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РОЛЬ РИМО-КАТОЛИЦЬКИХ ОРДЕНІВ У РОЗВИТКУ 
ОСВІТИ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ 

ХVІІІ – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

У другій половині ХVIII ст. на Правобережній Україні, яка входила тоді до складу 
Речі  Посполитої,  активну  культурно-освітню  роботу  проводив  орден  єзуїтів.  
До  заборони  ордену  (1773  р.)  у  Житомирі  діяв  колегіум  [1,  с. 155].  Після 
припинення діяльності єзуїтів освіта в регіоні, як зазначала польська письменниця 
Олена Рзепецька, зазнала занепаду. Країна залишилася без якісних шкіл, які були 
віддані  під  управління  царських  чиновників  [2,  c.  6].  Однак  основні  принципи 
навчального процесу,  започатковані  єзуїтами,  були перейняті  пізніше церковно-
православною  школою  [3,  с.  103].  В  основу  навчально-виховного  процесу  на 
Правобережній  Україні  в  першій  половині  ХІХ  ст.  був  покладений  педагогічний 
досвід  саме  єзуїтських  шкіл:  включення  до  складу  викладацького  персоналу 
класних  керівників;  перехід  учнів  до  наступного  класу  на  підставі  іспитів; 
тривалість  навчання  –  190  днів  на  рік;  заборона  займатися  науками  в  години, 
призначені для відпочинку тощо [4, с. 79-82].

1783 року босі кармеліти відкрили й утримували при монастирі школу в Купині. У 
1804-1805 навчальному році її відвідувало 14 хлопчиків і 14 дівчаток. У звіті про 
перевірку  монастиря  за  1820  р.  указано,  що  в  школі  навчалося  5  учнів 
дворянського  стану,  які  студіювали  латинську  мову,  катехізис,  арифметику, 
географію. У 1821 р. навчалося 20 учнів. Школа існувала до закриття монастиря 
(1832 р.) [5, с. 352-353].

У першій половині XIX ст. на Волині при римо-католицьких монастирях освіту 
здобувала молодь, яка вивчала риторику, філософію, теологію, а також латинську 
граматику, фізику, арифметику, музику та літургійний спів. Семінаристів-студентів 
зобов’язували складати іспити [6, с. 158].

Домініканці на Волині й Поділлі заснували університетські студії при монастирях 
Луцька  1801-1819  рр.,  Любара  1813-1814  рр.,  Кам’янця-Подільського  1814  р.  
[6,  с.  159].  Вони  допомагали  училищам  в  Овручі,  Чарторийську,  Камені-
Каширському, Володимирі, Чорнобилі, Ходоркові, Тарговицях [7, с. 53].

На  початку  ХІХ  ст.  помітний  вплив  на  розвиток  освіти  на  Волині  мав  орден 
піярів. Зокрема, він утримував Домбровицьке, Заславське, Межиріцьке училища.  
У  цих  навчальних  закладах  переважали  вчителі  польського  походження,  
ксьондзи  та  монахи,  які  формували  у  своїх  вихованців  польську  національну 
свідомість [8, с. 148-149].

Так,  Межиріцький  піярський  монастир  утримував  гімназію,  у  якій  навчалося  
130 учнів і працювало 12 учителів, серед яких були ксьондзи й клірики, а також 
світські вчителі [9, арк. 243].

Заснований членами римо-католицького ордену піярів колегіум у с. Любешові 
(діяв до 1834 р.) зажив слави елітного закладу. Навчалися тут брати Костюшки, 
один із  яких (Тадеуш)  став національним героєм Польщі  як  ватажок народного 



повстання 1794 р. У Любешові практикував хірург, професор Краківської академії 
Юзеф Черв’яковський. Він працював над дисертацією “Про шляхетність, потребу і 
вживання хірургії”,  яка,  за  свідченням польського  історика Романа Мейснера,  є 
“перлиною  лікарського  красного  письменства,  у  ній  відчувавався  дух 
Любешівського колегіуму”. Колегіум дав Європі цілу плеяду відомих учених, серед 
яких Казимир Нарбут – автор підручника з логіки. Тут навчався й видатний учений-
природознавець Станіслав Юндзілл. У піарських школах значно був розширений 
обсяг  викладання  природничих  наук.  Окрім  математики,  вивчали  загальну 
механіку,  а  також  фізику  разом  з  астрономією,  геологією,  біологією,  фізичною 
географією, анатомією та фізіологією. До програм було введено історію, право й 
географію як окремі предмети. Піяри написали у співпраці з іншими науковцями 
18  шкільних  підручників  При  колегіумах  закладали  ботанічні  сади,  створювали 
шкільні театри [10, с. 10].

Наприкінці  XVIII  ст.  значний  вплив  на  культурно-освітнє  життя  в  регіоні  мав 
Бердичівський  кляштор  босих  кармелітів.  На  доходи  друкарні  монастиря 
утримувалися  школи в Махнівці  та  Бердичеві,  у  яких навчалося близько тисячі 
учнів.  У  друкарні  видавався  й  перевидавався  підручник  із  російської  мови  для 
польських  шкіл  із  додатком  польсько-російського  й  російсько-польського 
словничка. 30 червня 1844 р. за наказом російського імператора для відвернення 
зловживань  типографія  була  закрита.  З  таких  же  мотивів  була  ліквідована 
друкарня Луцького домініканського монастиря [11, арк. 1, арк. 7]. 

У 1803-1831 рр. при монастирі бернардинів у Житомирі діяла початкова школа, 
де готували дітей до навчання в міській середній школі [12].

Отці-кармеліти опікували парафіяльну школу в м. Аннополі (Острозький повіт), у 
якій  навчалося  (1825  р.)  50  хлопчиків.  У  парафіяльній  школі  домініканців  у 
м. Старокостянтинові  (1825 р.)  початкову освіту здобувало 26 дітей,  двоє з них 
були православними [13, арк. 2, арк. 118]. 

Після  придушення  польського  національного  повстання  1830-1831 рр.  “епоха 
польської освіти” поступилася новій добі – російській [14, с. 135].

31  жовтня  1836  р.  Міністерство  освіти  заборонило  навчати  дітей  польською 
мовою в парафіяльних школах [15, арк. 1-7].

Узагальнюючи сказане вище, потрібно зазначити, що наприкінці ХVІІІ – першій 
половині  ХІХ  ст.  римо-католицькі  ордени  (єзуїтів,  домініканців,  кармелітів, 
бернардинів,  піярів  та  ін.)  значною  мірою  сприяли  розвитку  освіти  на 
Правобережній  Україні.  Основні  принципи  навчального  процесу,  започатковані 
єзуїтами, були запроваджені згодом у російській православній школі.

На  кошти  римо-католицьких  монастирів  діяли  безоплатні  школи  для  бідних, 
відкривалися й утримувалися гімназії,  училища,  у  яких навчалися діти не лише 
римо-католиків,  але  й  православних  батьків.  У  цих  навчальних  закладах 
працювали переважно ксьондзи й монахи, які мали ґрунтовну освіту. Їхні вихованці 
ставали відомими вченими. 

Отже,  у   першій  половині  ХІХ ст.  російський уряд  на Правобережній  Україні 
вроваджував  політику  русифікації  у  сфері  освіти  й  утверджував  авторитет 
Російської Православної Церкви.
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