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У статті представлено аналіз проблеми доброчинності у сфері освіти України на сторінках 
одного з найбільших освітніх періодичних видань другої половини ХІХ століття – ''Журналу 

міністерства народної освіти''. Визначено основні питання щодо розвитку доброчинності, які 
порушувалися на сторінках журналу; з’ясовано місце і роль правобережних територій Російської 
імперії у розвитку доброчинності у сфері освіти. Обґрунтовано значення ''Журналу міністерства 

народної освіти'' для поширення відомостей про досвід доброчинної підтримки сфери освіти з боку 
місцевих громад та приватних осіб. 

На етапі творення незалежної української держави гостро постають питання духовного і культурного 
розвитку суспільства, що несуть у собі не лише позитивні, а й негативні тенденції, до яких можна 
віднести стрімке розшарування українського суспільства. Воно неминуче позначається і на освітніх 
процесах, і на можливостях соціалізації дітей з різних прошарків населення в межах соціального 
інституту освіти. Кожне суспільство тією чи іншою мірою прагне знайти шляхи залучення приватної та 
громадської ініціативи до рівного доступу всіх дітей до якісної освіти. В нашій державі цей процес 
відбувається за регулюючої функції Закону України ''Про благодійність і благодійні організації'' (2002), 
розпорядження Президента України ''Про сприяння благодійності'' (2000). Нині доброчинність як чинник 
соціального зростання особистості набуває статусу державно значущої діяльності; вона дедалі більше 
розглядається як інструмент формування громадянського суспільства шляхом творення соціального 
капіталу на регіональному й загальнодержавному рівнях. Тому великого значення набуває історичний 
досвід доброчинності у сфері освіти, що має бути представлений не як вивчення окремих актів 
доброчинної діяльності, а як віддзеркалення специфіки суспільних відносин в межах конкретної 
історичної епохи, що справляють свій вплив на соціалізацію особистості дитини. 

Метою статті є аналіз місця та ролі проблем доброчинності в Україні на сторінках ''Журналу 
Міністерства народної освіти'' у другій половині ХІХ століття. 

''Журнал Міністерства народної освіти'' в Російській імперії виходив кілька разів на рік (переважно 
що три місяці) і виконував інформаціно-організаторську функцію для всіх органів управління освітою в 
учбових округах та навчальних закладах. Його структура мало змінювалася протягом другої половини 
ХІХ – початку ХХ століття і була приблизно такою: 1) урядові розпорядження в галузі освіти (сюди 
відносилися накази міністра й управляючого Міністерством народної освіти – товариша міністра; 
розпорядження про надання урядових нагород; накази про відрядження керівників міністерства; 
постанови ради міністра народної освіти); 2) кадрові питання загальнодержавного рівня в освітній сфері; 
3) наукові статті в різних галузях знання; 4) статті методичного характеру; 5) замітки з аналізом 
опублікованої навчальної та методичної літератури; 6) літопис освітніх подій в імперії. 

Журнал почав виходити в 1830 році і протягом перших 30 років структурно не змінювався. У 1868 році 
його обсяг було збільшено, структура змісту змінена, що й привело до публікації на його сторінках не лише 
розпоряджень і наказів, але й наукових статей [1: 71]. Міністр освіти у 1868 році доповідав імператору про 
те, що журнал поступово став ''органом для обнародування як поточних розпоряджень по міністерству, так 
і його перспектив, висунутих на публічне обговорення'' [1: 72]. Тираж цього видання у 1870 році складав 
близько 1,5 тис. екземплярів, що для тогочасних періодичних видань було досить значним показником, а 
кількість осіб, які мали підписку на це видання, складала 1100, переважна більшість яких, як писав сам 
журнал, була ''людьми учбового стану'' [1: 73]. ''Журнал Міністерства народної освіти'' був зразком 
спеціального освітнього видання. Додамо, що в середині ХІХ століття кількість освітніх і педагогічних 
видань різного рівня і типу в Російській імперії значно виросла: так, стали виходити друком журнали 
''Дитяче читання'', ''Народна школа''; зросла кількість підписок на газети і журнали педагогічного характеру 
''Педагогічний збірник'', ''Сімейні вечори'', ''Християнське читання'' та ін. 

Як правило, відомості про доброчинні пожертви на користь навчальних закладів, учнів, студентів та 
викладачів публікувалися в першому умовному розділі журналу. Так, протягом 1870 року в журналі було 
подано відомості про такі доброчинні стипендії, які розповсюджувалися на територію України: 1) Про 
затвердження стипендії Євграфа Платоновича Стаховського в Київській гімназії [2]. Стипендія 
призначалася для родичів доброчинника по лінії його батька і могла варіюватися для учнів Київської 
чоловічої гімназії або ж для студентів університету св. Володимира; 2) Про затвердження стипендії 
Леоніда Болдирєва при Харківському університеті [3: 212]. Стипендія призначалася для дітей 
потомствених дворян внутрішніх російських губерній православного віросповідання; 3) Про заснування 
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при Харківському університеті стипендії генерал-майора Петра Павловича Дурново [4: 207]. Стипендія 
призначалася для медичного факультету за рішенням попечителя учбового округу. 

У ''Журналі Міністерства народної освіти'' вміщувалися відомості не лише про приватну, але й про 
державну доброчинність в навчальних закладах України. Наприклад, у січневому номері часопису в 
звіті міністра народної освіти йдеться про стипендії для випускників університетів, які вирішили 
присвятити себе науковій або педагогічній діяльності в галузі слов'янської філології і російської 
словесності: ''існують з 1862 року по чотири стипендії … імені просвітителів слов'янських, святих 
Кирила і Мефодія. Стипендії ці нині зроблені обов’язковими і призначаються студентам, які готують 
себе в учителі російської мови і словесності в гімназіях, а також тих, що закінчили курс в історико-
філологічному факультеті з особливою відзнакою і залишені в університеті для підготовки до звання 
професорів слов'янської філології і російської словесності'' [1: 13]. Засновуючи названі стипендії, уряд 
прагнув спонукати деяких випускників університетів продовжувати педагогічну діяльність вчителями 
гімназій і прогімназій, очевидно, враховуючи нестачу кваліфікованих викладачів у цих навчальних 
закладах, які б мали університетський ступінь освіти: ''Після обговорення цих представлень в раді 
міністра народної освіти, мною були затверджені як правила для видачі стипендій студентам історико-
філологічного факультету з метою підготовки вчителів гімназій і прогімназій, так і правила про видачу 
стипендій молодим людям, які завершили курс і залишаються при університетах з метою підготовки до 
професорського звання… треба відраховувати з стипендіальної суми в університетах… Харківському і 
св. Володимира по 3 000 руб. у кожному, що дає можливість, при розмірі кожної стипендії в 300 руб., 
утримувати … по 10 стипендіатів'' [1: 7]. 

Значну увагу ''Журнал Міністерства народної освіти'' приділяв розвитку земської моделі 
доброчинності, якій приділено в сучасних історико-педагогічних дослідженнях достатньо уваги [5-8]. 
Так, у ''Журналі Міністерства народної освіти'' за січень 1870 року у звіті міністра народної освіти 
відзначено Харківську міську земську управу, яка вміло розпоряджалася доброчинними коштами і 
запровадила доброчинні стипендії для 33 земських стипендіатів на курсах міністерства народної освіти; 
Херсонську земську управу, яка за рахунок земських доброчинних коштів утримувала пансіон при 
місцевій гімназії; Таврійську земську управу, яка виділила кошти з доброчинних пожертв на придбання 
будинку для пансіону при Симферопольській гімназії [1: 21-22, 34]. Додамо, що доброчинна підтримка 
пансіонів, а пізніше – спільних учнівських квартир при гімназіях в Україні була характерна для всіх 
учбових округів і відповідно відображалася в тогочасній періодиці.  

''Журнал Міністерства народної освіти'' писав у 1863 р., аналізуючи проблему влаштування житла для 
учнів гімназій протягом тривалого часу: ''Це пішло ще від єзуїтів, які відчужували дітей від сімейного 
життя. Спадщина єзуїтів проявилася у влаштуванні конвіктів, закритих виховних закладів; але вони 
влаштовувалися для заможних учнів; виховний вплив на звичайних учнівських квартирах належав до 
гувернерів і не є на належному рівні. Ще в початку ХІХ ст. Віленський університет в інструкції візитаторам 
висловив думку про необхідність постійних квартир для учнів. Але квартири не мали ні пристойного 
вигляду, ні домашнього нагляду; утримувачі квартир (жінки) не мали відповідної освіти і рівня морального 
розвитку... Уряд звернув на це увагу, і колишній попечитель Київського учбового округу постановив 
заснувати спільні учнівські квартири для надання незаможним дітям пристойного приміщення і нагляду, не 
збільшуючи загальної плати за навчання і утримання. Це були заклади на папері – благі, але насправді – 
невдалі, а в принципі як віддалені від сімейного життя – фальшиві. Конарський [автор і організатор 
реформи освіти в Речі Посполитій (XVIII ст.) – Н. С.] призначав свої конвікти для заможних, а тут те саме, 
тільки для бідних; піари [греко-католицький орден – Н. С.] мали для того монастирі і сприяння суспільства; 
а тут – ні того, ні іншого. Громада прийняла ідею спільних учнівських квартир з недовірою: вчителі 
позбавилися права мати пансіонерів, а в наглядачі йшли відставні офіцери'' [9: 7]. 

Не виходили з-під уваги ''Журналу Міністерства народної освіти'' й інші навчальні заклади в Україні 
та проблеми з їх доброчинною підтримкою, наприклад, ліцей князя Безбородька. Як відомо, цей 
навчальний заклад було створено у 1820 році як гімназію вищих наук завдяки доброчинній підтримці 
Олександра Безбородька – радника Катерини ІІ [10: 133-135]. У своєму заповіті О. Безбородько 
призначив 210 000 руб. на Виховний будинок, який мав бути розміщений в Україні. Оскільки його 
спадок, з причини відсутності іншого спадкоємця, перейшов до молодшого брата Іллі, то саме 
останньому довелося розпорядитися цими доброчинними коштами, на які, замість Виховного будинку, 
було відкрито знаменитий Ніжинський ліцей. Ліцей князя Безбородька став особливим навчальним 
закладом середини ХІХ ст. і причин цьому можна навести кілька. В цей час на території Київського 
учбового округу вже не створювались навчальні заклади, характерні для початку ХІХ ст. – тобто такі, які 
б фундувалися однією людиною чи групою заможних дворян (шляхтичів), і при цьому цей фундуш 
залишався б як довічна допомога, незалежна від соціокультурних, соціально-політичних та соціально-
економічних змін. Безумовно, глобальні соціальні зміни – руйнування політичної чи економічної 
системи – приводили до скасування доброчинної допомоги, але, як правило, породжували нову 
доброчинну систему, адекватну новим соціальним умовам [11]. 
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''Журнал міністерства народної освіти'' звернув увагу на цей навчальний заклад у зв’язку з тим, що в 
другій половині ХІХ століття доброчинних коштів на його утримання вже не вистачало і ліцей знаходився 
''… у вкрай незадовільному становищі, отримуючи на своє утримання 13 000 з невеликим надлишком 
рублів, тобто не набагато більше половини від того, що асигнується на класичну гімназію… Єдиний спосіб 
допомогти Ніжинському ліцею стати на ступінь вищого навчального закладу, яким він є по волі заповідача, 
полягає у збільшенні коштів його утримання за рахунок державного казначейства'' [1: 15]. 

Деяка частина доброчинних коштів, як свідчать публікації у ''Журналі міністерства народної освіти'', 
призначалася для підготовки та подальшої доброчинної підтримки вчителів на спеціальних 
міністерських курсах та у вчительських семінаріях України. Так, предводитель сумського дворянства 
Кондратьєв заснував п’ять стипендій для завершення освіти випускників Сумського повітового училища 
на Харківських педагогічних курсах; Полтавські земські збори дозволили використати 5 000 руб. 
доброчинних коштів щорічно для підготовки вчителів у місцевих повітових училищах; голова 
Прилуцької училищної ради своїм коштом навчав 22 стипендіати в місцевому повітовому училищі [1: 
35]. Харківська громада зібрала 1 413 руб. з метою створення доброчинного фундуша для підтримки 
вчителів-пенсіонерів; при Полтавському губернському училищі було створено доброчинну касу для 
допомоги вчителям, які потрапили у вкрай скрутні фінансові умови. Зазначена каса створювалася з 
невеликих доброчинних пожертв самих педагогів, а також інших приватних пожертв і в кінці 1868 року 
вміщувала 3 200 руб. [1: 37]. Міністр народної освіти Російської імперії зазначав в одному зі своїх звітів, 
опублікованих у ''Журналі міністерства народної освіти'', що доброчинні кошти для підтримки 
вчительства є конче необхідними, оскільки ''підготовка до вчительської служби коштує недешево, 
досягнення мети на цьому поприщі не для кожного доступне, і заміна одного хорошого вчителя на 
іншого такого само хорошого – не завжди легка, а іноді неможлива'' [1: 37]. 

У 70-ті рр. ХІХ століття ''Журнал Міністерства народної освіти'' відреагував на люстраційні процеси 
щодо доброчинних пожертв на користь навчальних закладів, ініційовані генерал-губернатором західних 
губерній Д. Г. Бібіковим. Люстраційний період у розвитку доброчинності у сфері освіти почався в 
середині ХІХ століття, коли російська влада намагалася перевести значні доброчинні кошти (переважно 
від польської громади) на користь російських навчальних закладів. Дослідник історії Київського 
університету М. Владімірський-Буданов (1884) писав: ''У всьому тому ми бачимо тільки глибоку іронію 
історичних доль; ще за життя свого Чацький приречений був бачити, як кошти, зібрані ним з такими 
зусиллями для справи польської цивілізації, йдуть для мети протилежної'' [12]. 

У процесі люстрації доброчинних коштів, отже, було встановлено виконавчий порядок їх стягнення з 
усіх, навіть давніх (початку ХІХ століття) фундаторів приходських училищ, гімназій, університетів. 
Процесуально процес люстрації доброчинних фундушів належав до відання рад при попечителях учбових 
округів. Найбільш яскраво люстраційні й ревізійні процеси виявилися у Київському учбовому окрузі, що 
зрозуміло, оскільки саме в ньому було сконцентровано найбільшу кількість фундушових сум. Для цього 
було створено спеціальну Фундушову комісію, яка підлягала керівництву Ради попечителя округу. 

Ради попечителів учбових округів у 1838 році визначали на кожен фундуш відповідні капітальні суми, 
які б виражалися в рублях і могли були подані на стягнення, штраф і т. п. [13: 50]. Фундатори при цьому 
зобов’язувалися виплатити всю капітальну суму, відсотками з якої стало би, в такому разі, розпоряджатися 
вже училищне начальство; так трапилося в Волочиському, Несвіжському, Устилугському, Полонському, 
Кривинському, Порицькому та ін. училищах [13: 50]. Якщо ж ішлося про спадкоємців доброчинників 
початку ХІХ століття, то до них було застосовано стягнення коштів шляхом застави маєтків. 

''Журнал Міністерства народної освіти'' опублікував у 1873 році розпорядження, за яким доброчинні 
кошти (у грошах, нерухомості, обладнанні, книгах тощо), люстровані в середині ХІХ століття, мали 
перейти до так званих ''спеціальних сум'', для чого було засновано ''особливий IV відділ, для внесення в 
нього всіх пожертвуваних на користь навчальних закладів капіталів, із зазначенням належних до них 
відсотків і витрат з цих відсотків'' [14: 14]. Таким чином, запроваджений у західних губерніях досвід 
контролю над доброчинними пожертвами було розповсюджено на всю систему освіти Російської імперії. 

Іноді в ''Журналі міністерства народної освіти'' з'являлися публікації, де висвітлювалися конфесійні 
особливості доброчинності у тому чи іншому регіоні. Журнал, наприклад, нарікав на переважання 
католицької громади у доброчинній підтримці своїх одновірців на Правобережній Україні. Так, міністр 
освіти у 1868 році писав у зазначеному виданні, що ''діти католиків або належать до багатих і заможних 
класів землевласників, або користуються особливими фундушами і стипендіями; вихованці ж 
православного віросповідання, як-от: діти священиків, чиновників, міщан і частково селян, – переважно 
стану незаможного і навіть бідного і до цього часу не користувалися ніякими допомогами'' [1: 24-25]. 

Висновок. ''Журнал Міністерства народної освіти'' став важливим інформаційним джерелом для 
навчальних закладів та учбових округів Російської імперії. Проблема доброчинності у сфері освіти була 
значущим компонентом змісту цього часопису. Досить часто в журналі публікувалися відомості про 
розвиток доброчинності у західних губерніях Російської імперії – Волинській, Київській, Подільській, 
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оскільки саме в цих губерніях у першій половині ХІХ століття було закладено основи системної 
фундушової підтримки сфери освіти з боку місцевих громад та приватних осіб. 
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Сейко Н. А. Проблема благотворительности в Украине на страницах ''Журнала министерства 
народного просвещения'' (вторая половина ХІХ века). 

В статье представлен анализ проблемы благотворительности в сфере образования на страницах 
одного из крупнейших образовательных периодических изданий второй половины ХIХ века – ''Журнала 

министерства народного просвещения''. Определены основные вопросы по развитию 
благотворительности, поднимающиеся на страницах журнала, место и роль правобережных 

территорий Российской империи в развитии благотворительности в сфере образования. Обосновано 
значение ''Журнала министерства народного образования'' для распространения информации об опыте 

благотворительной поддержки сферы образования со стороны местных общин и частных лиц. 

Seiko N. A. The Issue of Charity in Ukraine on the Pages of the ''Folk Education Ministry Journal''  
(the Second Half of the XIX Century). 

The article analyzes the charity issues in the sphere of education on the pages of the most outstanding periodical 
in the second half of the XIX century – the ''Folk Education Ministry Journal''. The principal questions are 

determined on the charity development, raising on the pages of the journal as well as the role and place of the 
Right-Bank areas of the Russian empire in the charity development in the sphere of education. The notion of the 
''Folk Education Ministry Journal'' for the information diversity on the experience of the benevolent support of 

the educational sphere on the part of the local communities and private individuals is justified. 


