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У статті розглядається співпраця гімназії з органами місцевого 
самоврядування щодо впровадження українознавчих дисциплін у нав-
чальний процес.  
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В статье рассматривается сотрудничество руководства гимназии 
с представителями местного самоуправления по внедрению пред-
метов украиноведения в учебный процесс.  
Ключевые слова: украинизация, педагогический совет, украинская 
революция. 
 
The article considers peculiarities of relations of classical school 
administration with local state authorities. Considerable attention is paid to 
highlighting peculiarities of implementation of Ukrainian studies subjects into 
the educational process.  
Key words: ukrainization, Ukrainian revolution, pedagogical stuff. 

 
Вибір даної теми обумовлений особливістю статусу Ніжинської 

інститутської гімназії. Вона полягала в тому, що даний навчальний 
заклад належав до середньої ланки освіти, але безпосередньо пере-
бував під контролем Ніжинського історико-філологічного інституту, 
конференція1 якого вирішувала найважливіші питання щодо його 
діяльності. Відтак, особливе становище гімназії, її підпорядкованість 
інституту обумовили відсутність інтересу дослідників до історії цього 
навчального закладу, а зокрема, до його існування в 1917–1920 рр.  

У сучасних працях з історії Ніжинського історико-філологічного 
інституту імені князя О.Безбородька є лише часткові згадки про 
чоловічу гімназію, які не дають повного уявлення про роботу закладу в 
роки революційної стихії [1]. Досить ґрунтовне дослідження в даному 
напрямку здійснено П.П.Моціякою "Людина зі зброєю в руках в храмі 
науки: хроніка протистояння (історико-філологічний інститут князя 
Безбородька в 1917–1920 рр.)" [2]. Проте і в цій праці ми фактично не 
знаходимо відомостей про чоловічу гімназію, що діяла весь цей час при 
інституті й активність життя якої в умовах національно-культурного 
піднесення ні в чому не поступалася іншим закладам міста. 

                                                 
1 Конференція – колегіальний орган інституту, на якому розглядалися всі 

важливі питання, що стосувалися навчального процесу закладу. 
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У даній розвідці автор зробив спробу визначити рівень співпраці 
колективу гімназії з органами місцевої влади і відтворити послідовність 
запровадження українознавчих дисциплін у навчальний процес. 

До весни 1917 року життя навчального закладу було сповнене 
вирішенням поточних проблем і мало відрізнялося від попередніх років. 
Вже 3 березня Чернігівська духовна консисторія повідомила директора 
історико-філологічного інституту про відречення імператора Миколи ІІ 
від престолу [3]. В Ніжині починається активізація громадян, викликана 
потребою створення тимчасового органу місцевого самоврядування, 
яким став на певний час Ніжинський Громадський Комітет (далі: НГК). 

4 березня педагогічною радою гімназії був одноголосно обраний 
представником до НГК Григорій Микитович Іваниця, заступник – Сергій 
Панкратович Гуринов. Проте вже 13 березня останній змінив Г.М.Іва-
ницю, як представника гімназії. С.П.Гуринов представляв інтереси 
учбового закладу до 31 серпня, коли його змінив Микола Альфредович 
Рейхарт [4]. 

Таким чином, протягом усього часу існування НГК до його рефор-
мування, педагогічна рада інститутської гімназії мала там постійного 
представника. 

Повертаючись до обставин, які призвели до швидкої зміни першого 
представника в НГК, слід відзначити, що тут немалу роль відіграв 
мітинг-протест учнів 7-го класу, що відбувся 9 березня. Очевидно, учні 
цього класу потрапили під вплив невизначених політичних сил, які 
певно не погоджувалися з тим, щоб Г.М.Іваниця представляв інтереси 
гімназії в НГК. Саме проти цього й був організований мітинг, на якому 
Іваницю безпідставно було названо чорносотенцем, а також пролунали 
заклики стосовно заміни представника в НГК. Після з’ясування причин 
такої поведінки гімназистів, за участю директора інституту, завідуючого 
гімназією, класного наставника, представника від НГК та самого 
Г.М.Іваниці, "саботажники" визнали повноту влади НГК, педагогічної 
ради та просили вибачення у викладачів, зокрема Г.М.Іваниці, за без-
підставні звинувачення. Проте цей інцидент, яскраво демонструє гост-
роту тодішнього часу та позицію окремих осіб. Так, коли постало 
питання щодо призначення нового представника в НГК члени педради 
один за другим відмовлялися від виконання даних обов’язків. Перш за 
все їх поведінка була мотивована не бажанням повторення такого 
прикрого інциденту. Лише після повного з’ясування всіх обставин цієї 
події, обов’язки представника в НГК взяв на себе С.П.Гуринов [5]. 

Стосунки між гімназією та НГК складалися в доволі демокра-
тичному дусі. Єдиним прикрим моментом можна назвати хіба що 
залучення учнів 8-го класу гімназії до роботи в ніжинській громадській 
міліції у березні, що значною мірою порушило хід навчального процесу 
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і викликало відверте незадоволення педагогічного колективу [6]. 
Протягом 1917–1918 навчального року в своїй діяльності гімназія 
керувалася вказівками Київського навчального Округу, а пізніше Гене-
рального секретаріату. Короткочасне перебування більшовиків протя-
гом листопада 1917 р. не позначилось на нормальному ході навчання. 

З постанням Української Держави П.Скоропадського робота гім-
назії базувалася на затверджених гетьманом розпорядженнях. Позиція, 
яку зайняли відтепер органи місцевого самоврядування по відношенню 
до навчального закладу, демонструє прояви політики нового уряду, які 
встановлювали чіткий контроль у всіх сферах суспільно-політичного 
життя. 

Досить негативно на функціонуванні навчального закладу позна-
чилась боротьба за владу, яку проводили більшовики в січні–лютому 
1919 р., у зв’язку з чим навіть було припинено навчання. Закріпивши 
свої позиції в Ніжині, більшовики розпочали більш відчутно впливати на 
діяльність усіх закладів та установ міста, інститутська гімназія не стала 
винятком. Так, до основних нововведень, що супроводжували 1918–
1919 навчальний рік слід віднести: намагання запровадження безко-
штовної освіти, відокремлення церкви від гімназії, спроби реформу-
вання педагогічної ради гімназії. Щодо перших реформаторських 
кроків, педагогічна рада надала чітко аргументоване пояснення немо-
жливості виконання даних завдань. У першу чергу переведення нав-
чання на безкоштовну форму потребувало нових джерел фінансуван-
ня, чого нова влада ще не була в змозі виконати. Стосовно відокрем-
лення церкви, тут було уточнено ту обставину, що церква є не 
гімназійна, а інститутська, до того ж покликана задовольняти потреби 
своїх прихожан [7]. Що ж стосується реформування педагогічної ради, 
то дане завдання було виконане повною мірою. Так, з 14 квітня 1919 р. 
розпочав роботу оновлений орган гімназійного управління, який 
отримав назву – шкільна рада. До даного органу увійшли представники 
від учнівського виконавчого комітету, конференції інституту, революцій-
ного комітету, комісії з питань освіти. З цього часу було відмінено 
посаду директора гімназії, вищим керівним органом проголошено 
президію гімназії. Одразу ж постало завдання щодо обрання її голови. 
В ході проведеного голосування на цю посаду було обрано В.А.Кукар-
кіна (18 – голосів за, 10 – проти), товаришем голови – М.А.Живаго (21 – 
за, 7 – проти), секретарем – Лебедя (20 – за, 8 – проти). Слідом за цим 
нововведенням відбулося створення адміністративної та господарської 
комісій, на які покладалося самостійне вирішення всіх поточних питань, 
що виникали в повсякденній роботі реформованого навчального 
закладу. Реалізацію на практиці цих реформаційних кроків було перер-
вано встановленням в місті денікінської влади. 
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Цікавим моментом залишається повна відсутність будь-яких 
відомостей у документації гімназії, що стосується перебування в 
1919 р. у Ніжині денікінців. У даному разі можна цілком погодитись з 
припущенням П.П.Моціяки, яке зводиться до того, що відносини між 
викладачами як інституту, так і гімназії з представниками білогвардій-
ської влади були досить лояльними [8]. 

З остаточним відновленням влади більшовиків пов’язане завер-
шення реформування чоловічої гімназії. Так, на засіданні шкільної ради 
18 грудня 1919 р. було заслухано і прийнято рекомендацію Ніжинського 
відділу народної освіти від 13 грудня про перейменування гімназії в 
"Ніжинську першу Радянську Школу 1-го та 2-го ступенів". 

Протягом усієї доби Української революції в гімназії відбувалося 
запровадження дисциплін з українознавства і вдосконалення їх 
викладання, це вимагало розробки навчальних програм та педагогіч-
ного навантаження, підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів, 
забезпечення україномовною літературою. 

На початку 1917–1918 навчального року в гімназії було піднято 
питання стосовно запровадження в учбовий процес українознавчих 
дисциплін. Для його вирішення було створено комісію, до складу якої за 
згодою увійшли викладачі В.А.Кукаркін, В.А.Заболотський, В.І.Рєзанов, 
В.А.Беззсмертний, Г.М.Іваниця [9]. 

На комісію було покладено завдання з’ясування бажання учнів та 
викладачів вивчати українознавчі дисципліни, складання переліку 
необхідної літератури та її придбання до появи офіційного розпоря-
дження щодо запровадження українознавства. Неформальним голо-
вою комісії став Г.М.Іваниця. Він активно доводив необхідність запро-
вадження українознавчих дисциплін вже у 1917–1918 навчальному 
році. На засіданні педагогічної ради 9 грудня 1917 р. Г.М.Іваниця 
запропонував порядок і послідовність викладання дисциплін україно-
знавства з першого по восьмий клас. 

 

Погодинний розподіл українознавчих дисциплін 
 

Клас 
Загальна 
кількість 

годин 

Українська 
мова 

Українська 
література 

Історія 
України 

Географія 
України 

1 4 3 – – 1 
2 2 2 – – – 
3 3 2 – 1 – 
4 3 2 – – 1 
5 3 – 2 1 – 
6 3 – 2 1 – 
7 3 – 2 1 – 
8 2 – 1 1 – 



 227 

Рішенням ради представлений ним проект був переданий для 
остаточного затвердження конференцією інституту [10]. Реалізація да-
ного проекту розпочалася в другій половині навчального року і про-
довжувалась у наступному [11]. 

В світлі цих подій привертає увагу позиція конференції інституту, 
яка, з одного боку, тримала на контролі стан готовності до запро-
вадження українознавчих предметів, а з іншого – гальмувала його 
реалізацію, мотивуючи це відсутністю офіційних розпоряджень. Тільки 
на черговому засіданні педагогічної ради 29 серпня 1918 р. Г.М.Іва-
ницею було вкотре порушено питання щодо вивчення українознавчих 
дисциплін у зв’язку з появою ряду нових офіційних документів. На 
основі надісланої з МНО таблиці уроків було здійснено погодинний 
розподіл предметів, за яким на вивчення української мови відводилась 
21 година, на російську ж мову залишалось 28 годин [12].  

Що стосується забезпечення україномовною навчальною літера-
турою, то тут справа знаходилась у гіршому стані. Це було обумовлено 
дефіцитом україномовних підручників. Г.М.Іваниця навіть у Київі не зміг 
придбати необхідну кількість літератури, бо їх просто не було. Прид-
бану незначну частину підручників він запропонував розмістити в 
гімназійному клубі, доповнивши нову бібліотеку вже наявними книжка-
ми. Його пропозиція була прийнята, а завідування бібліотекою поклада-
лось на самого Г.М.Іваницю. Зазначимо, що і педагогічна рада, і 
конференція інституту намагалися сприяти придбанню україномовних 
книг. Окрім учбової літератури закуповувалися й окремі номери 
україномовних періодичних видань, що мали безпосереднє відношення 
до освітянського життя [13]. 

Безперечно, головну роль у запровадженні українознавчих дисци-
плін посідала професійна і громадянська позиція самих викладачів. Для 
першопочаткових спроб викладання дисциплін нового циклу викладачів 
гімназії цілком вистачало. Перш за все, це були члени комісії з питань 
запровадження українознавства. Для покращення якості викладання 
нових предметів викладачі гімназії відряджалися на українознавчі курси 
до Києва та Харкова. Всі заявки викладачів гімназії задовольнялися 
повною мірою, включаючи й надання матеріальної допомоги, необхід-
ність якої була викликана тяжкими умовами в бурхливий революційний 
період [14]. 

Таким чином, незважаючи на вир революційних подій 1917–
1920 років, керівництву та педагогічному персоналу гімназії вдалося 
забезпечити нормальний хід навчального процесу.  
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УДК 94(477.51) 
 

Д.В.Дедович  
 

Технікуми Чернігівщини на поч. 20-х рр. ХХ ст. 
 

Стаття присвячена становищу технікумів Чернігівщини на поч. 
20-х рр. ХХ ст. На прикладі навчальних закладів Чернігівської губернії 
автор доводить, що освіта, яку надавали технікуми, не відповідала 
рівневі вищих навчальних закладів. 
Ключові слова: технікум, освіта, фінансування, вищий навчальний 
заклад. 
 
Статья посвящена положению техникумов Черниговщины в начале 
20-х гг. ХХ века. На примере техникумов Черниговской губернии 
автор доказывает, что образование, которое давали техникумы, 
не соответствовало уровню высших учебных заведений.  
Ключевые слова: техникум, образование, финансирование, высшее 
учебное заведение. 
 
The article is devoted to the state of technical schools in Chernihiv region in 
the early 20th of the XX cnt. The author proves in terms of the technical 


