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Населення Батурина середини ХVІІІ ст.  

за матеріалами Генерального опису Лівобережної України  
(1765–1769 роки) 

 
Питання демографічного розвитку досі залишаються одними з малодосліджених ас-

пектів історії України ранньомодерного часу. Особливо гостро вони постають у про-
цесі вивчення минулого Батурина, який у 1669–1708 та 1750–1764 роках мав статус 
офіційної резиденції українських гетьманів. У ході нищівного розорення міста 2 (13) 
листопада 1708 р. російським військом загинула значна частина його населення. Цей 
факт безпосередньо вплинув на подальший розвиток Батурина в ХVІІІ ст. Переважна 
більшість досліджень міста даного періоду стосується предмета його економічної та 
політичної історії. Проте демографічний розвиток колишньої гетьманської резиденції 
досі залишається поза увагою дослідників. 
Тому об’єктом даного дослідження є населення сотенного містечка Батурина Ні-

жинського полку. З’ясуємо кількість, соціальний склад і статево-вікову структуру 
мешканців міста, особливості їхнього формування. 
Джерелом даного дослідження є матеріали подвірного облікового перепису насе-

лення Батурина, зібрані в рамках складання Генерального опису Малоросії (1765–
1769). Нині вони зберігаються в Центральному державному історичному архіві Укра-
їни в м. Києві (ф. 57, оп. 1, спр. 55). 
Проведення Генерального опису здійснювалося за Указом Катерини ІІ від 4 листо-

пада 1763 р. Безпосереднім організатором і керівником цього масштабного перепису 
був президент Малоросійської колегії Петро Румянцев (звідси інша назва опису – Ру-
мянцевський). За його розпорядженням від 9 вересня 1765 р. для проведення опису 
була затверджена спеціальна інструкція, що складалася з дванадцяти пунктів і чоти-
рьох форм [1]. На чолі спеціальних комісій стояли російські офіцери з розміщених в 
Україні регулярних полків. Комісію Ніжинського полку очолив прем’єр-майор кара-
бінерного Нижегородського полку Михайло Голєніщев-Кутузов. У 1767 р. його замі-
нив підполковник Ряжського піхотного полку Василь Кудрявцев. До комісій входили 
також молодші офіцери, представники козацької старшини з інших полків і місцеві 
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писарі. На практиці саме місцеві канцеляристи безпосередньо складали описи, робили 
копії «кріпостей» для ревізорів, а ті збирали їх, перевіряли на місцях, вносили зміни 
та уточнення і переписували «набіло» [2]. Частину копій документів на право власно-
сті у Батуринській сотні завізували прапорщик Тимофій Анциферов і значковий това-
риш Федір Піроцький. Власне первинний варіант опису Батурина та Батуринської со-
тні дійшов до нашого часу. З огляду на те, що самі відомості датовані 1767–1768 ро-
ками, а на початку 1769 р. перепис було припинено. Швидше за все, остаточного варі-
анту опису комісія так і не склала. 
Відомості оформлені у вигляді таблиці на звороті кожного аркуша і додатку до неї 

на лицевій стороні наступного. Графи кожної таблиці зліва направо містять назву міс-
та, назву вулиці і номер двору, далі – графи кількості будівель: хат господарів, людсь-
ких хат, бездвірних хат, комор, стаєнь, хлівів, клунь. Наступна графа «Кто в них жи-
тельствует» містить відомості про ім’я та прізвище власника, його звання, місце наро-
дження, вік і стан здоров’я. Такі ж дані подаються про дружину, потім переписані ді-
ти – спочатку хлопці, потім – дівчата. Нижче за такою ж формою записані родичі, які 
мешкають з ними, з указівкою на родинні зв’язки та служителі із зазначенням похо-
дження і умов найму. В другій частині відомості зафіксовані права на володіння дво-
ром, яким шляхом придбаний, наявність підтверджуючих документів, угіддя, худоба, 
заняття господарів, їхні прибутки, повинності та податки. До типових відомостей до-
дані копії універсалів, купчих, грамот й інших документів. 
Загалом опис охоплює практично все населення тогочасного Батурина: посполитих, 

рядове козацтво, духовенство, їхніх підсусідків і служителів. Не описані безпосеред-
ньо старшинські родини та родини, що жили у дворах, належних Батуринському Ми-
коло-Крупицькому монастирю. Не показані також служителі К. Розумовського. 
Населення Батурина, охоплене описом, проживало у господарських одиницях двох 

видів – «дворах» і «бездвірних хатах». Зміст, який вкладали у ці два поняття в сере-
дині ХVІІІ ст., намагався з’ясувати Г. Максимович. Він виокремив три головні ознаки 
тогочасного двору: наявність єдиної дворової території, родинні зв’язки між його ме-
шканцями, а також спільне несення повинностей, відбуття служб і сплата податків. 
Бездвірна ж хата, за його твердженням, це «хата без дворового места» [3]. Інші дослі-
дники, які зверталися до цієї теми, вважали, що запропоновані ознаки не досить повно 
характеризують ці господарські одиниці [4]. 
За підрахунками автора, у матеріалах Генерального опису міститься відносно повна 

інформація про 2719 мешканців Батурина, яка дозволяє встановити соціальну та ста-
тево-вікову структуру населення міста. 
Посполиті. Указом від 17 лютого 1760 р. імператриця Єлизавета Петрівна пожалу-

вала гетьману К. Розумовському «в вечное и потомственное ему и детям его наслед-
ное владение город Батурин и город Почеп с их уездами» й інші землі. Тоді ж було 
здійснено перепис усіх набутих гетьманом володінь. За даними складеної «Подвірної 
книги…» гетьман став власником 263-х жилих господарських одиниць – 230 дворів і 
33 бездвірних хат у Батурині. У них мешкало 1116 осіб обох статей [5]. Переважна бі-
льшість цих жителів були посполитими, але через нестатичність тогочасних станів 
(переходи, змішані шлюби, міграційні процеси) на землях, відданих К. Розумовсько-
му, проживали представники й інших станів. 
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Перший розділ Румянцевского опису Батурина містить інформацію про ці ж двори, 
але в значно розширеному форматі. Спочатку описані 4 двори, де мешкали підсусідки 
Кирила Розумовського. У трьох із цих дворів знаходилися виробництва власника: вино-
курня, броварня і солодовня та свічкове виробництво («двор белильной»), які обслуго-
вувало 5 родин підсусідків. Ще в одному дворі, на вул. Побожовці, жили три родини 
переселенців з с. Городище, які працювали за наймом. Загалом на момент опису К. Ро-
зумовський мав у Батурині 8 родин підсусідків, усі вони належали до посполитих [6]. 
Далі описані двори та бездвірні хати рядових жителів. У 138-ми дворах і 43-х бездвір-

них хатах мешкало 196 родин посполитих, 6 родин козаків, 5 родин циган, 1 родина пере-
селенців «поповского звания» [7]. Така невідповідність кількості господарських одиниць 
і родин (180 до 208) пов’язана з тим, що мешканцями дворів і бездвірних хат у Батурині 
були не лише кревні та шлюбні родичі, поєднані сімейними зв’язками, але й інші особи. 
Це підсусідки (6 родин посполитих мали підсусідків), служителі та «пожильці» – співме-
шканці без заявлених родинних зв’язків із власником, із вказівкою «з ним живе». 
Окрему групу, що мешкала на землях К. Розумовського і складалася з 20 представ-

ників, становили цигани. Всі вони жили в одному дворі, господарем якого був 60-
річний удівець Василь Мина. Він мав двох синів: 25-річного Михайла і 17-річного 
Івана. З ними проживали служителі: 20-річний циган Петро Баран найнявся за 2 руб.  
у рік на хазяйських харчах, 13-річний Михайло Черкас, посполитий із с. Осіч Бату-
ринської сотні – за ½ рубля в рік на харчах і одязі хазяйських, ще три родини циган 
були винні Василю Мині значні кошти й відпрацьовували їх разом із дружинами і ді-
тьми. Так, 50-річний Іван Щуренко був винен 120 руб., 40-річний Павло Горбенко – 
137 руб., 40-річний Іван Свинченко 58 руб. [8]. Хоча ніяких володінь за циганом Ми-
ною не значиться, судячи з боржників, він був далеко не бідним. 
Перебування циганської спільноти в соціумі Гетьманщини змушувало владу регу-

лювати її правове становище. Так гетьман К. Розумовський своїм ордером від 14 лип-
ня 1757 р., даному циганському отаману Івану Ющенку, наказав циганам у внутрі-
шніх справах підпорядковуватися своєму отаманові, а сторонні справи вирішувати в 
малоросійських судах. Місцевій старшині заборонялося втручатися в діяльність ци-
ганського отамана. 30 вересня 1765 р. Малоросійська колегія відмінила ордер Розу-
мовського і підпорядкувала циган полковій адміністрації. Всім циганам, що перебу-
вали на території України, було оголошено, щоб «они, пребывая на одном месте, где 
кому способно, питались своим правильным рукоделием и без письменных свиде-
тельств нигде не шатались и были бы в ведомстве полковых канцелярий и сотенных 
правлений, а где кто за владельцом жить пожелает, тем у оных быть так, как протчие 
волние». За потреби відлучитися з місця проживання цигани повинні були брати пас-
порти у полкових, сотенних канцеляріях чи у власників. Паспорти видавалися на одну 
особу, переїжджати всім сімейством не дозволялося [9]. Опис 1760 р. також містить 
відомості про циган серед жителів Батурина. Це вже згаданий Василь Миненко, а та-
кож циган Мина (можливо, батько Василя), що мешкав у дворі Марка Крамара [10]. 
Наступну категорію жителів Батурина можна віднести до підгрупи «мешканці дво-

рів інших власників». Землями та дворами у місті, крім К. Розумовського, володіли 
представники старшини, чиновники і духовенство. Інструкція проведення Генераль-
ного опису не вимагала отримання відомостей про їхні родини, але у повній мірі були 
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переписані належні їм господарства. Так, Олексій Григорович Розумовський володів 
17-ма жилими дворами, в них мешкало 20 родин [11]. 
Великим землевласником був Дмитро Стожок – батуринський сотник. На головній 

вулиці Батурина – Київській – знаходився його новий двір, у якому було 5 хазяйських 
хат, 2 хати для обслуги, комора, стайня, 2 хліви. Він мав 7 найманих робітників, у йо-
го 8-ми батуринських дворах жило 9 родин підсусідків [12]. 
У дворах козачого депутата Ніжинського полку Захарія Карташевського мешкало  

8 родин підсусідків і 2 служителі [13]. 
Підкоморій батуринського повіту Григорій Долинський мав 6 родин підсусідків, 

здавав у оренду хати. В одній із таких мешкав захожий із слободи Митьковки розко-
льник Василь Башмаков із родиною за 6 руб. на рік [14]. 
У значкового товариша Захарія Подольського служителями записані 2 родини з ді-

тьми, ще одна родина служила у його матері. Він мав 2 родини підсусідків і здавав ха-
ти у оренду. У одній з них мешкав іконописець Петро Константинов із Полтави [15]. 
Возний підкоморського суду Батуринського повіту Пантелеймон Косач мав 3 слу-

жителі, 3 родини підсусідків [16]. 
Гадяцький полковник Антон Крижановський володів придбаним у 1752 р. двором,  

у якому мешкали 3 родини [17]. 
В осавула Батуринської сотні Дмитра Башуцького було 2 служителі. В одному дворі 

з ним мешкав його 35-річний брат Яків із родиною. На вул. Побожовці він мав двір, 
де жило 2 сім’ї підсусідків [18]. 
Бунчуковий товариш Петро Кочубей на момент складання опису в Батурині не жив. 

Він мав тут обширні спадкові володіння, у яких мешкало 4 родини підсусідків [19]. 
Бунчуковий товариш Федір Савич мав 1 жилий двір, де жив мірошник Бузуненко з 

родиною [20]. 
Його брат, бунчуковий товариш Петро Савич мав у Батурині спадкові володіння від 

діда, генерального судді Сави Прокоповича. У двох дворах мешкали дві родини під-
сусідків [21]. 
Військовий товариш Іван Занкевич мав спадковий двір на Горбанівці, де мешкало  

4 служителі [22]. 
Возний Батуринської сотні Степан Бойченков мав 9 служителів [23]. 
У дворі значкового товариша Петра Вятковського мешкало 4 служителі і 8 робітни-

ків без оплати [24]. 
Значковий товариш Тарас Крут мав у своєму дворі 5 служителів і родину підсусідків [25]. 
Писар батуринської сотні Петро Дмитренко мешкав на головній вулиці й мав 4-х 

служителів і двір у перевулку, де жила родина підсусідків. Мав служителів і його дід, 
Григорій Новополець [26]. 
Возний Батуринського повіту Григорій Рижий мав 2-х служителів і три родини 

підсусідків [27]. 
Найменше обслуги та підсусідків мали Григорій Теплов (1 родина підсусідків, які 

доглядали його недобудований маєток) [28] та коморний батуринського повіту Павло 
Попенченко (мав 1 служницю – 16-річну Агафію). Останній володів двором, отрима-
ним його дружиною у посаг [29]. 
Мав володіння у Батурині і Новомлинський (Кербутівський, Бобриківський) Успен-
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ський (Воздвиженський) жіночий монастир: постоялий двір, поромну переправу, мли-
ни. Для їх обслуговування в монастирських дворах мешкало 7 родин підсусідків [30]. 
Служителів і підсусідків мало місцеве духовенство. В Румянцевському описі зафік-

совані лише 3 церкви Батурина: Троїцька, Введенська та Покровська (хоча на той час 
у місці існувала ще Миколаївська церква). 
У церкві Живоначальної Трійці служила династія Петровских: Іван Петровський і 

його дядько (?) Олексій Петровський. Родина мешкала в трьох дворах поблизу церк-
ви. У новому дворі жив 32-річний Іван Петровський із двома наймичками. Неподалік 
у старому дворі мешкала його мати, 54-річна вдова, попадя Варвара з синами – 20-
річним Дмитром і 9-річним Матвієм [31]. Родина Олексія Петровського, вік якого не 
зазначено, жила у старому дворі на вул. Русаківці, поблизу Троїцької церкви. З ним 
мешкали його 58-річна сестра, вдова Варвара та брати – 50-річний неодружений Пет-
ро і 38-річний Андрій, який із 30-річною дружиною Соломонією мали трьох доньок. 
Родина мала двох служителів [32]. 
Парафію церкви Покрови Пресвятої Богородиці очолювала династія Джунковських. 

50-річний намісник Іван Джунковський мав двох служителів [33]. У двох його дворах 
мешкали родини підсусідків. Його брат, священик цієї ж церкви Василь Джунковсь-
кий, проживав у старому дворі поблизу Покровської церкви з родиною брата, 43-річного 
Григорія Джунковського, який з 26-річною дружиною Марфою мали доньку. Окрім 
них у дворі мешкало двоє служителів [34]. 
Церква Введення Пресвятої Богородиці знаходилася на території маєтку бунчуково-

го товариша Петра Кочубея. В ній служив виходець із козацького роду Іван Петров 
[35], який мав одну родину підсусідків. 
Всього у батуринських власницьких дворах мешкало 377 осіб підсусідків, ще 8 осіб (ро-

дини розкольника Башмакова й іконописця Константинова) винаймали житло за гроші. 
Соціальна група служителів серед населення Батурина являла собою досить строка-

ту картину. Усього служителями названо 105 осіб. Це могли бути робітники – найми-
ти працездатного віку, які отримували за свою роботу платню (найбільша – 4 руб. у 
рік на хазяйських харчах), діти і, навіть, цілі родини з дітьми та старими батьками. 
Саме родини найчастіше працювали «без заплати», потрапивши, очевидно, в боргову 
кабалу. Це були посполиті, козаки та цигани, найбільше – уродженці Батурина (57 
осіб) і прилеглих сіл Ніжинського полку (18 осіб), а також Прилуцького, Чернігівсь-
кого, Стародубського й одного зі слобідських полків. Звідки перебралися у Батурин 
цигани не зазначено. Відтак, можна констатувати, що ринок найманої праці Батурина 
формувався і з власних резервів, і за рахунок трудової міграції. 
При Троїцькій і Покровській церквах Батурина діяли школи та шпиталі. Феномен 

церковних шкіл і шпиталів ХVІІІ ст. у Гетьманщині вже розглядався в історіографії 
[36]. Ми ж зупинимося безпосередньо на їх мешканцях. У школі при Троїцькій церкві 
проживало двоє: хворий на сухоти 30-річний Єфим Геращенко, уродженець Борзни, 
та 25-річний Матвій Борисов, уродженець Полтави. Обоє козацького роду. У шпиталі 
мешкали 55-річний посполитий Лук’ян Рачипа, 40-річна посполита Мотря Слюсарка з 
30-річною сестрою Ганною (у відомостях про стан здоров’я зазначено «больна») та 
45-річна сліпа на обоє очей Ганна Стрикунка з 10-річною небогою Параскою [37]. 
У школі при Покровській церкві проживало четверо школярів, також із козаків: 20-річний 
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Стефан Трофименко, уродженець с. Пальчики Батуринської сотні, 28-річний Афана-
сій Зварковський, уродженець с. Подолове Кролевецької сотні, 19-річний Мойсей На-
уменко, уродженець с. Хлопкове Глухівської сотні та 13-річний Йосип Кавученко, 
уродженець с. Чепліївка Воронізької сотні. Мешканцями шпиталю були 49-річна Єв-
докія Рупуриха з 16-річним сином-калікою Захарієм («на ногу хром») і 10-річною до-
нькою Степанидою з Обмачева, а також сліпа 59-річна Агафія Черкаска з Кролевця 
[38]. Відомостей про майно чи заняття мешканців цих «богоугодних закладів» у Гене-
ральному описі Батурина немає. 

 

Табл. 1. Розподіл мешканців Батурина похилого віку за статтю, віком, сімейним станом 

 

Козаки. За підрахунками автора, на час проведення Генерального опису Лівобережної 
України у Батурині козакам належало 215 жилих дворів (210 знаходилися у межах міста 
і 5 – у прилеглих хуторах). З них 16 належало виборним козакам і 190 – козакам-
підпомічникам [39]. У всій Гетьманщині за царським указом від 24 квітня 1735 р. було 
20 тис. виборних козаків. Решта повинна була їм «во всем спомоществовать» [40]. Ви-
борні козаки звільнялися від сплати державних повинностей, а головним їхнім 
обов’язком була військова служба з власним озброєнням, спорядженням і кіньми. Під-
помічники ж повинні були забезпечували військо продовольством і фуражем, а також 
обробляти землю виборних козаків поки ті були в поході. Козаки-підпомічники Бату-
рина сплачували консистентський податок (на військо) в розмірі 1 руб. 2 коп. з двору на 
рік. Два двори в Батурині належали пушкарям генеральної військової артилерії. Щодо 
решти дворів існує вказівка лише про належність їхніх мешканців до козацького стану. 
Джерело фіксує також походження козаків Батурина: були вони місцевими уродже-

нцями чи приїжджими. Упродовж 20 років до ревізії в Батурин переселилися голови 
37 родин. З них 17 – вихідці з сіл Батуринської сотні, 10 – з інших сотень Ніжинсько-
го полку, решта перебралася з Стародубського, Лубенського, Чернігівського, Сумсь-
кого, Переяславського полків Гетьманщини, з міст Глухова, Полтави та Корсуня. 
Упродовж 1757–1767 років із посполитих до козацького стану у Батурині перейшло  
8 голів домогосподарств. Загалом у козацьких дворах Батурина мешкало 1115 осіб. 
Розглянемо статево-вікову структуру населення міста Батурина. Всього в 483-х гос-

подарських одиницях (дворах, бездвірних хатах, 2-х школах і 2-х шпиталях) прожива-
ло 2719 осіб, з них 1378 чоловіків і 1341 жінка. Показник населеності однієї господар-
ської одиниці становив 5,6 особи. 
Кількісне співвідношення статей серед населення Батурина вказує на незначну пе-

ревагу чоловіків у всіх вікових групах. Показник статевого співвідношення, який 
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встановлюється шляхом поділу числа чоловіків на число жінок і множенням резуль-
тату на 100, склав 102,7. 
Частку працездатного населення серед козаків Батурина визначимо, розподіливши 

всіх мешканців на великі вікові групи. На думку сучасних вчених, віковий поділ, що 
відповідав особливостям Румянцевського опису, виглядав так: 

1) діти (до 14 років); 
2) працездатне населення (15–59 років); 
3) літні люди (60 і більше років) [41]. 
У підсумку частка працездатного населення склала 55 %, дітей – 41 %, людей похи-

лого віку – 4 % (див. Табл. 1). 
Результати цього розподілу показали низький рівень демографічної старості населен-

ня Батурина. Згідно шкали польського демографа Едварда Россета, демографічно моло-
дим вважається населення, частка літніх людей у якому не перевищує 8 % [42]. У Бату-
рині ця частка склала 4 %, що дає підстави вважати населення Батурина молодим. 
Процес формування статево-вікової структури населення Батурина проілюструємо 

за допомогою статево-вікової піраміди (див. Мал.. 1). 

Форма піраміди характерна для традиційного населення з високим рівнем народжу-
ваності й смертності. Водночас вона демонструє різкі коливання чисельності у різних 
вікових групах обох статей. 

«Підніжжя» піраміди належить дитячій віковій категорії (до 14 років), і вже у чоло-
вічій групі 5–9 років відмічається стрибок її чисельності. Частково це може бути нас-
лідком недообліку немовлят до 1 року, але, зважаючи на ще більші стрибки в чисель-
ності чоловіків і жінок у групах 30–34 і 40–44 років, видається більш правдоподібним 
вплив трудової міграції населення. Нагадаю, що бурхливий розвиток економіки Бату-
рина розпочинається на початку 1750-х років і триватиме майже два десятиліття. За-
галом зазначене зростання населення припадає на ті вікові групи, які містять «круглі» 
числа: 30, 40, 50 років. Із сусідніх вікових категорій сюди перемістилися особи, які 

Мал. 1. Статево-вікова піраміда населення Батурина 
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округлили свій вік. Також чисельність населення могла змінюватися через коливання 
рівня народжуваності та смертності внаслідок неврожаю, епідемій. 
У світлі подій, які відбувалися у Батурині в 1708 р., особливо актуальним видається 

більш детальний розгляд населення міста вікової групи 60-ти і більше років обох ста-
тей. Як уже зазначалося, частка літніх людей серед жителів Батурина становила 4 %. 
Для порівняння у полкових містах Гетьманщини ці показники становили: у Стародубі – 
7 %, у Переяславі – 5,1 %, у Ніжині – 4,9 %, у Полтаві – 4,8 % [43]. 
Серед 103-х мешканців похилого віку уродженцями Батурина були 94 особи, тоб-

то переважна більшість. У відомостях про 4 осіб походження не вказане. Потрібно 
зауважити, що походження жінок-удів, які серед осіб даної вікової групи складають 
69 %, досить відносне. У описі зазначалося лише походження їхніх чоловіків «оной 
<…> муж бил природной батуринский посполитой» чи «муж бил уроженець бату-
ринский казак» (див. Табл. 2). 

 

Табл. 2. Чисельність населення Батурина за великими віковими групами 

 

У статевому відношенні перевага серед літніх людей Батурина належить чоловікам, 
їх кількість становить 59 % попри те, що більша тривалість життя жінок була відзна-
чена ще в ранньомодерну добу. Причинами такого дисонансу могло бути округлення 
свого віку (серед 60-річних на 22 чоловіків припадає 11 жінок), а також недооблік 
осіб жіночої статі. 
Довгожителями Батурина за даними опису були Іван Канонір (86 років) і Агафія 

Тищиха (90 років). Канонір мешкав у найманій хаті з 20-річною наймичкою. Відомос-
тей про його сімейний стан немає, лише зазначено, що він був на службі у морському 
флоті й вийшов у відставку в 1746 р. [44]. Агафія Тищиха жила в родині своєї доньки, 
45-річної Єфросинії, яка разом із чоловіком служила у гадяцького полковника  
А. Крижановського [45]. 
Загалом, проведене дослідження дозволяє відзначити низку особливостей у соціа-

льній і статево-віковій структурах населення Батурина кінця 1760-х років. 41% меш-
канців віднесені до козацького стану, решту становили посполиті й інші соціальні 
групи. Окрім колишнього гетьмана К. Розумовського, дворами і угіддями у Батурині 
володіли представники козацької старшини, чиновники, духовенство та монастирі. 
Деякі з них отримали свої володіння у спадок чи у подарунок. Але все ж переважна 
більшість людей їх купували, до того ж, переважно, починаючи з 1750-х років. 
У статевій структурі населення Батурина встановлено незначну перевагу чоловіків. 

Аналіз статево-вікової структури жителів Батурина на момент проведення опису по-
казав суттєві відхилення у співвідношеннях статей та окремих вікових категоріях. За-
фіксовано низький рівень демографічної старості населення міста. Це могло бути нас-
лідком винищення частини населення Батурина у 1708 р. Збільшення відсотка людей 
активного віку і дітей пов’язане із міграційними процесами середини ХVІІІ ст. 
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Саєнко Н. Населення Батурина середини ХVІІІ ст. за матеріалами Генерального опису 
Лівобережної України (1765–1769 роки) 
У статті на основі даних Генерального опису Лівобережної України (1765–1769) розглядається 
соціальна і статево-вікова структура населення Батурина другої половини ХVІІІ ст. 
Ключові слова: Батурин, населення, соціальні стани, стать, вік. 
 

Саенко Н. Население Батурина средины ХVІІІ в. по материалам Генеральной описи Ле-
вобережной Украины (1765–1769 гг.) 
В статье на основании материалов Генеральной описи Левобережной Украины (1765–1769 гг.) 
рассматривается социальная и поло-возрастная структура населения Батурина второй полови-
ны ХVІІІ в. 
Ключевые слова: Батурин, население, социальное положение, стать, возраст. 
 

Sayenko N. The population of Baturyn in the middle of 18 century based on materials of 
General Description of the Left-Bank Ukraine (1765–1769) 
In the article on the basis of information from General Description of Left-Bank Ukraine (1765–1769) is 
examined social and sexual-age-old structure of population in Baturyn of the second half of 18 century. 
Key words: Baturyn, population, social states, sex, age. 
 

[надійшло до редакції: 02.10.2014 р.] 
 
 

УДК [37.046.14- 055.2](477.51)«18/19» 
 

Галина  ЯКОВЕНКО  
(Харків) 

 
Чернігівське єпархіальне жіноче училище  

як осередок початкової педагогічної підготовки 
 

Внесок жіночих духовних навчальних закладів – єпархіальних училищ – у поши-
рення освіти серед народних мас і в підготовку педагогічних кадрів для початкових 
навчальних закладів потребує свого переосмислення. Випускниці Чернігівського єпа-
рхіального жіночого училища (далі – ЧЄЖУ) сумлінно працювали у школах Мініс-
терства народної освіти. Виявлення й оприлюднення імен цих трудівниць є даниною 
пошани сучасників до тих, хто розповсюджував освіту серед найбідніших верств на-
селення. Отже, висвітлення історичного досвіду єпархіальних училищ у підготовці 
педагогічних кадрів акумулює у собі важливі здобутки церковної педагогіки, досяг-
нення якої можуть бути корисними і в наш час.  
Тема, обрана для дослідження, не знайшла свого повного відображення у роботах 

науковців, тому її історіографія є обмеженою. До 1917 р. та в радянський час означена 
проблема не вивчалася. Лише у поодиноких роботах сучасних істориків розглядають-




