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Завальнюк О.М.

С.В.ПЕТАЮРА І НАЦІОНАЛЬНЕ 
УНІВЕРСИТЕТСЬКЕ БУДІВНИЦТВО В 

УКРАЇНІ У 1917—1920 РР.

Симон Васильович Петлюра як державний діяч 
доклав значних зусиль для культурного розвою Укра-
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їни, піднесення рівня освіти української молоді, за
безпечення функціонування національних універси
тетських закладів в умовах запеклої боротьби за збе
реження української державності і гострого протис
тояння різним антиукраїнським військовим силам.

Як журналіста і публіциста С.В.Петлюру цікавило 
університетське життя з громадсько-політичного пог
ляду ще до революції. Так, розглядаючи студент
ський національний і політичний рух у квітні 1907 р., 
він висловив думку, що “ ...українське студентство не 
займає в університетах на території України ідейно 
того домінуючого становища, яке належить йому по 
самій логіці речей. Елементарний розвиток україн
ського руху за законом скоро чи пізніше приведе, зви
чайно, до українізації студентства по українських те
риторіальних університетах і перетворення його в 
свідому національну силу”1. Він солідаризувався з 
дописувачем до газети “Рада” М.Залізняком, який 
висловлював впевненість у тому, що українські сту
денти через свої організації незабаром зможуть пе
рейти до “справжньої боротьби за українізацію Київ
ського університету, першим кроком до чого буде за
ведення українських катедр”2. Ці слова виявилися до 
певної міри пророчими. Хоч не надовго, але кафедри 
українознавства в університеті св.Володимира таки 
появилися3.

В іншій своїй роботі він зупинився на потребі роз
витку українознавства і його запровадження в прак
тику роботи університетських закладів на Україні. 
Але після заходів царизму із ліквідації в університеті 
св.Володимира, Харківському і Новоросійському уні
верситетах відповідних кафедр, С.В.Петлюра, вва
жав, що українознавство, яке покликане забезпечити 
“формування національної свідомосте українського 
народу”, “перетворення його з несвідомої маси, з на-
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ції “тутешніх”, “місцевих людей”, або —  в кращому 
разі —  з “хохлов” в свідомих своєї принадлежности 
до повного національного колективу одиниць”, має 
стати пріоритетним напрямом діяльності україн
ських. “ ...Єдиною інституцією, яка може допомогти 
в сій справі, являється Українське Наукове Товарис
тво, яке головною метою своєю діяльносте ставить 
“наукові розгляди на полі українознавства і ознайом
лення громадянства зо всіма сторонами минулого й 
сучасного життя України”4.

Не зважаючи на те, за своїми функціями у Гене
ральному секретаріаті влітку 1917 р. він був пов’яза
ний з військовою справою, його не обходили питання 
культури та освіти. Скажімо, 18 серпня 1917 р. під 
час засідання Малої ради він взяв участь в обговорен
ні питання про університет св.Володимира, Рада яко
го звернулася у липні до Тимчасового уряду з протес
том проти українізації культурно-освітнього життя в 
Україні. “Справа Київського університету, —  сказав 
С.В.Петлюра, —  має для нас значення, бо там учать
ся наші діти, наші брати. Але, крім того, ми можемо 
стати і перед тим, як це сталося у Львівському уні
верситеті. Був університет, але молоді українські на
укові сили не могли там працювати. Фактично це ро
бив і Київський університет, який, завдяки реакцій
ності, ізолював наші молоді наукові сили, які мусіли 
йти десь поза Україну. Позаяк цей університет має 
реакційні заміри, то ми повинні вжити революційних 
заходів”5. Але присутні не прислухалися до голосу 
Симона Васильовича і лише доручили І.М.Стешенку 
“виробити цілий ряд конкретних мір і подати їх потім 
на затвердження Малої ради”6. Доручення виконано 
не було, керівники українського національного руху 
на випад київської професури офіційно не відреагу- 
вали, що додало ректорату і його значним прихиль
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никам впевненості в антиукраїнській діяльності.
На тому ж засіданні Симон Васильович підтримав 

пропозицію генерального секретаря освіти і проголо
сував за виділення народному університету, що тоді 
народжувався в столиці, 25 тис.крб. допомоги7.

Український університетський первісток появився 
1 жовтня 1917 р. Але С.В.Петлюра, який мріяв про 
вищу школу, де на поважному місці буде цикл украї
нознавчих дисциплін, на святі відкриття закладу, яке 
відбулося 5 жовтня, присутнім не був. І справа тут не 
в недооцінці події чи її ігноруваннь. Справа в тому, 
що очолюване ним Генеральне секретарство військо
вих справ займалося тоді активною підготовкою до 
III Всеукраїнського військового з ’їзду, який розпочав 
свою роботу 20 жовтня того ж року за участю близь
ко 3 тис.делегатів8. Як і не бачили його на великому 
національному святі —  відкритті Київського держав
ного українського університету, яке відбулося 6 жов
тня 1918 р. На той час Симон Васильович продовжу
вав відбувати тюремне ув’язнення за політичними 
мотивами, пред’явленими йому гетьманським режи
мом9.

Коли Директорія, членом якої був і С.В.Петлюра, 
наприкінці 1918 р. прийшла до влади, в Україні вже 
функціонували два державних університети —  у Ки
єві та Кам’янці-Подільському, український історико- 
філологічний факультет у Полтаві, ряд народних уні
верситетів, йшли підготовчі заходи до заснування у 
Києві нового народного університету 10.

Ситуація, в яку потрапила нова влада з кінця січня 
1919 р., не давала їй змогу нормально, конструктивно 
працювати ні на суто державне, ні на культурно-ос
вітнє будівництво. З лютого 1919 р. С.В.Петлюра очо
лив Директорію і фактично ніс відповідальність не 
лише за діяльність цього до певного часу колегіаль-
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ного державного керівного органу, а й за стан справ 
на всіх ділянках життя країни. В умовах війни всі за
кони приймалися Радою Народних Міністрів, а зат
верджувалися Директорією —  Головою і трьома її 
членами. Після складання своїх повноважень у квітні 
1919 р. О .М .Андрієвським і в ід ’їзду за кордон 
Ф.П.Ш веця і А.Г.Макаренка у листопаді 1919 р. 
С.В.Петлюра фактично був одноосібним представни
ком Директорії. Так, він затвердив у Рівному закони 
про заснування в складі Кам’янець-Подільського дер
жавного українського університету ще двох факуль
тетів: 9 квітня 1919 р. —  сільськогосподарського11 і 
12 квітня —  правничого12.

Названі закони дали змогу довести кількість фа
культетів у віддаленому від центру країни універси
теті з 3-х до 5, значно збільшивши можливості УНР 
готувати молоду генерацію української інтелігенції 
різних фахів. Заклад таким чином повинен був отри
мати притік нових науково-педагогічних кадрів, а це 
надавало йому більшої ваги і значення у національ
ному відродженні України. На основі закону від 9 
квітня на сільськогосподарському факультеті відкри
валися 13 кафедр (їх мали посісти професори) і 9 лек
тур. Для цього передбачалося 4 ставки ординарних 
професорів, 4 —  екстраординарних і 9 —  приват-до
центів13. На облаштування факультету Директорія і 
уряд виділили з 1 квітня і до 1 липня 1919 р. 992233 
грн.14 На правничому факультеті створювалися 15 
кафедр, які мали обійняти 11 ординарних і 4 екстра
ординарних професори, а також 9 лектур, під які пе
редбачалося 9 ставок приват-доцентів. На три місяці, 
до закінчення 1 півріччя фінансового року, протягом 
яких мала йти організаційна робота, факультет отри
мав 435400 гривень15.

Розрахунок на те, що нові спеціальності, пов’язані
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із заснуванням нових факультетів, викличуть підви
щений інтерес в української молоді виправдався ціл
ком. Вже наприкінці літа —  восени 1919 р. до універ
ситету нахлинула хвиля абітурієнтів.

Так, якщо станом до 9 серпня 1919 р. на правни
чий факультет було подано 22 заяви, а сільськогоспо
дарський —  3716, то вже 18 серпня ця кількість зрос
ла відповідно до 99 і 17117. Взагалі ж на правничий 
факультет вступило 179 першокурсників, а сільсько
господарський —  20218. В ході семестру ці цифри 
зросли відповідно до 257 і 242 завдяки переходу з фа
культету на факультет, а також притоку студентів-бі- 
женців з різних міст України. За національним скла
дом вони розподілялися так: українців —  на правни
чому факультеті —  205, сільськогосподарському —  
166; поляків —  відповідно 3 і 5; росіян —  4 і 3; євре
їв —  40 і 9; інших —  4 і О19.

Голова Директорії і його оточення добре розуміли 
значення для повноцінної роботи національних уні
верситетів належно підготовлених викладацьких кад
рів. А ситуація з ними через воєнно-політичну ситуа
цію в Україні складалася досить непросто. Аналізую
чи забезпечення закладу потрібного кількістю профе
сорів і приват-доцентів у жовтні 1919 р., ректор 
К ам ’янець-Подільського державного українського 
університету професор І.І.Огієнко в інтерв’ю наголо
шував: “Ми відрізані від великих культурних цен
трів, а через це не можемо притягнути до праці таких 
людей, яких хотілося. Хоч одне треба замітити, що на 
цей рік нам професорських сил вистачить”20.

Оптимізм ректора пояснюється просто —  йому 
вдалося залучити до викладацької праці ряд науков
ців з Галичини. І це стало можливим після того, як у 
лютому 1919 р. у Вінниці було ухвалено “Закон про 
надання особам, що скінчили Львівський та Черні
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вецький університети, а також Львівський Політех
нічний Політехнікум всіх прав нарівні з скінчившими 
вищі школи б.Росії”21. Іншими словами, галицькі ук
раїнці, що мали вищу освіту, здобуту у закладах Авс
тро-Угорщини чи Європі взагалі, допускалися до ро
боти в національних держуніверситетах. Саме завдя
ки цьому стало можливим залучити до викладання 
докторів-галичан В.О.Гериновича, Н.Т.Гаморака, 
В.А.Чайковського22. До праці мали приступити й ін
ші молоді науковці з Галичини —  С.Рудницький, 
І.П .Крип’якевич, В.Бирчак, Ю.Гірняк, В.Кучер, С.Ба- 
лей, О.Тисовський, але через українсько-польську 
війну на території ЗОУНР вони були позбавлені мож
ливості прибути до університету, доля розкидала їх 
по різних країнах Європи-3.

Закони про перетворення українського народного 
університету у Києві в Київський державний україн
ський університет та заснування Кам’янець-Поділь- 
ського державного українського університету зобо
в ’язували ці заклади користуватися у повсякденній 
праці положеннями російського університетського 
статуту 1884 р. (крім тих, які були вже замінені М іні
стерством освіти України), у т.ч. в справі посідання 
факультетських кафедр. То ж, відповідно до нього, їх 
належало замістити професорськими кадрами, яких, 
попри значний ріст чисельності українських науков
ців, ще відчутно не вистачало. До того ж, війна не да
вала змоги бажаючим професорам з різних куточків 
України і з-поза її меж прибути на роботу до універ
ситету.

За цих умов велике значення, зокрема для універ
ситету у Кам’янці, мав прийнятий ЗО березня 1919 р. 
“Закон про пільги для приват-доцентів Київського та 
Кам’янець-Подільського державних університетів в 
отриманні наукового ступеня магістра” (професорсь
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кі кафедри мали право посідати лише магістри і док
тори наук). За цим документом, “приват-доценти, що 
читають обов’язкові курси на протязі чотирьох семе
стрів і мають, крім того, попередні приватні наукові 
праці, допускаються до представлення дисертації на 
ступінь магістра з увільненням їх від усних екзаме
нів”24. (Останнє і було пільгою, бо за традицією ро
сійських університетів магістерські екзамени були 
обов’язковими для осіб, залишених для професорсь
кої підготовки при університетах).

На жаль, скористатися цим послабленням в отри
манні наукового ступеня ніхто не зміг, бо в липні 
1920 р., коли закінчився 4-й семестр роботи українсь
ких університетів, у Києві і Кам’янці-Подільському 
вже працювали закони УСРР і названий закон автома
тично втратив свою силу.

За умов гіперінфляції, яка вразила всю економічну 
систему України, і як наслідок, величезної дорожнечі 
на внутрішньому ринку реальне значення зарплати 
працівників національних університетів катастрофіч
но падало. При річному заробітку ординарного про
фесора (найбільш оплачуваного) в 16 тис.гривень (8 
тис.крб) його становище було вкрай непростим. “Бі
лого хліба ми не бачили, мусіли задовольнятись тіль
ки чорним, та й то з домішкою всяких сурогатів, —  
згадував в еміграції В.О.Біднов, в.о.екстраординар- 
ного професора Кам’янець-Подільського університе
ту. —  Сало й м ’ясо були недоступні. Були моменти, 
коли кукурудзяна мука являлася розкішшю. Про нове 
вбрання та взуття й мріяти не можна було. Умови 
професорського життя були примітивні. Замість чаю 
вживали якихсь сурогатів, з сушеного листя яблуні 
або вишні. Цукру не було місяцями... Навіть картоплі 
було тяжко добувати та до того ж коштувала доро
го”25.
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Щоб якось зарадити такому кепському становищу 
професорсько-викладацького колективу, допоміжно
го й технічного персоналу, Директорія і Рада Народ
них Міністрів прийняли 18 липня 1919 р. спеціаль
ний “Закон про тимчасове підвищення з 1-го серпня 
1919 р. оплатних норм служачим Кам’янець-Поділь- 
ського державного українського університету”, за 
яким фонд зарплати збільшився на 1385615 гри
вень26. Відтепер ординарний професор мав отрима
ти: за основним окладом —  40 тис. гривень на рік, 
крім того за перших 5 років стажу —  10 тис., за на
ступних 5 —  ще 10 тис. гривень; екстраординарний 
професор —  відповідно 35 тис., 6750 і 6750 гривень; 
штатний доцент і астроном-наглядач —  по ЗО тис., 
7500 і 7500 гривень; старший асистент —  22 тис., 
6750 і 6750; професорський стипендіат —  20 тис.; ле
ктор іноземних мов —  14 тис.; декан —  15 тис. гри
вень27. Зрозуміло, це підвищення не змогло “наздог
нати” гіперінфляцію, однак тимчасово дещо поліп
шило матеріальне становище університетської інте
лігенції, засвідчило турботу про людей, що працюва
ли на полі національно-культурного відродження, 
підвищило їх інтелектуальний і трудовий тонус.

Влада дбала і про матеріальну базу підготовки спе
ціалістів. У лютому 1919 р. у Вінниці С.Петлюра зат
вердив закон про асигнування Кам’янець-Поділь- 
ському держуніверситету 200 тис.крб. на початкове 
облаштування своєї друкарні, яка мала використову
ватись у наукових і навчальних цілях28. Цей акт мав 
неабияке значення для того, аби з часом налагодити 
виробництво своєї вкрай необхідної друкованої про
дукції (курси лекцій, наукової записки, окремі бро
шури і книги з наукових проблем різних спеціальнос
тей, що були представлені в закладі, університетська 
періодика тощо) і забезпечити нею навчальний про

196



маловідомі імена, події, факти

цес, який постійно відчував брак не лише українсько
го друкованого слова як такого, а й спеціальних ви
дань. До прийняття ухвали про необхідність мати 
свій друкарський центр Рада професорів і правління 
університету, окремі викладачі користувались послу
гами кількох міських друкарень, але розширене спів
робітництво з ними вимагало друкування текстів ста
рослов’янським і латинським шрифтами. Саме ос
танніх у Кам’янці і не було. То ж за рішенням профе
сорської Ради у Галичину і Європу були спеціально 
відряджені з державними коштами за обладнанням 
для друкарні два приват-доценти —  Д.І.Дорошенко і 
М.А.Чайковський, які не раз бували у європейських 
країнах. Але через вкрай низький курс гривні, дефі
цит валюти і транспортні проблеми обладнання не 
придбали ні у Відні, ні у Празі, ні в Бухаресті. Гроші 
було покладено до Пражського банку, і дальша доля 
їх невідома29. Тим часом існуючу проблему розв’яза
ли по-іншому —  взяли на короткий час в оренду дру
карню Свято-Троїцького братства.

Недостатність навчальної бази фізико-математич- 
ного факультету Кам’янець-Подільського університе
ту, у структурі якого знаходилось природниче відді
лення, не давала змоги проводити відповідно до 
програми практичні заняття зокрема з анатомії люди
ни. Після відповідного представлення міністра освіти 
І.І.Огієнка 24 березня 1919 р. Рада Народних Мініс
трів і Директорія видали закон про надання закладо
ві права тимчасово “робити секції трупів і готувати 
необхідні анатомічні препарати в Кам’янець-Поділь- 
ській губернській земській лікарні”30.

С.В.Петлюра, перебуваючи в П ридністров’ї і 
Кам’янці-Подільському в міру можливостей цікавив
ся станом справ в університеті. Коли у вересні 1919 р. 
пішов з життя відомий науковець, етнограф, 33-річ-
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ний професор університету К.В.Ш ироцький. 
С.В.Петлюра, який перебував на фронті, відгукнувся 
на цю сумну подію телеграмою співчуття, адресова
ною ректору. “Немає слів, —  йшлося у ній, —  щоб 
висловити безмежний жаль від незамінної втрати в 
особі любого сина України пр’оф.Широцького —  сла
ветного вченого та захватного дослідника прекрасної 
старовини нашого розкішного рідного краю”31.

22 жовтня 1919 р. університет у Кам’янці-Поділь- 
ському відзначав першу річницю своєї діяльності. 
Відбулося велелюдне зібрання професури, працівни
ків закладу, студентів, багатьох гостей. Серед запро
шених був і С.В.Петлюра. Проте на урочистості він 
прибув із запізненням, коли саме про основні підсум
ки і невирішенні проблеми першого року існування 
закладу промовляв ректор І.І.Огієнко. Наступного 
дня преса повідомляла: “ ... О 1 год. дня на свято при
був п.Головний Отаман. Всі присутні зустріли його 
криками “Слава”. Хор на зустріч Отаману проспівав 
пісню, присвячену йому —  “Покинь, мій синочку, ри
дати”, муз.К.Стеценка”32. Симон Васильович, якому 
жодного разу до цього не довелося бути на відкритті 
київських українських університетів чи на якихось 
вузівських урочистих подіях, тут слова не взяв, хоча 
його виступу чекали присутні. Очевидно, візит ввіч
ливості у цей час був для нього не основним (приві
тання від Директорії зачитав один із двох присутніх 
її членів —  Ф.П.Швець). На нього чекало у найближ
чі дні велике і непередбачуване випробування —  
Державна нарада з участю представників влади і ши
рокого спектру політичних і громадських сил, де ма
ло вирішуватися питання про запровадження в УНР 
парламентського ладу. Але 23 жовтня від його імені 
було опубліковано текст привітання університету з 
нагоди його перших роковин. Вказувалось і на те, що
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затверджено закон про заснування для малозабезпе- 
чуваної молоді 10 стипендій33. Насправді, текст зако
ну Директорія розглянула і затвердила аж після закін
чення Держнаради —  27 жовтня. Він встановлював: 
“ 1. Заснувати при Кам’янець-Подільському держав
ному українському університеті в пам’ять його пер
ших роковин десять стипендій в розмірі 12 тис.гри- 
вень кожна для незаможних студентів —  дітей селян, 
робітників та трудової інтелігенції"”34. Згодом і сту
денти і викладачі почали називати ці стипендії не 
інакше, як імені Директорії.

Через брак зброї і боєприпасів, масову епідемію 
тифу у війську, стрімкий натиск денікінців довелося 
згорнути збройну боротьбу на фронтах. В середині 
листопада 1919 р. Директорія і уряд покинули 
Кам’янець, віддавши його і кілька повітів Поділля 
під військовий контроль поляків. Перед від’їздом Ра
да Народних Міністрів ухвалила постанову про асиг
нування 3915000 крб. на утримання українського уні
верситету. Того ж дня С.В.Петлюра, Ф.П.Швець і 
А.Г.Макаренко затвердили цей документ35, виявив
ши тим самим своє розуміння проблем закладу і не
ясності майбутньої ситуації, у якій він має опини
тись. Ці кошти у лютому 1920 р., в умовах недружної 
польської військової присутності, правління універ
ситету потратило на придбання двох добротних одно
поверхових великих будинків для потреб закладу. 
Один із них знаходився на вул.Високій 6, де під час 
перебування у Кам’янці була резиденція Директорії і 
проживав Головний Отаман3®.

Саме там він знову поселився 1— 3 травня 1920 р., 
коли в ході польсько-радянської війни навідався до 
міста, з короткостроковим візитом. Не зміг він обми
нути й університет. В еміграції І.І.Огієнко згадував, 
що 1 травня 1920 р. Симон Васильович відвідав уні
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верситетську церкву, зустрівся з професорсько-вик
ладацьким складом, працівниками, студентами, пред
ставниками політичних партій, державних структур. 
“Петлюра стає коло столу на підвищенні, а ціла заля 
дрижить від рясних оплесків та могутніх криків 
“Слава”.

Коротко промовляють представники один по одно
му. Міцно й бадьоро бренять їхні привіти, сплетені зо 
світлих сподівань. Вперше дихнув у цих промовах та
кий незнаний нам цілющий подих національної од- 
ности... Якось забулося гірке пережите: приїхав, на
решті, Він, і буде лад...”37 Головний Отаман взяв сло
во, але говорив не про вищу школу, українську мо
лодь і її майбутнє, а про політику, укладений союз із 
Варшавою, при допомозі якого мав намір повернути 
втрачену територію, добитися міжнародного визнан
ня, широким руслом повести державне і культурно- 
освітнє будівництво.

2 травня, попри великий наплив відвідувачів, він 
зміг прийняти делегацію із 5 студентів університету, 
які висловили бажання взяти активну участь у дер
жавному житті, не покидаючи занять в аудиторіях. 
Симону Васильовичу були симпатичні ці молоді лю
ди, які виділялися національною свідомістю і розумі
ли завдання моменту. Тому він охоче розпорядився, 
аби студентській молоді надавали робочі місця в різ
них міністерствах і відомствах У HP3 8

8 травня 1920 р. С.В.Петлюра своїм наказом №9 
затвердив екстраординарного професора І.І.Огієнка 
“на посаді ректора Кам’янець-Подільського Держав
ного Українського Університету згідно обранню Про-

ської Ради на чотири роки по 1 липня 1924 ро-

Через поразку об’єднаного польсько-українського 
війська влітку 1920 р. внутрішнє становище України
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серйозно змінилося, і хоча визвольні змагання укра- 
їнців ще не раз нагадували про себе, все ж українська 
влада, її керівник С.В.Петлюра вже не могли урядува
ти на рідних теренах. Залишалася без опікунства і за
хисту також національна університетська освіта, яку, 
починаючи з серпня 1920 р., було приречено на заги
бель. Останній український державний університет 
було ліквідовано у лютому 1921 року40.

Таким чином, Симон Васильович Петлюра, який 
при російській владі обстоював українізацію росій
ських університетів на Україні, в умовах другої УНР 
дбав про зміцнення і розвій національних універси
тетських закладів. Найбільше він сприяв Кам’янець- 
Подільському державному українському університе
ту, який найдовше протримався як осередок націо
нального відродження, опора українського державот
ворення в часи революції. Законодавча база Директо
рії, фінансова допомога держави забезпечили цьому 
закладові більш-менш достатні умови для роботи і 
утримання його колективу в умовах економічного ко
лапсу. Керівники УНР, Головний Отаман виявили 
глибоке розуміння значення національної вищої шко
ли для культурного розвою українства.

ПРИМІТКИ

1 Українські студентські організації // Симон Петлюра: Вибрані 
твори та документи. —  К., 1994. —  С. 79.

Там само.
4 А-вич С. Об украинизации средней и высшей школы // Украин

ская жизнь. —  М., 1914. —  №4. —  0 ,3 7 .
4 Заснування Українського Hayijeoro Товариства в Києві // Си

мон Петлюра: Вибрані твори та документи. —  С. 84.
3 Українська Центральна Рада: Документи і матеріали у двох то

мах- —  Т.1 (Під ред.кол.: В.А.Смолій (відп.ред.) та ін.). —  К., 1996.

201



Історія України:

6 Там само. —  С. 263.
' Там само. —  С. 262.
° Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найда

вніших часів до сьогодення: Хронологічний довідник. —  К., 1995.
—  С. 240; Підкова І.З., Шуст Р.М. Довідник з історії України: Ви. в 
3-х т. —  Т. 1. —  К., 1993. — С. 116. .

 ̂ Солдатенко В.Ф. Українська революція: концепція та історіо
графія (1918— 1920 рр.) —  К., 1999. —  С.36.

Центральний державний архів вищих органів влади і управ
ління України (далі —  ЦДАВО України). —  Ф. 2201, on. 1, спр. 329.
—  Арк. 32, 34, 50; спр. 333. —  Арк. 6, 8, 9, 10; Колпакова О.В. Ук
раїнський державний університет у Києві (1917— 1920 рр.) // 
Укр.іст.журн. —  1993. —  №7, 8. —  С. 33; Завальнюк О.М. Кам’яне- 
ць-Подільський державний український університет: становлення і 
діяльність (1918— 1921) // ХХХХІІІ звітна наукова конференція ка
федр інституту за 1991— 1992 рр.: (Секція суспільних наук). —  Ка
м ’янець-Подільський, 1993. —  С. 13; Онопрієнко В.І. Осередки на
ціонального відродження. Українські університети в 1917— 1919 рр. 
II Вісник АН України. —  К., 1992. —  №2. —  С. 85; Розовик Д. По
зашкільна культурно-освітня робота в Україні у 1917— 1920 роках // 
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. —  Вип. 6.
—  К 2000. —  С. 66.

І* ЦДАВО України. —  Ф. 2582, оп. 1,спр. 12. —  Арк. 2.
| 2 Там само. —  Оп. З, спр. 4. —  Арк. 21.

Там само. —  On. 1, спр. 12. —  Арк. 22-22 зв.
Там само. —  Арк. 23.

15 Там само. —  Арк. 27, ЗО.
І** Україна. —  Кам’янець-Подільський. —  1919. —  9 серпня.
*' Там само. —  20 вересня: Трудова громада. —  Кам’янець-По

дільський. —  1919. —  21 вересня.
}о Україна. —  1919. —  14 листопада.
^  Кам’янець-Подільський міський державний архів (далі —  

КПМДА). —  Ф.Р. 302, on. 1, спр. 5. —  Арк. 4 зв.
Україна. —  1919. —  22 жовтня.

21 ЦДАВО України. —  Ф. 2582, on. 1, спр. 5. —  Арк. 41; спр. 
6. —  Арк. 176 зв.; спр. 11. — Арк. 65.

22 КПМДА. —  Ф.Р. 582, оп. 2, спр. 1. —  Арк.35; Україна. —  
1919. —  21 серпня; Трудова громада. —  1919. —  22 грудня.

23 КПМДА. —  Ф.Р. 582, оп. 2, спр. 16. —  Арк.153; спр.139. —

др ’Я ЦЦАВО України. —  Ф. 2582, on. 1, спр. 187. —  Арк. 41.
25 Біднов В. Перші два академічні роки Українського Державно

202



маловідомі Імена, події, факти

го Університету в м.Кам’янці-Подільському: Уривки із спогадів // 
Кур’єр Кривбасу. —  1997. —  Січень. —  №1. —  С. 66.

2 ^ ЦДАВО України. —  Ф. 2582, on. 1, спр. 12. —  Арк. 33 зв.
2 ' Завальнюк О.М. Матеріальне становище викладачів, праців

ників і студентів Кам’янець-Подільського державного українського 
університету (1918— 1921 рр.) // Наукові праці Кам’янець-Подільсь
кого державного педагогічного університету: Історичні науки. —  Т. 
2(41 —  Кам’янець-Подільський, 1998. —  С. 247.

ЦДАВО України. —  Ф. 2582, on. 1, спр. 12. —  Арк. 13.
29 КПМДА. —  Ф.Р. 582, оп. 2, спр. 153. —  Арк. 1-1 зв.
Зу ЦДАВО України. —  Ф. 2582, on. 1, спр. 12. —  Арк. 12.
31 Завальнюк О.М. Українська влада і Кам’янець-Подільський 

державний університет // Історія України: маловідомі імена, події, 
факти. —  К., 1999. — С. 206.

32 Україна. —  1919. —  23 жовтня.
33 Там само.
34 ЦДАВО України. —  Ф. 2582, on. 1, спр. 12. — Арк. 62.
33 Там само. —  Арк. 68.
30 Огієнко І.І. Моє життя: Автобіографічна хронологічна канва. 

Іван Огієнко —  на тяжкій службі своєму народові: Головноуповно- 
важений Міністер Уряду Української Народної Республіки. 1919—  
1920 // Наша культура: Науково-літературний місячник. —  1936. —  
Кн. 8-9 (17). —  С. 634; Копилов А. Професор І.І.Огієнко —  ректор 
Кам’янець-Подільського державного українського університету // 
Тези доповідей науково-теоретичної конференції “Духовна і науко
во-педагогічна діяльність І.І.Огієнка в контексті українського націо
нального відродження”. (До 110-річчя від дня народження). —  
Кам’янець-Подільський, 1992. —  С. 6.

*' Огієнко І.І. Урочистий в’їзд С.Петлюри до Кам’янця-Поділь- 
ськогр // Наша культура. —  1936. —  Кн. 5(14). —  С. 327.

Завальнюк О.М. Кам’янець-Подільський державний україн
ський університет —  опора українського державотворення (1918—  
1920 рр.) // Симон Петлюра у контексті українських національних 
визвольних змагань: Збірник наукових праць. —  Фастів, 1999. —  С.

у Симон Петлюра: Статті. Листи. Документи. —  Т. III. —  К.,

ч с̂шольшок О.М. Кам’янець-Подільський державний україн
ський університет: становлення і діяльність. —  С. 18.

203


