1
 

 

 Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота 

4 клас Французька 

мова 
Рукоділля Церковний спів Закон Божий 

Французька 

мова 
Географія 

Диктант Арифметика Диктант Історія Церковний спів Історія 

Арифметика Географія Закон Божий Російська мова Арифметика Російська мова 

Закон Божий Російська мова Географія Чистописання Рукоділля Чистописання 

    Малювання  

5 клас Закон Божий Фізика Закон Божий Російська мова Фізика Рукоділля 

Арифметика Історія Арифметика 
Французька 

мова 
Закон Божий Географія 

Французька 

мова 
Російська мова Церковний спів Арифметика Історія Історія 

Географія Педагогіка Диктант Історія Географія Російська мова 

    Малювання  

6 клас Фізика Географія Фізика Геометрія Диктант Космографія 

Французька 

мова 
Російська мова Закон Божий 

Російська 

граматика 
Фізика Російська мова 

Закон Божий Педагогіка Церковний спів Історія Закон Божий Педагогіка 

Геометрія Історія 
Французька 

мова 

Російська літ-

ра 
Історія Географія 

    Малювання  

                                                           
1
 Отчет о состоянии Харьковского епархиального женского училища по учебной и нравственно-воспитательной частям за 1880/81 учебный год // Харьковские 

епархиальные ведомости. 1882. № 3. С. 73–75.  
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Додаток Б 

Розклад занять у Волинському єпархіальному жіночому училищі в 1898–1899 навчальному році
1
 

 

 Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота 

1 клас Закон Божий Диктант Російська мова Російська мова Закон Божий Церковний спів 

Диктант Арифметика Церковний спів Закон Божий Диктант Російська мова 

Арифметика Закон Божий Арифметика Чистописання Рукоділля Арифметика 

Французька 

мова 
Чистописання Чистописання 

Французька 

мова 

Французька 

мова 
Чистописання 

2 клас Російська мова Закон Божий Рукоділля Арифметика Закон Божий Арифметика 

Закон Божий Диктування Історія Російська мова Церковний спів Церковний спів 

Французька 

мова 
Рукоділля Чистописання Історія Історія Російська мова 

Чистописання Арифметика 
Французька 

мова 
Географія Географія Рукоділля 

3 клас 
Закон Божий Диктант Арифметика Закон Божий 

Французька 

мова 

Теорія 

словесності 

Фізика Рукоділля 
Теорія 

словесності 
Геометрія Історія Історія 

Географія Географія Рукоділля Церковний спів Церковний спів Закон Божий 

Історія 
Французька 

мова 
Фізика Географія 

Теорія 

словесності 
Арифметика 

 

 

 

                                                           
1
 Отчет о состоянии Волынского епархиального женского училища за 1898–99 учебный год в учебно-воспитательном отношении. Почаев, 1899. С. 5.  
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Додаток В 

Таблиця 3 

Навчальні плани жіночих середніх навчальних закладів  

Російської імперії
1
 

 

 

 

 

                                                           
1
 Складено за: Днепров Э. Д., Усачева Р. Ф. Среднее женское образование в России. Учебное пособие. М., 

2009. 272 с. URL: http://www.e reading.club/book.php?book=1034561 (дата звернення: 25.07.2015). 

Навчальні курси / 

Навчальні заклади 

Єпархіальні 

жіночі 

училища, 

1868 р., 

загальна 

 кіл-ть годин з 

курсу на 

тиждень 

Гімназії МНО, 

 1870 р., 

загальна кіл-ть 

годин  

з курсу 

 на тиждень 

Гімназії 

ВУІМ, 

1863 р.,  

загальна 

кіл-ть 

годин з 

курсу на 

тиждень 

Інститути 

ВУІМ, 

1855 р., 

загальна 

кіл-ть 

годин з 

курсу на 

тиждень   

 

Закон Божий  21 14 17 18 
І. Гуманітарні 

предмети  
42 97 101 108 

Російська мова, 

церковнослов’янська 

мова, теорія 

словесності  

21 23 25 18 

Французька мова 0 26 28 27 
Німецька мова  0 26 23 27 
Історія  9 12 11 18 
Географія  12 10 14 18 
ІІ. Природничо-

математичні 

предмети  
25 33 33 18 

Математика  20 23 15 9 
Фізика  5 10 18 9 
ІІІ. Графічні 

предмети  
10 20 23 27 

Чистописання  10 6 9 
27 

Малювання  0 14 14 
ІV. Інші предмети  10 11 36 15 
Педагогіка  2 2 4 0 
Співи  12 0 14 0 
Рукоділля  0 9 13 0 
Танці  0 0 5 0 
Загальна кількість 

годин на тиждень 
112 175 210 171 

Термін навчання  6 7 7 6 
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Додаток Г 

Таблиця 4 

Навчальне навантаження в сьомому додатковому класі  

єпархіальних жіночих училищ
1
 

 

Дисципліни 

Перший рік, 

кількість годин на 

тиждень 

Другий рік 

Словесне 

відділення, 

кількість годин на 

тиждень 

Фізико-

математичне 

відділення, 

кількість годин на 

тиждень 

Закон Божий, методика 

викладання Закону Божого 
3 2 2 

Педагогічна психологія 3 0 0 

Історія педагогіки 0 2 2 

Логіка 0 2 2 

Російська і 

церковнослов’янська мови 
0 3 0 

Методика викладання 

російської і 

церковнослов’янської мов 

1 2 0 

Історія російської 

літератури 
2 3 0 

Історія іноземної 

літератури 
0 3 0 

Історія 2 4 0 

Арифметика 

2 

0 
4 

Алгебра 0 

Геометрія 0 2 

Тригонометрія 0 0 2 

Методика викладання 

арифметики 
1 0 2 

Географія 0 0 2 

Космографія 0 0 2 

Фізика 2 0 2 

Природознавство, методика 

викладання 

природознавства 

3 0 3 

Гігієна 2 0 0 

Спів 2 2 2 

Практичні заняття в школі 4 0 0 

Самостійні заняття 

вихованок з історії 

літератури 

0 2 0 

Самостійні заняття 

вихованок з історії 
0 2 0 

Усього годин на тиждень 27 27 27 

 

                                                           
1
 Складено за: Положение о седьмом дополнительном педагогическом классе при епархиальных женских 

училищах // Церковные ведомости. 1907. № 41. С. 364. 
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Додаток Д 

Таблиця 5 

Кількість годин обов’язкових курсів у єпархіальних жіночих училищах за 

статутом 1868 р. та постановою 1907 р.
1
 

 

 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас 5 клас 6 клас Загальне 

число 

годин у 

всіх 

класах 

Обов’язкові 

предмети 

1
8
6
8

 р
. 

1
9
0
7

 р
. 

1
8
6
8

 р
. 

1
9
0
7

 р
. 

1
8
6
8

 р
. 

1
9
0
7

 р
. 

1
8
6
8

 р
. 

1
9
0
7

 р
. 

1
8
6
8

 р
. 

1
9
0
7

 р
. 

1
8
6
8

 р
. 

1
9
0
7

 р
. 

1
8
6
8

 р
. 

1
9
0
7

 р
. 

Закон Божий  4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 21 18 
Російська мова 3 5 4 3 4 3 2 2 0 0 0 0 11 15 
Церковно-

слав’янська 

мова 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 4 4 

Теорія 

словесності 
0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 3 

Історія 

російської 

літератури 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 4 3 8 

Арифметика 4 3 4 3 4 3 3 3 3 0 0 0 18 12 
Алгебра і 

геометрія 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 4 2 8 

Географія 0 0 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 12 11 
Громадянська 

історія  
0 0 0 2 - 2 2 3 2 4 3 4 9 13 

Природознав-

ство 
0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 5 

Фізика 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 5 6 
Дидактика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 3 
Церковний 

спів 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 

Чистописання 4 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 10 6 
Малювання та 

креслення 
0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 7 

Рукоділля 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 12 
Загальна  

кіл-ть годин 

на тиждень 
18 20 18 22 18 22 18 25 18 26 18 28 112 143 

 

 

                                                           
1
 Складено за: Определение Св. Синода от 23 августа – 5 сентября 1907 года за № 5077, о некоторых 

изменениях в учебном курсе епархиальных женских училищах // Церковные ведомости. 1907. № 36. С. 325.  
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Додаток Е 

Таблиця 6 

Вихованки з духовного стану в Харківському єпархіальному жіночому 

училищі (1884 – 1894 рр.)
1
 

 

Навчальний 

рік 

Доньки 

протоієреїв і 

священиків 

Доньки 

дияконів 

Доньки 

псаломщиків 
Усього 

1884–1885 235 26 30 291 

1885–1886 244 26 34 304 

1886–1887 259 23 36 318 

1887–1888 241 29 37 307 

1888–1889 245 31 41 317 

1889–1890 241 30 43 314 

1890–1891 274 42 60 376 

1891–1892 282 46 64 392 

1892–1893 281 46 65 392 

1893–1894 281 60 79 420 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Складено за: Звіт про стан Харківського єпархіального жіночого училища з навчальної та морально-

виховної частинам // Листок для Харьковской епархии. – 1884–1895. 



237 

 

Додаток Є 

Таблиця 7 

Вихованки з духовного стану в Тульчинському єпархіальному жіночому 

училищі (1881 – 1890 рр.)
1
 

 

Навчальний рік 

Доньки 

протоієреїв і 

священиків 

Доньки дияконів 

і псаломщиків 
Усього 

1881–1882 113 3 116 

1882–1883 115 5 120 

1883–1884 123 4 127 

1884–1885 124 5 129 

1885–1886 125 6 131 

1886–1887 127 8 135 

1887–1888 128 6 134 

1888–1889 160 9 169 

1889–1890 164 12 176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Складено за: Исторические сведения о Тульчинском епархиальном женском училище (1864–1890 гг.). 

Тульчин, 1890. С. 19–21. 
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Додаток Ж 

Таблиця 8 

Світські вихованки в Харківському єпархіальному жіночому училищі 

(1884 – 1894 рр.)
1
 

 

Стани 

Навчальний рік 

1884

–

1885 

1885

–

1886 

1886

–

1887 

1887

–

1888 

1888

–

1889 

1889

–

1890 

1890

–

1891 

1891

–

1892 

1892 

– 

1893 

1893 

– 

1894 

Дворяни 0 0 1 2 2 3 5 7 6 8 

Почесні 

громадян

и 

1 1 1 0 2 0 3 4 8 6 

Чинов-

ники 
3 2 2 2 2 2 2 5 10 12 

Різночин-

ці 
0 3 4 5 3 5 3 5 6 13 

Міщани 0 0 0 0 1 2 7 7 7 18 

Купці 1 1 1 0 0 0 1 2 4 10 

Козаки 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

Селяни 1 1 1 1 1 1 3 4 6 10 

Військові 3 2 0 1 1 1 1 2 2 5 

Всього 

вихованок 

(відсоток 

до 

загальног

о числа)  

9 

3 % 

10 

3,2% 

10 

3 % 

11 

3,5 

% 

12 

3,6 

% 

14 

4,3 

% 

26 

6,5 

% 

37 

8,4 

% 

50 

11,3

% 

83 

16,5 

% 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Складено за: Звіт про стан Харківського єпархіального жіночого училища з навчальної та морально-

виховної частинам // Листок для Харьковской епархии. – 1884–1895. 



239 

 

Додаток З 

Таблиця 9 

Категорії учениць Харківського єпархіального 

жіночого училища (1854 – 1914 рр.)
1
 

 

Навчаль-

ний рік 

Казенно-

коштні 

вихованки 

Напівказенно-

коштні 

вихованки 

Своє-

коштні 

вихованки 

Вихованки, 

що 

приходили 

на 

навчання 

Стипен-

діатки 
Усього 

1854–55 9 0 21 0 0 30 

1859–60 25 0 27 0 5 57 

1864–65 46 0 41 0 6 93 

1869–70 50 0 148 4 19 221 

1874–75 50 0 196 6 34 286 

1879–80 60 15 217 2 22 316 

1884–85 70 16 195 1 18 300 

1889–90 60 17 211 1 39 328 

1894–95 80 16 390 0 44 530 

1899–00 75 22 418 0 42 557 

1904–05 70 16 508 0 59 653 

1909–10 62 16 476 8 56 618 

1914–15 58 16 589 14 98 775 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Складено за: Звіт про стан Харківського єпархіального жіночого училища з навчальної та морально-

виховної частинам // Духовный вестник. – 1862–1867; Харьковские епархиальные ведомости. – 1867–1883; 

Листок для Харьковской епархии. – 1884–1917. 
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Додаток И 

Таблиця 10 

Категорії учениць Чернігівського єпархіального 

жіночого училища (1885 – 1914 рр.)
1
 

 

Навча-

льний 

рік 

Казенно-

коштні 

вихованки 

Напівказенно-

коштні 

вихованки 

Своєкоштні 

вихованки 

Вихованки, 

що 

приходили 

на навчання 

Стипен-

діатки 
Усього 

1885–86 85 8 125 63 5 286 

1887–88 104 14 173 42 7 340 

1889–90 100 19 158 36 8 321 

1890–91 100 19 150 61 5 335 

1892–93 99 32 158 41 13 343 

1896–97 104 21 187 46 10 368 

1898–99 103 24 206 57 10 400 

1900–01 101 35 243 36 10 425 

1902–03 103 31 248 37 10 429 

1904–05 106 29 309 27 12 483 

1906–07 109 45 290 24 13 481 

1913–14 73 13 393 46 15 540 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Складено за: Звіт про стан Чернігівського єпархіального жіночого училища в навчально-виховному 

відношенні // Черниговские епархиальные ведомости. – 1885–1914. 
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Додаток І 

Таблиця 11 

Дальша доля випускниць Чернігівського єпархіального жіночого училища
1
 

 

Навчальний 

рік 

Закінчили 

навчання, 

дівчат 

Стали 

на службу 

вчительками 

до церковно-

парафіяльних 

шкіл, дівчат 

Стали на 

службу 

вчительками 

до 

міністерських 

шкіл, дівчат 

Продовжили 

навчання в 

інших 

освітніх 

закладах, 

дівчат 

Немає 

даних, 

дівчат 

1898–1899 41 15 16 5 5 

1899–1900 39 11 18 6 4 

1900–1901 47 12 14 10 11 

1901–1902 43 13 15 12 3 

1902–1903 48 10 20 10 8 

1903–1904 59 11 21 14 13 

1904–1905 54 12 18 12 12 

1905–1906 77 14 23 9 31 

1906–1907 35 8 14 7 6 

1907–1908 48 3 5 6 34 

Усього 491 

109 

(22,2 %) 

164 

(33,4 %) 

91 

(18,6 %) 

127 

(25,8 %) 

 

 

                                                           
1
 Складено за: РДІА. Ф. 802. Оп. 10. Спр. 443. О статистических сведения за 10 лет (1899–1908 гг.) об 

окончивших курс в епархиальных женских училищах и обучавшихся в них. арк. 94.  
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Додаток Ї 

Таблиця 12 

Доля випускниць єпархіальних жіночих училищ України
1
 

 

Назва 

єпархіального 

жіночого 

училища 

Закінчили 

єпархіальне 

училище в 

1909 р. 

Стали 

вчительками 

на службу 

до церковно-

парафіяльних 

шкіл, дівчат 

Стали 

вчительками 

на службу до 

міністерських 

і земських 

шкіл, дівчат 

Продовжили 

навчання в 

інших 

освітніх 

закладах, 

дівчат 

Немає 

даних, 

дівчат 

Волинське 22 6 3 3 10 

Друге 

Київське 
79 29 4 20 26 

Катерино-

славське 
54 - - 3 51 

Лубенське 59 1 13 - 45 

Одеське 35 15 6 2 12 

Перше 

Київське 
49 15 13 4 17 

Полтавське 72 27 16 0 29 

Таврійське 26 10 - - 16 

Тульчинське 33 6 - - 27 

Харківське 71 6 24 3 38 

Чернігівське 59 18 16 4 21 

Усього 559 
133 

(24 %) 

95 

(17 %) 

39 

(7 %) 

292 

(52 %) 

 

 

 

 

                                                           
1
 Складено за: РДІА. Ф. 802. Оп. 10. Спр. 182. По статистическим данным по разным частям учебно-

воспитательного дела по епархиальным женским училищам к 1 сентября 1909. 413 арк. 
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Умовні позначення до додатку Й  

 

Рівень освіти: 

ВЖК – випускниця Вищих жіночих курсів 

ВУ – випускник/випускниця університету 

ВХРШ – випускник/випускниця художньо-ремісничої школи/звання 

«вільного художника» 

ДА – випускник духовної академії 

ДМ – доктор медицини 

ДО – здобув/ла домашню освіту 

ДС – випускник духовної семінарії 

ЄЖУ – випускниця єпархіального жіночого училища 

ЖГ – випускниця жіночої гімназії 

ЖУДВ – випускниця жіночого училища духовного відомства 

ІШД – випускниця інститут шляхетних дівчат 

КБ – кандидат богослов’я 

КІ – кандидат інституту 

КУ – кандидат університету 

МБ – магістр богослов’я 

МСГ – магістр сільського господарства  

ПП – випускниця приватного пансіону 

СДС – студент духовної семінарії 

СУ – студент університету 

 

Місце роботи: 

В – Волинське єпархіальне жіноче училище 

К – Київське жіноче училище духовного відомства 

Т – Тульчинське єпархіальне жіноче училище 

Х – Харківське єпархіальне жіноче училище 
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Місце роботи за сумісництвом: 

ДА – духовна академія 

ДС – духовна семінарія 

ДУ – духовне училище 

ЖГ – жіноча гімназія 

ІШД- - інститут шляхетних дівчат 

СВ – священнослужитель  

У – повітове/ міське/ комерційне училище 

ЧГ – чоловіча гімназія 
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Додаток Й 

 Таблиця 13  

Викладачі обов’язкових предметів єпархіальних жіночих училищ
1
  

 

№ ПІБ Стать 
Рівень 

освіти 
Роки праці 

Число відпра-

цьованих 

років 

Предмет 

викладання 

Кількість 

предметів 

викла-

дання 

Кіль- 

кість 

уро–- 

ків 

Жалу- 

вання на 

рік, руб. 

Місце 

роботи 

Місце 

роботи 

за сумі- 

сництвом 

1 Абрамович А. Г. Ч 
 

1868–1869 1 церковний спів 1 
  

К 
 

2 Александров В. Д. Ч КБ 1910–1912 2 географія 1 10 750 Х 
 

3 Амерікова С. П. Ж ВХРШ 1910–1918 8 рукоділля 1 
 

222 Х 
 

4 Андреєв В.В. Ч МБ 1874–1879 5 історія 1 
  

К 
 

5 
Архангельсь- 

кий М. І. 
Ч МБ 1879 0,5 теорія словесності 1 

  
К 

 

6 Архіпович А. Г. Ч ВУ 1908–1918 10 природознавство 1 11 
 

К У 

7 Афонський П. В. Ч КБ 1902–1913 11 історія 1 
  

К 
 

8 Афонський С. П. Ч КБ 1914–1918 4 
історія, історія літ–

ри, рос.мова 
3 29 

 
Т 

 

9 Базілевич І. С. Ч 
 

1857–1862 5 
російська мова, 

арифметика 
2 

  
Х 

 

10 Базілевич С. І. Ч КБ 1889–1890 0,7 

рос.мова, теорія 

словесн–ті, рос.літ–

ра 

3 
  

Т 
 

11 Балановський А. Ф. Ч КБ 1886–1902 16 географія 1 8 600  Х 
 

12 Барилович Р. О. Ч 
 

1877–1886 9 закон Божий 1 
  

К 
 

13 Белоліков В. З. Ч 
 

1913–1918 5 історія, латина 2 
  

К ДА 

                                                           
1
 Складено за: Отчет о состоянии Харьковского епархиального женского училища по учебной и нравственно–воспитательной частям // Духовный вестник. 1862–1867; 

Харьковские епархиальные ведомости.1867–1883; Листок для Харьковской епархии. 1884–1917; РДІА. Ф. 802. Оп. 11. Спр. 75. Со сведениями о преподающих в 

епархиальных женских училищах лицах.220 л.; Ф. 802. Оп. 11. Спр. 212. По дополнительным сведениям о личном составе служащих в епархиальных женских училищах 

за 1916–1917 учебный год.413 л; Исторические сведения о Тульчинском епархиальном женском училище (1864–1890 гг.).Тульчин, 1890. С. 45–51; Копецкий П. 

Историческая записка о состоянии 1–го Киевского женского училища, состоящего под Высочайшим покровительством Ее Императорского величества Государыни 

Императрицы Марии Федоровны в течении первого пятидесятилетия его существования (1861– 1911).К., 1911.С. 210–221; Шафранский А. И. Волынское епархиальное 

женское училище в г. Кременце: За первые 25 лет своего существования. (1881–1906 г.).Почаев, 1906.С.  25–35. Отчет о состоянии Волынского Виталиевского 

епархиального женского училища за 1909/10 учебный год в учебно–воспитательном отношении // Приложение к Волынским епархиальным ведомостям.1906–1916.  
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14 Беляновський А.А. Ч КБ 1893–1914 21 закон Божий 1 
  

К 
 

№ ПІБ Стать 
Рівень 

освіти 
Роки праці 

Число відпра-

цьованих 

років 

Предмет 

викладання 

Кількість 

предметів 

викла-

дання 

Кіль- 

кість 

уро- 

ків 

Жалу- 

вання на 

рік, руб. 

Місце 

роботи 

Місце 

роботи 

за суміс- 

ництвом 

15 Березницький Ф. Ч  1863–1865 2 рос.мова 1   К ЧГ 

16 Бичковський П. І. Ч КБ 1886–1901 15 
ЗБ, арифм–ка, геог–

я, історія, дидактика 
5 15 900 В  

17 Білецька Л. С. Ж ЖУДВ 1883 0,1 рос.мова 1 
  

Т 
 

18 Блощанська В. М. Ж 
 

1876–1878 2 
    

К 
 

19 Бобов С. І. Ч ВХРШ 1907–1918 11 
малювання, 

креслення 
2 12 480  Х 

 

20 Бобровницька К.К. Ж ЖУДВ 1880–1884 4 
    

К 
 

21 Бовиновська Є. Є. Ж 
 

1877–1879 2 
    

К 
 

22 Богданов М.М. Ч МБ 1861–1874 13 закон Божий 1 
  

К СВ 

23 Боголюб С. Д. Ч КУ 1885–1887 2 географія 1 
  

В ДС 

24 Боголюбов М. П. Ч КБ 1878–1879 0,5 педагогіка 1 
  

К ДС 

25 Богородицький І. Г. Ч КБ 1879 1 педагогіка 1 
  

К СВ 

26 Богоявленський М. Ч КБ 1881–1883 1,5 рос.мова 1 
  

Т 
 

27 Бойко Ф. Д. Ж 
 

1910–1915 5 рукоділля 1 
  

К 
 

28 Борецький О.П. Ч ДО 1863–1865 2 природознавство 1 
  

К 
 

29 
Борисоглібсь- 

кий М. В. 
Ч КБ 1892–1899 7 закон Божий 1 7 245  Х 

 

30 Борішкевич Г. Ч КБ 1916–1918 2 ЗБ 1 24 
 

В 
 

31 Боровський І. С. Ч КБ 1875–1876 1 
закон Божий, 

російська мова 
2 

  
Х ДС 

32 Брант Ф. Ж 
 

1861 р. 1 рукоділля 1 
  

Х 
 

33 Брояковський І. Ч 
 

1872–1873 1 церковний спів 1 
  

К 
 

34 Брянцев О. Д. Ч МБ 1869–1873 4 закон Божий 1 
  

К ІШД, ЖГ 

35 Булашев Г. О. Ч МБ 1885–1918 33 

рос.мова, теорія 

словесності, 

іноземна літ–ра 

2 30 
 

К ДС 

36 Булгаков С. В. Ч КБ 1886–1888 2 
російська мова і 

словесність 
2 4 300  Х ДС 
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37 Бутовський Д. М. Ч ХГ 1870–1873 3 географія, історія 2 
  

Х 
 

№ ПІБ Стать 
Рівень 

освіти 
Роки праці 

Число відпра-

цьованих 

років 

Предмет 

викладання 

Кількість 

предметів 

викла-

дання 

Кіль- 

кість 

уро- 

ків 

Жалу- 

вання на 

рік, руб. 

Місце 

роботи 

Місце 

роботи 

за суміс- 

ництвом 

38 Бутовський М. Ч СДС 1866–1868 2 рос.мова 1 
  

К 
 

39 Вагіна М. Ж ВХРШ 1908–1910 2 рукоділля 1  222  Х  

40 Вакул В.І. Ч СДС 1870–1875 5 
арифметика, 

геометрія 
2   Т  

41 Василевська А. Г. Ж  1863 р. 0,5 рукоділля 1   Х  

42 Васілевська Є. Є. Ж ЄЖУ 1888– 000  рос.мова 1   Т  

43 Ватутіна В. К. Ж 
 

1868–1877 9 рукоділля 1 
  

Х 
 

44 Вельмін П.Д. Ч КБ 1886–1893 7 закон Божий 1 
  

К СВ 

45 
Вертоловсь- 

кий О. Ф. 
Ч КБ 1875–1908 33 історія 1 9 675  Х ДС 

46 Висоцька Є. Ж 
 

1878–1879 1 арифметика 1 
  

К 
 

47 
Вишимирсь- 

кий М.Г. 
Ч КБ 1896–1898 2 закон Божий 1 

  
К СВ 

48 Вишинський В. П. Ч СДС 1866–1873 7 арифметика 1 
  

К 
 

49 Волобуєв Г. І. Ч ДС 

1854–

1861,1871–

1896 

32 
закон Божий, 

церковний спів 
2 16 800  Х 

 

50 
Воскресенсь- 

кий О. М. 
Ч 

 
1866–1879 13 фізика, географія 2 

  
К ДА 

51 Вохомський І. П. Ч КУ 1910–1913 3 історія 1 6 420  Х 
 

52 Габо В. С. Ч КІ 1913–1918 5 

історія російської 

літератури, 

методика російської 

мови, педагогічна 

психологія 

3 7 525  Х У 

53 Гадзінська Н. М. Ж ЖУДВ 1875–1879 4 
    

Т 
 

54 Гадзінський Я. М. Ч ДА 1868–1870 2 рос.мова, історія 2 
 

900 Т 
 

55 Галаневич В. К. Ч СДС 1879–1908 29 

арифметика, 

геометрія, фізика, 

географія 

4 20 900 Т 
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56 Галевич Д. А. Ч ДС 1885–1889 4 церковний спів 1 
  

Т 
 

№ ПІБ Стать 
Рівень 

освіти 
Роки праці 

Число відпра-

цьованих 

років 

Предмет 

викладання 

Кількість 

предметів 

викла-

дання 

Кіль- 

кість 

уро- 

ків 

Жалу- 

вання на 

рік, руб. 

Місце 

роботи 

Місце 

роботи 

за суміс- 

ництвом 

57 Галко В. О. Ч ВХРШ 1910–1915 5 малювання 1 7 245 В ДС 

58 Гаськевич М. І. Ж ЄЖУ 1901–1902 1 церковний спів 1 
  

В 
 

59 Геркевич В. Є. Ч КУ 1908–1912 4 природознавство 1 3 225  Х 
 

60 
Герцого–

Вінаградська Ю. К. 
Ж ДО 1882–1886 4 рукоділля 1 

  
Т 

 

61 Глаголев М. Ч КБ 1879 1 рос.мова 1   К  

62 Гневушев М. В. Ч КБ 1885–1900 15 історія, педагогіка 2   К ДС 

63 Гогин М. В. Ч КБ 1887–1914 27 російська мова 1 7 525  Х ДС 

64 Голубєв П. О. Ч КБ 1872–1875 3 педагогіка 1   Х  

            

65 Гораїн І. К. Ч ДС 1899–1918 19 закон Божий 1 8 400  Х 
 

66 Горбачевська Є. О. Ж ЄЖУ 1880–1884 4 
російська мова, 

арифметика 
2 16 800  Х 

 

67 Городецький Ч 
 

1870–1871 1 церковний спів 1 
  

Х 

регент 

архієрейського 

хора 

68 Городецький В. В. Ч ДА 1871–1876 5 
педагогіка, 

географія, історія 
3 

  
Т 

 

69 Городецький М. В. Ч СДС 1868–1869 1 історія 1 
  

Т 
 

70 Григор'єва Ж 
 

1861–1864 3 рукоділля 1 
  

Х 
 

71 Григорович І.І. Ч КБ 1881–1884 3 рос.мова 1 
  

К 
 

72 Григорович М. Ж 
 

1877–1883 6 
    

К 
 

73 Громаковський О. Ч МБ 1866–1868 2 історія 1 
  

К СВ 

74 Гроссу М. С. Ч МБ 1900–1906 6 педагогіка 1 
  

К СВ 

75 Гулевич Є. Є. Ч КБ 1911–1912 1 
арифметика, 

геометрія 
2 24 

 
Т 

 

76 Дахнович С. О. Ч МБ 1864–1865 1 рос.мова 1 
  

К 
 

77 Дашевський М. П. Ч 
 

1914–1918 4 дидактика 1 
  

Х 
 



249 

 

78 Дашкевич О. К. Ж 
 

1892 0,5 чистописання 1 
  

В ДС 

№ ПІБ Стать 
Рівень 

освіти 
Роки праці 

Число відпра-

цьованих 

років 

Предмет 

викладання 

Кількість 

предметів 

викла-

дання 

Кіль- 

кість 

уро- 

ків 

Жалу- 

вання на 

рік, руб. 

Місце 

роботи 

Місце 

роботи 

за суміс- 

ництвом 

79 Двєрніцький А. С. Ч СДС 1873–1882 5 

рос.мова, теорія 

словесн–ті, рос.літ–

ра, фізика, церк.спів 

5 
  

Т 
 

80 Дембовська Ю. Ж 
 

1915–1918 3 гігієна 1 4 
 

В 
 

81 Диковський Г. Ч 
 

1904–1907 3 малювання 1 4 100 В 
 

82 Дмитрієв О. Д. Ч ВХРШ 1896–1906 10 

чистописання, 

креслення, 

малювання 

3 12 420 Х ЧГ 

83 Дмитрієва М. Д. Ж ЄЖУ 1896–1918 22 арифметика 1 8 400  Х ДС 

84 Дмітревський Д.Ф. Ч КБ 1871–1875 4 

рос.мова, теорія 

словес–ті, рос.літ–

ра, фізика, історія 

5   Т  

85 
Добржансь- 

кий Ф. П. 
Ч КБ 1884–1891 5 рос.мова, історія 2   Т  

86 Добронравов М. В. Ч КБ 1883–1906 23 російська мова 1 3 225  Х ДС 

87 
Добротворсь- 

кий М. С. 
Ч КУ 1885–1902 17 географія, фізика 2 

 
100 В ДС 

88 Добротворцев Б. П. Ч 
 

1914–1918 4 рос.мова 1 
  

К ЖГ 

89 Должанська Т. Ж ВХРШ 1899–1918 19 кройка та шиття 1 11 275 В ДС 

90 Доманський В.Л. Ч КБ 1888–1918 30 
географія, 

комографія 
2 11 

 
К 

 

91 Домницька О. А. Ж ЄЖУ 1896–1901 5 рукоділля 1 
 

222 Х 
 

92 Дьякова Л. Ю. Ж ЖГ 1881–1891 10 географія 1 2 100  Х 
 

93 Дядченко Г. К. Ч 
 

1915–1918 3 
малювання, історія 

мистецтв 
2 

  
К ЖГ 

94 Ейсимон С. О. Ж 
 

1915–1918 3 гігієна 1 
  

К 
 

95 
Екземплярсь- 

кий І. Т. 
Ч КБ 1867–1874 7 педагогіка 1 

  
К ДС 

96 Ельтеков О. П. Ч КУ 1876–1888 12 арифметика, 4 14 1050 Х 
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геометрія, фізика, 

космографія 

№ ПІБ Стать 
Рівень 

освіти 
Роки праці 

Число відпра-

цьованих 

років 

Предмет 

викладання 

Кількість 

предметів 

викла-

дання 

Кіль- 

кість 

уро- 

ків 

Жалу- 

вання на 

рік, руб. 

Місце 

роботи 

Місце 

роботи 

за суміс- 

ництвом 

97 Ергольска К. О. Ж ЖГ 1898–1911 13 чистописання 1 12 420  Х 
 

98 Єрофеєва С. Ф. Ж ВХРШ 1904–1918 14 рукоділля 1 
  

Т 
 

99 Жадановський А. Ч 
 

1915–1918 3 закон Божий 1 
  

Х 
 

100 Ждаха А. А. Ч 
 

1908–1910 2 малювання 1 6 180 В ДС 

101 Желтоножський І. Ч 
 

1863–1871 8 малювання 1 
  

К СВ 

102 Забродська В.М. Ж К 1887–1918 31 рос.мова 1 9 
 

К 
 

103 Забродська О. М. Ж 
 

1881–1887 6 рос.мова 1 
  

К 
 

104 Залеський К. Л. Ч СУ 1873–1877 4 географія 1 
  

Х ІШД 

105 Заремба К. Ф. Ж ЖУДВ 1880–1881 1 
    

Т 
 

106 Захаревич Л. С. Ж ЖУДВ 1902–1910 8 рукоділля 1 
  

К 
 

107 Зеленецька К. Ж ВЖК 1914 0,5 

рос.мова, 

церковносл.мова, 

теорія слов–ті, 

історія, літ–ра 

5 21  Т  

108 Зуммер К. Ж  1888–1895 7 рукоділля 1   К  

109 Іванов П. Д. Ч  1863–1870 7 

закон Божий, 

російська мова, 

педагогіка 

3  216  Х  

110 Іванова А. П. Ж ПП 1890–1893 3 

російська мова, 

чистописання, 

церковний спів 

3 13 505  Х 
 

111 Івановський М. М. Ч СУ 1909–1913 4 фізика 1 5 300 В ДС 

112 Івченко М. С. Ч 
 

1907–1908 1 малювання 1 5 150 В ДС 

113 Ізвольский В. М. Ч КБ 1883–1885 2 російська мова 1 12 900  Х ДС 

114 Ільяшев А. З. Ч КБ 1872–1873 1 закон Божий 1 
  

Х 
 

115 Істомін М. П. Ч КУ 1879–1881 2 історія 1 
  

К 
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116 Каган Н. І. Ж ЖУДВ 1874–1918 44 
арифметика, 

географія 
2 13 

 
К 

 

№ ПІБ Стать 
Рівень 

освіти 
Роки праці 

Число відпра-

цьованих 

років 

Предмет 

викладання 

Кількість 

предметів 

викла-

дання 

Кіль- 

кість 

уро- 

ків 

Жалу- 

вання на 

рік, руб. 

Місце 

роботи 

Місце 

роботи 

за суміс- 

ництвом 

117 Казанський М. П. Ч ДС 1869–1875 6 російська мова 1 
  

Х 
 

118 Калевіч С. Г. Ж ІШД 1891–1918 27 німецька, фран.мови 2 
  

К 
 

119 Каменський В. П. Ч КБ 1861–1879 18 закон Божий 1 
  

К 
 

120 Карабінович Т. Є. Ч СДС 1876–1879 3 історія 1 
  

Т 
 

121 Карвовська В. І. Ж 
 

1904–1906 2 чистописання 1 2 40 В 
 

122 Карповська Д. В. Ж 
 

1892–1918 26 рукоділля 1 
 

200 Т ДС 

123 Кібарді П. К. Ч КБ 1887–1902 15 ЗБ 1 
  

В 
 

124 Кісілевич І. І. Ч СДС 1867–1870 3 арифметика, історія 2 
  

Т 
 

125 Кіткевіч І. П. Ч ДО 
1872–1873, 

1875 
2 

історія, аріфметика, 

фізика 
3 

  
Х ЧГ 

126 Козицький І. Ч КБ 1901–1916 15 логіка 1 2 120 В ДС 

127 Кокарєв М. А. Ч КБ 1888–1913 25 російська мова 1 4 300  Х 
 

128 Колосов О. Ч МБ 1869 
 

закон Божий 1 
  

К СВ 

129 Колосовська Є. І. Ж  1854–1870 16 
російська мова, 

географія, історія 
3  70  Х  

130 Колосовський П. І. Ч КБ не відомо  

рос.мова, теорія 

словес–ті, рос.літ–

ра, історія 

4   Т  

131 Колосовський Я. М. Ч КУ 1887–1918 31 

арифметика, 

геометрія, фізика, 

космографія 

4 14 1050 Х 
 

132 Колтоновський М. Ч СДС 1869–1870 1 
рос.мова, 

арифметика 
2 

  
К 

 

133 Комнатський А. П. Ч 
 

1899–1918 19 іконопис 1 
  

Х 
 

134 Кондрацький І. Х. Ч СДС 1879–1884 5 історія 1 
  

Т 
 

135 Копецький П. А. Ч КБ 1898–1918 20 
історія, алгебра, 

арифметика 
3 

  
К 
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136 Коровицький А. І. Ч КБ 1879–1887 8 
рос.мова, теорія 

словесності 
2 

  
К СВ 

№ ПІБ Стать 
Рівень 

освіти 
Роки праці 

Число відпра-

цьованих 

років 

Предмет 

викладання 

Кількість 

предметів 

викла-

дання 

Кіль- 

кість 

уро- 

ків 

Жалу- 

вання на 

рік, руб. 

Місце 

роботи 

Місце 

роботи 

за суміс- 

ництвом 

137 Коровицький К. І. Ч ДМ 1899–1905 6 гігієна 1 
  

К 
 

138 
Корсуновсь- 

кий Д. С. 
Ч КБ 1880–1882 1,6 

ЗБ, педагогіка, 

теорія слов–ні, 

рос.літ–ра 

4 
  

Т 
 

139 Косовська М. Р. Ж 
 

1878–1881 3 
    

К 
 

140 Котов І. С. Ч КБ 1898–1918 20 закон Божий 1 20 1500 Х 
 

141 Кохановський І. В. Ч 
 

1867–1878 11 

ЗБ, арифметика, 

географія, історія, 

церк.спів 

5 
  

Т 
 

142 Краковецька Н.І. Ж ЖУДВ 1877–1880 3 
    

К 
 

143 Крамарев Г. Ч МБ 1861–1863 2 закон Божий 1 
  

К СВ 

144 Красицький Ф. С. Ч ВХРШ 1906–1915 9 малювання 1 
  

К 
 

145 Краснопольська Ж 
 

1864–1868 4 рукоділля 1 
  

Х 
 

146 Красовська Л. Ж ВХРШ 1900–1901 1 рукоділля 1 
  

Т 
 

147 Кратіров П. Ф. Ч КБ 1906–1909 3 російська мова 1 8 500  Х 
 

148 Крестианполь Н. І. Ч КБ 1903–1915 12 закон Божий 1 
  

Т 
 

149 Крестианполь П. І. Ч КБ 1904–1906 2 
фізика, історія, 

географія 
3 5 300 Т 

 

150 
Крижановсь- 

кий Г. Я. 
Ч  1887 0,5 історія 1   В ДС 

151 Крижановський С. Ч  1861–1863 2 рос.мова 1   К СВ 

152 
Крижановсь- 

кий К. М. 
Ч СДС 1876–1879 3 географія 1 

  
Т 

 

153 Крішпінович Г. В. Ч СДС 1902–1912 10 

рос.мова, теорія 

слов–ті, методика, 

геом–я, церковний 

спів, чистописання 

6 24 1250 В ДС 
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154 Крючков П. С. Ч 
 

1898–1899 1 іконопис 1 
  

Х 
 

№ ПІБ Стать 
Рівень 

освіти 
Роки праці 

Число відпра-

цьованих 

років 

Предмет 

викладання 

Кількість 

предметів 

викла-

дання 

Кіль- 

кість 

уро- 

ків 

Жалу- 

вання на 

рік, руб. 

Місце 

роботи 

Місце 

роботи 

за суміс- 

ництвом 

155 Кудревич І. В. Ч КУ 1883–1886 3 арифметика 1 
  

Х ДС 

156 Курасовська Є. А. Ж ЄЖУ 
1896–1898, 

1906–1918 
14 

чистописання, 

географія 
2 4 140  Х 

 

157 Курчинський Є. Ч КБ 1896–1897 1 закон Божий 1 4 200 Т ДУ 

158 Куц А. Ч 
 

не відомо 
 

історія, дидактика 2 25 
 

В ДС 

159 Лактіонова Є. Г. Ж ЖГ 1894–1896 2 рукоділля 1 
 

222  Х 
 

160 Ланевський Д. О. Ч 
 

1874–1896 22 

чистописання, 

креслення, 

малювання 

3 14 490  Х У 

161 Лапін В. В. Ч КУ 1884–1886 2 географія 1 11 825  Х ІШД 

162 Лапчинський Г. Г. Ч КБ 1885–1887 2 
російська мова, 

словесність 
2 10 750  Х ДУ 

163 Лашкарев І. Ф. Ч КБ 1874–1878 4 педагогіка 1 
  

К ДС 

164 Лашкарєв М. О. Ч КБ 1876–1879 3 

рос.мова, теорія 

словес–ті, рос.літ–

ра, педагогіка 

4 
  

Т 
 

165 Лащенко М. О. Ч КБ 1859–1868 9 закон Божий 1 
 

228  Х 
 

166 Лебедєв Я. П. Ч СДС 1914–1918 4 

російська та 

церковнослов'янська 

мови, теорія 

словесності 

3 12 600  Х 
 

167 Левицький А. А. Ч 
 

1873 0,5 церковний спів 1 
  

К 
 

168 Лей Є. А. Ж ЖГ 1875–1882 7 
російська мова, 

арифметика 
2 

 
1200 Х 

 

169 Ленчевський А. С. Ч КУ 1902–1915 13 
ариф–ка, гео–я, фіз–

ка, геом–я 
4 25 1370 В 

 

170 Леонтович М. Д. Ч ДС 1908–1918 10 
церковний спів, 

закон Божий 
2 18  Т  

171 Лискова М. Г. Ж ВУ 1913–1918 5 історія 1 6 500  Х  

            

172 Ліницький І. Д. Ч КУ 1870–1875 5 арифметика, 3 
  

Х 
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географія, фізика 

№ ПІБ Стать 
Рівень 

освіти 
Роки праці 

Число відпра-

цьованих 

років 

Предмет 

викладання 

Кількість 

предметів 

викла-

дання 

Кіль- 

кість 

уро- 

ків 

Жалу- 

вання на 

рік, руб. 

Місце 

роботи 

Місце 

роботи 

за суміс- 

ництвом 

173 Лінчевський М. З. Ч МБ 1874–1877 3 закон Божий 1 
  

К СВ 

174 Лісіцький К. І. Ч СДС 1885–1886 1 церковний спів 1 
  

В ДС 

175 Літкевич М. Ж 
 

1860 0,5 рукоділля 1 
  

Х 
 

176 Лонгінова А. Г. Ж ЄЖУ 1902–1918 16 рукоділля 1 
 

220  Х ДС 

177 Лотоцький М. М. Ч КБ 1883–1887 4 ЗБ, історія 2 4 140 В ДУ 

178 Лотоцький Ф. І. Ч ДС 1892–1908 16 церковний спів 1 12 540 Т У 

179 Лукьянович О. Ж ВЖК 1916–1918 2 фізика, природ–во 2 27 
 

В 
 

180 Любарський М. М. Ч КБ 1895–1918 23 
закон божий, 

арифметика 
2 4 200  Х 

 

181 Людкевич А. І. Ч СДС 1906–1914 8 
рос.мова, географія, 

закон Божий 
3 26 

 
Т 

 

182 Маєвський А. В. Ч КУ 1872–1876 4 
геометрія, фізика, 

космографія 
3 

  
Х ДС 

183 Макаревич М. П. Ч СДС 1881–1885 4 церковний спів 1 
  

В ДС 

184 Максимов І. К. Ч МБ 1867–1874 7 
рос.мова, 

арифметика 
2 

  
К ДС 

185 Маліновська Л. Г. Ж 
 

1904–1906 2 чистописання 1 6 120 В 
 

186 Маніковський Ф. Ч ДС 1863–1866 3 рос.мова 1 
  

К 
 

187 Маньковський Н. І. Ч 
 

1881–1902 21 

рос.мова, теорія 

слов–ті, 

арифметика, геог–я, 

геом–я 

5 5 250 В 
 

188 
Мартиновсь- 

кий В. А. 
Ч СДС 1878–1879 1 

арифметика, 

геометрія 
2 

  
Т 

 

189 
Марцинковсь- 

кий М. К. 
Ч КУ 1907–1913 6 природознавство 1 5 250 В 

 

190 
Марциновсь- 

кий М. К. 
Ч КУ 1908–1918 10 

арифметика, 

геометрія, алгебра, 

географія, 

природознавство 

5 26 
 

Т 
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191 Махов І. О. Ч 
 

1875–1876 1 арифметика 1 
  

Х У 

№ ПІБ Стать 
Рівень 

освіти 
Роки праці 

Число відпра-

цьованих 

років 

Предмет 

викладання 

Кількість 

предметів 

викла-

дання 

Кіль- 

кість 

уро- 

ків 

Жалу- 

вання на 

рік, руб. 

Місце 

роботи 

Місце 

роботи 

за суміс- 

ництвом 

192 Машкевич В. Ф. Ч СДС 1874–1878 4 
арифметика, 

геометрія 
2   Т  

193 Машкевич І. Ф. Ч СДС 1869–1874 5 
географія, 

арифметика, історія 
3 

  
Т 

 

194 Машкевич М. І. Ч ДС 
1879–1880, 

1881–1883 
3 церковний спів 1 

  
Т 

 

195 Маяковський Я. Л. Ч ДА 1894–1914 20 

рос.мова, 

церковносл. мова, 

історія рос.літ–ри 

3 23 1150 Т ДУ 

196 Мерхалєв А. О. Ч МБ 1869–1873 4 
закон Божий, 

педагогіка 
2 

  
Х 

 

197 Мєньшов О. А. Ч КБ 1883–1887 4 ариф–ка 1 
  

В 
 

198 
Михайловсь- 

кий О. І. 
Ч КБ 1880–1887 7 історія 1 

  
К 

 

199 Міхайлов В. В. Ч КБ 1878–1881 3 

ЗБ, педагогіка, 

рос.мова, теорія 

слов–ні, рос.літ–ра 

5 
 

1150 Т 
 

200 Міхалевич А. Ч КБ 1887–1896 9 ЗБ, чистописання 2 
  

В 
 

201 Міхалевич І. М. Ч ДС 1886–1888 2 церковний спів 1 
 

120 В 
 

202 Міхальський М. Ч 
 

1915–1918 3 
алгебра, геом–я, 

арифм–ка 
3 

  
В ДС 

203 Молчанов П. О. Ч КБ 1877–1885 8 історія 1 
  

К 
 

204 Москаленко Н. Є. Ж ЖУДВ 1907–1918 11 чистописання 1 8 160 В 
 

205 Мощенко В. М. Ч КУ 1889–1918 29 

арифметика, 

геометрія, фізика, 

космографія 

4 12 600  Х 
 

206 Мурковський К.К. Ч СДС 1868–1869 1 рос.мова 1 
  

К 
 

207 Мухін М. Ф. Ч 
 

1899–1902 3 історія 1 
  

К 
 

208 
Надеждинсь- 

кий М. О. 
Ч СДС 1908–1915 7 церковний спів 1 

  
К 

 

209 Наливайко П. М. Ч 
 

1873–1875 2 історія 1 
  

Х У 
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210 Насєдкін І. І. Ч 
 

1864–1870 6 
арифметика, 

чистописання 
2 

 
150  Х 

 

№ ПІБ Стать 
Рівень 

освіти 
Роки праці 

Число відпра-

цьованих 

років 

Предмет 

викладання 

Кількість 

предметів 

викла-

дання 

Кіль- 

кість 

уро- 

ків 

Жалу- 

вання на 

рік, руб. 

Місце 

роботи 

Місце 

роботи 

за суміс- 

ництвом 

211 Неверович М. М. Ч ВУ 1909–1913 4 хімія 1 3 180 В 
 

212 Недзельська М. І. Ж ЖГ 1879 0,3 
    

Т 
 

213 Недригайлів І. Я. Ч КУ 1914–1918 4 

російська та 

церковнослов'янська 

мови, теорія 

словесності 

3 6 450  Х 
 

214 
Немеловсь- 

кий М. Ф. 
Ч КБ 1887 0,5 ЗБ, дидактика 2 

  
В ДУ 

215 Нікольський Д. П. Ч КБ не відомо 
 

ЗБ, теорія словес–ті, 

педагогіка 
3 

 
1200 Т 

 

216 Новіков П. М. Ч КУ 1875 1 

арифметика, 

геометрія, фізика, 

космографія 

4 
  

Х 
 

217 Новіцький І. М. Ч СДС 1869–1871 2 рос.мова, історія 2 
 

250 Т ДУ 

218 
Новоселець- 

кий С. П. 
Ч КБ 1895–1918 23 

рос.мова, теорія 

слов–ті, геогр–я, 

дидактика, 

чистописання 

5 24 1440 В ДУ 

219 
Новоспась- 

кий М. М. 
Ч ВУ 1909–1913 4 фізика, космогр–я 2 5 300 В ДУ 

220 Ногайський В. С. Ч КБ 1869–1881 12 теорія словесності 1 
  

К 
 

221 О'Коннор В. О. Ж ЖГ 1891–1896 5 
арифметика, 

географія 
2 6 300  Х 

 

222 Ольшевський М. М. Ч 
 

1914–1918 4 закон Божий 1 
  

К 
 

223 Омшанський О. Ч 
 

1869–1870 1 закон Божий 1 
  

К 
 

224 Онікевіч Н. І. Ч КБ 1873–1898 25 
закон Божий, 

педагогіка 
2 9 675  Х 

 

225 Опков О. М. Ч КБ 1915–1918 3 закон Божий 1 
 

1200 Т 
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226 Орда Х.М. Ч МБ 1864–1874 10 рос.мова 1 
  

К 
 

№ ПІБ Стать 
Рівень 

освіти 
Роки праці 

Число відпра-

цьованих 

років 

Предмет 

викладання 

Кількість 

предметів 

викла-

дання 

Кіль- 

кість 

уро- 

ків 

Жалу- 

вання на 

рік, руб. 

Місце 

роботи 

Місце 

роботи 

за суміс- 

ництвом 

227 Орловський П. І. Ч МБ 1866–1869 3 закон Божий 1 
  

К СВ 

228 Орнатський Ф. С. Ч КБ 1879–1880 1 історія 1 
  

К ДА 

229 Павленко М. О. Ч КУ 1909–1912 3 природознавство 1 10 600  Х 
 

230 Павлов А. М. Ч 
 

1863–1903 40 чистописання 1 
  

К 
 

231 Павлова М. Я. Ж ЄЖУ 1894–1896 2 чистописання 1 2 70  Х 
 

232 Павловська К. П. Ж 
 

1868 0,5 рукоділля 1 
  

Х 
 

233 Панов В. Ч 
 

1866–1868 2 церковний спів 1 
  

К СВ 

234 Паризький М. Ч КБ 1865–1866 1 рос.мова 1 
  

К 
 

235 Пашкевіч П. М. Ч КБ 1878–1918 40 
фізика, геометрія, 

тригономерія 
3 

  
К ДС 

236 Петров С. А. Ч ДС 1870 0,5 історія 1 
  

Х 
 

237 Петровський А. Я. Ч 
 

1888–1892 4 
ариф–ка, дидактика, 

чистописання 
3 

 
700 В 

 

238 Петровський І. В. Ч ДС 1893–1918 25 
церковний спів, 

чистописання 
2 20 800  Х ДС 

239 Петровський С. І. Ч ДС 1861–1893 32 церковний спів 1 8 250  Х 
 

240 
Петрушевсь- 

кий М. Г. 
Ч КБ 1899–1902 3 ЗБ 1 

  
В 

 

241 Пічахчі М. Ж 
 

1915–1918 3 гігієна 1 
  

В 
 

242 Плахотін М. Д. Ч КБ 1887–1892 5 
рос.мова, теорія 

слов–ті 
2 

  
В 

 

243 Плотніков М. Ф. Ч 
 

1873–1875 2 

чистописання, 

креслення, 

малювання 

3 
  

Х ЧГ 

244 Подобедов В. І. Ч КБ 1905–1914 9 
рос.мова, фізика, 

історія 
2 21 540 Т ДУ 

245 Подольський В. І. Ч ВУ 1907–1909 2 природознавство 1 8 200 Т 
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246 Подчашинська Г. І. Ж 
 

1892 0,5 чистописання 1 
  

В У 

№ ПІБ Стать 
Рівень 

освіти 
Роки праці 

Число відпра-

цьованих 

років 

Предмет 

викладання 

Кількість 

предметів 

викла-

дання 

Кіль- 

кість 

уро- 

ків 

Жалу- 

вання на 

рік, руб. 

Місце 

роботи 

Місце 

роботи 

за суміс- 

ництвом 

247 Покідайлова М. Д. Ж ЄЖУ 1886–1890 4 

російська мова, 

арифметика, 

церковний спів, 

чистописання 

4 15 505  Х 
 

248 Покровська Н.В. Ж 
 

1895–1918 23 рукоділля 1 
  

К 
 

249 Полянський Д. С. Ч КБ 1881–1885 4 
рос.мова, теорія 

слов–ті, історія 
3 

  
В 

 

250 Поморцева М. І. Ж ЖГ 1871–1872 1 географія 1 
  

Х 
 

251 Пономарьова С. І. Ж ЄЖУ 1897–1898 1 чистописання 1 4 140  Х 
 

252 Попов Г. Л. Ч КБ 1908–1918 10 

педагогіка, 

дидактика, історія 

мистецтв 

3 
  

К ЖГ 

253 Попов П. А. Ч КБ 1873–1874 1 арифметика 1 
  

К ДС 

254 Попова Н. І. Ж ЄЖУ 1907–1918 11 російська мова 1 16 740  Х 
 

255 Попова Т.В. Ж 
 

1899–1918 19 чистописання 1 
  

К 
 

256 Популях О. І. Ч 
 

1915–1918 3 

історія, російська 

літ–ра, історія пед–

ки 

3 
  

Х 
 

257 Пославський Л. Ч КБ 1896–1903 7 фізика 1 5 250 Т 
 

258 Поспелов П. В. Ч МБ 1866–1869 3 історія 1 
  

К ДС 

259 Постнікова В.  Ж ВЖК 1916–1918 2 
алгебра, геом–я, 

арифм–ка 
3 

  
В 

 

260 Поторжинський М. Ч МБ 1876–1884 8 закон Божий 1 
  

К 
 

261 Правєднікова В. Ж ЖУДВ 1909–1915 6 історія 1 2 90 В У 

262 Проскурніков В. Ч 
 

1870–1872 2 закон Божий 1 
  

Х 
 

263 Протопопов А. Ч 
 

1861–1863 2 рос.мова 1 
  

К СВ 
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264 Протопопова А. М. Ж ЄЖУ 1891–1894 3 рукоділля 1 
 

180  Х 
 

265 Пурлевський О. Ч КБ 1911–1916 5 ЗБ 1 24 1440 В У 

266 Путова Н. В. Ж ВХРШ 1909–1918 9 рукоділля 1 
 

222  Х 
 

№ ПІБ Стать 
Рівень 

освіти 
Роки праці 

Число відпра-

цьованих 

років 

Предмет 

викладання 

Кількість 

предметів 

викла-

дання 

Кіль- 

кість 

уро- 

ків 

Жалу- 

вання на 

рік, руб. 

Місце 

роботи 

Місце 

роботи 

за суміс- 

ництвом 

267 Пясецький О. І. Ч 
 

1863–1864 1 арифметика 1 
  

К 
 

268 Радзієвський О. П. Ч 
 

1906–1908, 

1912–1918 
8 

арифметика, 

алгебра, геометрія 
3 24 1200 Т 

 

269 Радкевіч О. Г. Ч 
 

1869–1878 9 закон Божий 1 
  

К СВ 

270 Рейнгард Л. В. Ч КУ 1910–1918 8 географія 1 8 600  Х 
 

271 Реутцкая С. П. Ж Х 1904–1908 4 рукоділля 1 
 

220  Х 
 

272 Родзаєвський В. Ч СДС 1866–1868 2 рос.мов 1 
  

К 
 

273 Родніков В. П. Ч МБ 1896–1898 2 
педагогіка, 

дидактика 
2 

  
К 

 

274 Рожалін П. С. Ч 
 

1887–1898 11 церковний спів 1 
  

К СВ 

275 Розова М. Ж ВХРШ 1893–1900 7 рукоділля 1 
 

150 Т 
 

276 Рублевський П. Ч ДА 1863–1865 2 арифметика 1 
  

К 
 

277 Рудинська О. К. Ж ЄЖУ 1880–1889 9 арифметика 1 16 800  Х 
 

278 Рудинський А. Д. Ч СДС 1869–1871 2 закон божий, історія 2 
  

Х 
 

279 Рудинський А. С. Ч  1868–1870 2 російська мова 1   Х  

280 Рудинський Г. Д. Ч СДС 1870–1871 1 чистописання 1 
  

Х 
 

281 Русова К. Ж 
 

1871–1906 35 малювання 1 
  

К 
 

282 
Савлучинсь- 

кий П. С. 
Ч КБ 

1882–1886, 

1890 
4,1 

ЗБ, педагогіка, 

рос.мова, теорія 

слов–ні 

4 
 

150 Т 
 

283 Саймонова С. В. Ж 
 

1892, 1895 1 
рос.мова, теорія 

слов–ті, арифметика 
3 

  
В 

 

284 Самарський О. Ч КБ 1894–1898 4 
історія, географія, 

фізика, дидактика 
4 24 1200 Т 

 

285 Самойленко Є. Г. Ж 
 

1907–1909 2 природознавство 1 12 720  Х 
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286 Сапін Р. Є. Ч КБ 1902–1915 13 рос.мова 1 
  

К 
 

287 Семенова Е. К. Ж 
 

1882–1884 2 
рос.мова, теорія 

слов–ті 
2 

 
150 В ЖГ 

288 Сердобольський М. Ч КБ 1896–1903 7 ЗБ 1 
 

150 Т 
 

№ ПІБ Стать 
Рівень 

освіти 
Роки праці 

Число відпра-

цьованих 

років 

Предмет 

викладання 

Кількість 

предметів 

викла-

дання 

Кіль- 

кість 

уро- 

ків 

Жалу- 

вання на 

рік, руб. 

Місце 

роботи 

Місце 

роботи 

за суміс- 

ництвом 

289 Серединська І. А. Ж 
 

1901–1908 7 церковний спів 1 
  

К 
 

290 Сидельнікова К. І. Ж ПП 1902–1904 2 рукоділля 1 
 

220  Х ДС 

291 Сирікова М. М. Ж КУ 1913–1915 2 

історія російської 

літератури, 

дидактика 

3 12 900  Х 
 

292 Сікачінський І. П. Ч КБ 1867–1868 1 ЗБ 1 
  

Т 
 

293 Сікорський Г.Г. Ч ДМ 1904–1915 11 гігієна 1 
  

К 
 

294 
Скріпчинсь- 

кий Є. В. 
Ч СДС 1872–1903 31 географія 1 

  
К СВ 

295 Слуцький В. Х. Ч СДС 1908–1915 7 церковний спів 1 
  

К 
 

296 Смирнова С. А. Ж ВЖК 1914–1918 4 
історія російської 

літератури 
1 12 900  Х 

 

297 Смірнов Є. Ч КУ 1913–1916 3 
геог–я, фізика, 

прир–во, косм–я 
4 27 1620 В У 

298 Снігерьов О. О. Ч КБ 1876–1886 10 
російська мова та 

словесність 
2 10 750  Х ДС 

299 Советов С. М. Ч ДМ 1909–1918 9 гігієна 1 4 270  Х 
 

300 Соколов Н. Ч КБ 1902–1906 4 ЗБ 1 
  

В ДУ 

301 Соколова О. І. Ж ПП 1880–1904 24 рукоділля 1  120  Х ДС 

302 
Соломоновсь- 

кий Я. В. 
Ч 

 
1874–1875 1 церковний спів 1 

  
К 

 

303 Сольський В. В. Ч КБ 1882–1887 5 закон Божий 1 
  

К СВ 

304 Спаський В. Л. Ч СУ 1877–1883 6 географія 1 12 800  Х ЧГ 

305 Стелецький П. С. Ч КБ 1898–1901 3 закон Божий 1 
  

К СВ 

306 Стояновський Є. Ч 
 

не відомо 
 

історія 1 
 

300 Т 
 

307 Страхов М. М. Ч КБ 1877–1909 32 педагогіка 1 3 225  Х ДС 
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308 Тарнавіч Є. І. Ч КБ 1891–1898 7 історія, арифметика 2 
  

К 
 

309 Татаров В. А. Ч 
 

1915–1918 3 церковний спів 1 
  

К 
 

310 Теодорович М. І. Ч КБ 1884–1885 1 географія 1 
  

В У 

№ ПІБ Стать 
Рівень 

освіти 
Роки праці 

Число відпра-

цьованих 

років 

Предмет 

викладання 

Кількість 

предметів 

викла-

дання 

Кіль- 

кість 

уро- 

ків 

Жалу- 

вання на 

рік, руб. 

Місце 

роботи 

Місце 

роботи 

за суміс- 

ництвом 

311 Теодорович Т. Л. Ч КБ 1892–1895 3 

рос.мова, теорія 

слов–ті, 

чистописання 

3 
  

В У 

312 Терлецький А. А. Ч СДС 1881–1889 8 чистописання 1 
 

120 В 
 

313 Терновський С. О. Ч МБ 1871–1873 2 історія 1 
  

К 
 

314 Терновський Ф. О. Ч КБ 1863–1873 10 історія 1 
  

К ДА 

315 Тимофєєв П. Ф. Ч ДС 1894–1918 24 закон Божий 1 3 105  Х 
 

316 
Тисячний– 

Паличко О. В. 
Ч 

 
1901–1906 5 гігієна 1 

 
1230 Т 

 

317 Титов М. І. Ч КБ 1908–1918 10 історія 1 24 1620 Х 
 

318 Тихомиров В. О. Ч КБ 1909–1913 4 дидактика 1 10 750  Х ДС 

319 Тихомиров І. І. Ч КБ 1883–1888 5 
ЗБ, рос.мова, теорія 

слов–ті, ариф. 
4 4 140 В 

 

320 Толмачов І. В. Ч ДС 1899–1910 11 закон Божий 1 8 400  Х 
 

321 Трегубов К. І. Ч 
 

1886–1887 1 церковний спів 1 
  

К 
 

322 Тріфілій Є. П. Ч КУ 1893–1911 18 географія, історія 2 7 525  Х ЖГ 

323 Троїцька Г. Г. Ж ЄЖУ 1908–1912 4 російська мова 1 10 350  Х 
 

324 Троіцький П. І. Ч КБ 1884–1888 4 

рос.мова, теорія 

слов–ті, історія, 

дидактика 

4 
  

В 
 

325 Троіцький С. І. Ч КБ 1882–1886 4 
ЗБ, рос.мова, теорія 

слов–ті 
3 4 140 В 

 

326 Троцький К. К. Ч ДС 1874–1891 17 арифметика 1   К  

327 Троцький П. Ч МБ 1863–1869 6 закон Божий 1 
  

К СВ 

328 Тукалов М. Ч ДС 1869–1870 1 церковний спів 1 
  

К 
 

329 Тученський А. Ч ДС 1887 0,5 ЗБ 1 
  

В 
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330 Уманцев С. Ч 
 

1915–1918 3 закон Божий 1 
  

Х 
 

331 Фатеєв О. Ч 
 

1869 0,5 церковний спів 1 
  

Х 

регент 

архієрейського 

хора 

№ ПІБ Стать 
Рівень 

освіти 
Роки праці 

Число відпра-

цьованих 

років 

Предмет 

викладання 

Кількість 

предметів 

викла-

дання 

Кіль- 

кість 

уро- 

ків 

Жалу- 

вання на 

рік, руб. 

Місце 

роботи 

Місце 

роботи 

за суміс- 

ництвом 

332 Федоровський І. Г. Ч 
 

1872 0,5 церковний спів 1 
  

Х 
 

333 
Федоровсь- 

кий М. О. 
Ч КУ 1912–1918 6 

природознавство,  

географія 
2 24 1800 Х 

 

334 
Фесенко– 

Навроцька Л. Д. 
Ж 

 
1909–1918 9 гімнастика 1 

 
120 В 

 

335 Фіделін П. О. Ч КБ 1882–1883 1,5 

рос.мова, теорія 

словес–ті, рос.літ–

ра, педагогіка 

4 
 

150 Т 
 

336 Філевський І. І. Ч МБ 1890–1891 0,5 історія, арифметика 2 
  

К СВ 

337 Фільшина З. Ж ВЖК 1910–1916 6 історія, педагогіка 2 21 1260 В 
 

338 Флоринський М. І. Ч МБ 1876–1877 1 закон Божий 1 
  

К СВ 

339 Фоменко К. І. Ч КБ 1863–1869 6 
рос.мова, теорія 

слов–ті 
2 

  
К 

 

340 Цвєтков К. С. Ч 
 

1872–1874 2 арифметика 1 
  

Х У 

341 Церковницька Л. О. Ж ЄЖУ 1886–1891 5 рукоділля 1 
 

1980 Т 
 

342 Цигульський П. І. Ч ВУ 1909–1911 2 
арифметика, 

алгебра, геометрія 
3 27 1560 Т 

 

343 Цисар І. Н. Ч СДС 1914 0,5 
рос.мова, 

церковносл.мова 
2 23 480 Т 

 

344 Червінський С. П. Ч ДС 1888–1902 14 ЗБ, церковний спів 2 
 

150 В ДУ 

345 Чернявська М. Д. Ж ЄЖУ 1877–1902 25 рукоділля 1 
 

120  Х 
 

346 Черняєв Є. В. Ч МСГ 1875–1876 1 арифметика 1 
  

Х 
 

347 Чижевський І. Ч КБ 1859 1 закон Божий 1 
  

Х 
 

348 Чириков І. С. Ч 
 

1873–1874 1 
арифметика, 

геометрія 
2 

  
Х ЧГ 

349 Чістосердов С. І. Ч КБ 1904 1 

арифметика, 

педагогічна 

психологія 

2 3 225  Х ДС 
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350 Чудновцев І. Ч 
 

1854–1857 3 закон Божий 1 
  

Х 
 

351 Шаворська Л. П. Ж 
 

1879–1884 5 рос.мова 1 
  

К 
 

352 Шаркевіч І. С. Ж ЖУДВ 1883, 1884 0,2 
   

1700 Т ДУ 

№ ПІБ Стать 
Рівень 

освіти 
Роки праці 

Число відпра-

цьованих 

років 

Предмет 

викладання 

Кількість 

предметів 

викла-

дання 

Кіль- 

кість 

уро- 

ків 

Жалу- 

вання на 

рік, руб. 

Місце 

роботи 

Місце 

роботи 

за суміс- 

ництвом 

353 Шафранський А. І. Ч КБ 1901–1918 17 

ариф–ка, геогр–я, 

історія, дидактика, 

чистописання 

5 10 500 В 
 

354 Шеметович М. Ж ЖУДВ 1901–1902 1 рукоділля 1 
 

1740 Т 
 

355 Шероцький Ф. А. Ч ДС 1883–1885 2 церковний спів 1 
 

810 Т 
 

356 Ширяєв П. Д Ч КБ 1898–1905 7 
історія, географія,  

дидактика 
3 24 1200 Т 

 

357 Шульгач А. Ч ДС 1912–1918 6 церковний спів 1 17 720 В 
 

358 Шулькевич Л. Ч 
 

1866–1867 1 церковний спів 1 
  

К 
 

359 Шургаєвич Є. О. Ч СДС 1883–1889 6 
рос.мова, теорія 

слов–ті, рос.літ–ра 
3 

 
1270 Т 

 

360 Щеглов М. І. Ч КБ 1883–1887 4 
ЗБ, рос.мова, теорія 

слов–ті, дидактика 
4 8 280 В 

 

361 Щелкунова Т. А. Ж ЖГ 1890–1918 28 

російська мова, 

чистописання, 

церковний спів 

3 13 505  Х 
 

362 Юрганс О. Ж 
 

1878–1879 1 рукоділля 1 
  

К 
 

363 Юхновський І. І. Ч 
 

1878–1886 8 церковний спів 1 
  

К 
 

364 Яворська О. П. Ж ВХРШ 1897–1918 21 малювання 1 
 

150 Т 
 

365 Яворський К. П. Ч ДС 1889–1892 3 церковний спів 1 
 

2180 Т 
 

366 Якубський І. В. Ч 
 

1906–1915 9 
гігієна, 

природознавство 
2 11 660 В 

 

367 Яновська О. В. Ж ЄЖУ 1893–1895 2 чистописання 1 2 70  Х 
 

368 Яновський А.В. Ч КБ 1881–1883 2 ЗБ 1 
  

В 
 

369 Яновський В. М. Ч КБ 1902–1910 8 географія 1 8 550  Х 
 

370 Янушевський І. Є. Ч КБ не відомо 
 

рос.мова, географія 
  

1759 Т 
 

371 Ясієвич М. І. Ч КБ 1892–1896 4 
рос.мова, теорія 

слов–ті, 
6   В У 
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арифметика, геогр–

я, історія, дидактика 

№ ПІБ Стать 
Рівень 

освіти 
Роки праці 

Число відпра-

цьованих 

років 

Предмет 

викладання 

Кількість 

предметів 

викла-

дання 

Кіль- 

кість 

уро- 

ків 

Жалу- 

вання на 

рік, руб. 

Місце 

роботи 

Місце 

роботи 

за суміс- 

ництвом 

372 Яструбецький І. В. Ч СДС 1914 0,5 
рос.мова, 

церковносл. мова 
2 19 

 
Т 

 

373 Яцковський І. К. Ч КБ 1887–1892 5 
ариф–ка, геогр–я, 

історія, дидактика 
4 

 
350 В 

 

374 Ящинський В. С. Ч СДС 1863–1871 8 географія 1 
  

К 
 

375 Ящуржинський А. І. Ч 
 

1877–1879 2 рос.мова 1 
  

К 
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Додаток К 

Діаграма 1 

Освіта викладачів обов’язкових предметів єпархіальних жіночих училищ
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Складено на підставі бази даних «Викладачі обов’язкових предметів єпархіальних жіночих училищ» 

(Додаток Й). 

36% 

8% 
7% 
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5% 
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10% 

кандидат богослов'я 

магістр богослов'я 

випускник духовної семінарії 

студент духовної семінарії 

кандидат університету/інституту 

випускниця єпархіального 
училища/жіночого училища духовного 
відомства 
випускниця жіночої гімназії/інституту 
шляхетних дівчат/приватного пансіону 

випускниця вищих жіночих курсів 

доктор медицини 

різне 
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Додаток Л 

Таблиця 14 

Освіта викладачів обов’язкових предметів єпархіальних жіночих училищ
1
 

 

Освіта 1-е Київське 

жіноче 

училище 

духовного 

відомства, 

чол. 

Волинське 

єпархіальне 

жіноче 

училище, 

чол. 

Тульчинське 

єпархіальне 

жіноче 

училище, 

чол. 

Харківське 

єпархіальне 

жіноче 

училище, 

чол. 

Кандидат університету 1 5 1 16 

Кандидат інституту 0 1 0 1 

Кандидат богослов’я 29 24 23 25 

Магістр богослов’я 21 0 1 1 

Доктор медицини 2 0 0 1 

Студент духовної 

семінарії 

9 4 17 3 

Студент університету 0 0 0 2 

Випускник 

університету 

1 3 2 1 

Випускник духовної 

семінарії 

3 4 6 8 

Випускниця 

єпархіального училища 

0 1 2 15 

Випускниця жіночого 

училища духовного 

відомства 

5 2 4 0 

Випускниця 

приватного пансіону 

0 0 1 3 

Випускниці інституту 

шляхетних дівчат 

1 0 0 0 

Випускниця жіночої 

гімназії 

0 0 0 8 

Випускниця вищих 

жіночих курсів 

0 3 1 1 

Звання художника 1 1 1 5 

Різне 2 1 6 2 

Разом 75 48 65 92 

Немає даних 41 18 6 30 

Разом 116 66 71 122 

 

 

 

 

                                                           
1
 Складено на підставі бази даних «Викладачі обов’язкових предметів єпархіальних жіночих училищ» 

(Додаток Й). 
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Додаток М 

Таблиця 15 

Спеціалізація викладачів обов’язкових предметів  

єпархіальних жіночих училищ
1
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Складено на підставі бази даних «Викладачі обов’язкових предметів єпархіальних жіночих училищ» 

(Додаток Й). 

Дисципліна Учителі-чоловіки Учителі-жінки 

Арифметика 45 8 

Гігієна 5 3 

Гімнастика 0 3 

Географія 34 6 

Геометрія 19 1 

Закон Божий 64 0 

Історія 55 6 

Креслення 4 0 

Малювання 12 2 

Педагогіка 34 2 

Природознавство 16 2 

Російська мова 75 15 

Рукоділля 0 30 

Фізика 21 1 

Церковний спів 33 3 

Чистописання 14 14 
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Додаток Н 

Діаграма 2 

Спеціалізація викладачів обов’язкових предметів  

єпархіальних жіночих училищ
1
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Складено на підставі бази даних «Викладачі обов’язкових предметів єпархіальних жіночих училищ» 

(Додаток Й). 
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Додаток О 

Діаграма 3 

Тривалість викладання викладачів обов’язкових предметів у єпархіальних  

жіночих училищах
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Складено на підставі бази даних «Викладачі обов’язкових предметів єпархіальних жіночих училищ» 

(Додаток Й). 
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Додаток П 

Діаграма 4 

Динаміка змін чисельності педагогічного колективу Харківського 

єпархіального жіночого училища протягом 1854 – 1918 рр.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Складено за: Звіт про стан Харківського єпархіального жіночого училища з навчальної та морально-

виховної частинам // Духовный вестник. – 1862–1867; Харьковские епархиальные ведомости. – 1867–1883; 

Листок для Харьковской епархии. – 1884–1917.  
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Додаток Р 

Діаграма 5 

Число членів педагогічних колективів  

єпархіальних жіночих училищ у 1914-1916 рр.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Складено за: РДІА. Ф. 802. Оп. 11. Спр. 75 Со сведениями о преподающих в епархиальных женских 

училищах лицах. 220 арк.; Спр. 212 По дополнительным сведениям о личном составе служащих в 

епархиальных женских училищах за 1916–1917 учебный год. 413 арк. 
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