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АНОТАЦІЯ 

Сидоренко О. Л. Розвиток недержавної вищої школи України в кінці 

ХІХ – на початку ХХ ст. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Сумський 

державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Сумський 

державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. Суми, 2020. 

Зміст анотації 

Дисертація є цілісним історико-педагогічним дослідженням проблеми 

розвитку недержавної вищої школи України в кінці ХІХ – на початку 

ХХ століття. 

Схарактеризовано стан наукової розробленості досліджуваної 

проблеми та засвідчено наявність значних напрацювань широкого 

тематичного і змістового діапазону. Історіографію проблеми класифіковано 

на такі групи: праці з проблеми розвитку вищої освіти; наукові розвідки з 

проблеми розвитку недержавної вищої школи України; історичні хроніки та 

ювілейні видання окремих закладів вищої освіти; довідникова література. 

Водночас враховано особливості історіографічної традиції, умовно 

розподіленої на дорадянську (до початку 20-х років ХХ ст.), радянську (20–

80-ті роки ХХ ст.) та сучасну (з 1991 р.). Доведено, що проблема є 

малодослідженою в історико-педагогічних розвідках, оскільки більшість 

розвідок є тенденційними або присвячено досить вузькій проблематиці. 

Констатовано дефініційну невизначеність ключового поняття дослідження, 

яка позиціонується різними дослідниками як недержавна, приватна, громадська, 

незалежна, вільна, альтернативна, неурядова. Узагальнюючи підходи сучасних 

вчених, надано визначення поняттю «недержавна вища школа» – мережа 

закладів вищої освіти, що створювалися та функціонували з ініціативи та коштом 

приватних осіб, громадських об’єднань та організацій за активної участі 

прогресивно налаштованої інтелігенції та органів місцевого самоврядування. 
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Доведено, що вірогідності представлених матеріалів та 

обґрунтованості результатів дослідження сприяє широкий 

репрезентативний масив джерел. Запропоновано класифікацію джерельної 

бази дослідження: нормативно-правові документи досліджуваного періоду; 

внутрішня документація недержавних вищих шкіл; джерела особистого 

походження; довідково-статистичні матеріали; фотоматеріали, що 

унаочнюють розвиток недержавної вищої школи. 

Виокремлено комплекс чинників, що впливали на процес розвитку 

недержавної вищої освіти на території України в кінці ХІХ – на початку 

ХХ століття (суспільно-політичні, нормативно-правові, ментальні, економічні, 

соціокультурні, освітні, наукові, ментальні), врахування яких дозволило 

здійснити авторську періодизацію розвитку недержавних вищих шкіл України 

в кінці ХІХ – на початку ХХ століття та виокремити такі етапи: І – початково-

апробаційний (1876–1905), пов’язаний зі створенням зусиллями приватної і 

громадської ініціативи та першим досвідом діяльності вишів нового типу, 

зорієнтованих на стандарти класичних університетів; ІІ – стабілізаційно-

розбудовчий (1905–1917), для якого характерною була поступова 

інституалізація й активна розбудова окремого недержавного сектору вищої 

освіти внаслідок активізації громадсько-педагогічного сподвижництва; ІІІ – 

інноваційно-перетворювальний (1917–1920), упродовж якого відбулося  

визнання повноцінності статусу недержавних вищих шкіл, здійснювалися 

активні спроби інтенсифікації педагогічного процесу з використанням нових 

наукових підходів, реалізації академічної, кадрової та фінансової автономії 

вишів, активізації студентського самоврядування. 

В дослідженні розкрито теоретичні ідеї щодо розвитку недержавної 

(вільної) вищої школи в означений період. Узагальнено ідеї західних учених, 

педагогів, освітніх і громадських діячів досліджуваного періоду, які 

пропонували власні інтерпретації ідеї вільної вищої школи. Аргументовано, 

що в контексті ідей реформаторської педагогіки представники української 

інтелігенції та науково-педагогічної громадськості сподівалися на 
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утвердження національного компоненту у вищих школах нового типу – 

народних університетах, спрямованих на розвиток практичних навичок і 

духовних потреб вихідців із народу, на відміну від «казенних» закладів, 

відчужених від рідних джерел. 

Розкрито значення активізації громадської і приватної ініціативи для 

подолання монополії держави в галузі вищої освіти, забезпечення структурно-

організаційного становлення недержавної вищої школи у досліджуваний 

період. Визначено та схарактеризовано основних суб’єктів (ініціаторів та 

реалізаторів) започаткування і структурного оновлення недержавних вищих 

шкіл в кінці ХІХ – на початку ХХ століття, а саме: органів місцевого 

самоврядування, громадських товариств, купців, промисловців, кооперативів, 

приватних осіб (передусім меценатів, представників інтелігенції, членів 

професорсько-викладацького складу та членів їх родин). 

З урахуванням юридичного статусу, професійного спрямування та 

якості підготовки фахівців уточнено типологізацію недержавних вищих 

шкіл: виші університетського типу – передусім вищі жіночі курси та 

недержавні університети; галузеві виші – медичні, педагогічні, комерційні, 

політехнічні, сільськогосподарські інститути, наділені правами закладів 

вищої освіти, мистецькі вищі школи і консерваторії; а також народні 

університети як осередки неформальної освіти, що діяли на території 

України в досліджуваний період. З’ясовано, що розгортання розгалуженої 

мережі недержавних вищих шкіл сприяло розширенню доступу населення до 

освіти і поглибленню підготовки фахівців різного профілю. 

Виявлено змістово-процесуальні особливості розвитку недержавної 

вищої школи України в кінці XIX – на початку ХХ століття. До найсуттєвіших 

новацій, реалізованих в освітньому середовищі недержавної вищої школи 

досліджуваного періоду, віднесено: запровадження нової предметної системи 

навчання; індивідуалізація, диференціація та інтенсифікація освітнього 

процесу; децентралізація управління; демократизація, диверсифікація, 

професіоналізація, утвердження гуманістичних цінностей; увиразнення 
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національної складової змісту освітнього процесу; набуття академічного 

статусу української мови, розвиток студентського самоврядування. 

Підкреслено поступове посилення спрямованості освітнього процесу на 

забезпечення особистісно орієнтованого підходу, на розкриття потенціалу 

студента з використанням творчо-продуктивних форм і методів (семінаріїв, 

лабораторних занять, бесід, консультацій, навчальних і виробничих екскурсій, 

різних видів практик тощо). Констатувано поєднання ґрунтовного 

теоретичного рівня та професійно-орієнтованої складової підготовки фахівців 

у недержавних вищих школах на основі збільшення обсягу практичних занять 

і самостійної роботи студентів, що сприяло саморозвитку особистості. 

Окреслено специфіку академічної громади недержавної вищої школи 

кінця ХІХ – початку ХХ століття. Схарактеризовано практику ретельного 

відбору претендентів на викладацькі посади недержавної вищої школи у 

досліджуваний період з урахуванням особистих і фахових якостей, репутації 

в науковому співтоваристві, здатності до наполегливого науково-

дослідницького розвитку, вдосконалення культурного і професійно-

педагогічного рівня, передусім на основі ефективної організації закордонних 

стажувань викладачів та перспективних студентів, які становили основу 

кадрового резерву. Відзначено досить високу мотивацію та академічну 

успішність, переважання творчої атмосфери та корпоративної солідарності у 

студентсько-викладацькому середовищі, незважаючи на різні політичні 

погляди та ідеологічні орієнтації. 

Підтверджено, що розвиток недержавного сектору вищої освіти сьогодні 

належить до трендів глобального ринку освітніх послуг. Серед провідних 

тенденцій розвитку недержавної вищої школи у світовому освітньому просторі 

на початку ХХІ століття відзначено модернізацію університетської автономії, 

глокалізацію, масовізацію, лібералізацію, демократизацію, диверсифікацію, 

елітаризацію, міжнародну координацію й інтеграцію. 

Констатовано, що реалізація академічної, організаційної та фінансової 

автономії у недержавному секторі вищої освіти набула більш реалістичних 
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перспектив з ухваленням нового Закону України «Про вищу освіту» (2014). 

Актуалізовано виявлений позитивний досвід та окреслено перспективи його 

використання в сучасних умовах реформування вищої освіти України щодо: 

консолідації зусиль представників академічної громадськості для розроблення 

концептуальних засад і стратегії розвитку вищої освіти, реалізації 

організаційної, фінансової, кадрової та академічної автономії, забезпечення 

відкритості до інновацій, досягнення високих стандартів якості освіти, 

посилення співпраці науки і виробництва, здатності до оперативного 

реагування на потреби споживачів освітніх послуг, активізації міжпредметних 

зв’язків та посилення дослідницької спрямованості освітнього процесу, 

розроблення індивідуальних моделей навчання, налагодження конструктивної 

педагогічної взаємодії викладачів і студентів, зміцнення наукового світогляду, 

громадянської зрілості та національної свідомості студентської молоді. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в 

тому, що вперше здійснено цілісне історико-педагогічне дослідження 

проблеми розвитку недержавної вищої школи України в кінці ХІХ – на 

початку ХХ століття, а саме: схарактеризовано історіографію та джерельну 

базу обраної проблеми; окреслено чинники розвитку недержавної вищої 

школи України в кінці XIX – на початку ХХ століття (історичні суспільно-

політичні, ментальні, економічні, соціокультурні, освітні, наукові, 

нормативно-правові); здійснено періодизацію розвитку недержавної вищої 

школи України досліджуваного періоду (І – початково-апробаційний етап 

(1876–1905) – поява перших закладів вищої освіти, започаткованих 

приватною та громадською ініціативою; ІІ – стабілізаційно-розбудовчий етап 

(1905–1917) – активна розбудова недержавного сектору вищої освіти; ІІІ – 

інноваційно-перетворювальний етап (1917–1920) – вдосконалення організації 

педагогічного процесу в недержавних вищих школах); виявлено змістово-

процесуальні (поєднання фундаменталізації і спеціалізації змісту освіти, 

посилення практичної доцільності педагогічного процесу, розробка 

індивідуальної траєкторії навчання студентів; надання переваги творчо-
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продуктивним форм і методам навчання, створення слухачами авторських 

освітніх та наукових продуктів; поєднання курсової та предметної системи 

навчання, збільшення питомої частки самостійної роботи студентів) та 

кадрові (практика ретельного відбору кандидатів, наполегливого 

вдосконалення наукового, культурного і професійно-педагогічного рівня 

викладачів, висока академічна мобільність) особливості розвитку 

недержавної вищої школи України в кінці XIX – на початку ХХ століття. 

Уточнено і конкретизовано особливості державної політики щодо 

недержавної вищої школи на території України в кінці ХІХ – на початку 

ХХ століття. 

Подальшого розвитку набули знання про перспективи використання 

виявленого позитивного досвіду в сучасних умовах реформування вищої 

освіти України. 

До наукового обігу введено 54 невідомих та маловідомих джерел, що 

сприяють забезпеченню достовірності результатів дослідження. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження . 

Фактичний матеріал і теоретичні висновки, що стосуються виокремлення 

чинників та здійснення періодизації розвитку недержавної вищої школи 

України в кінці ХІХ – на початку ХХ століття, розкриття особливостей 

організації освітнього процесу (структурно-організаційних, змістово-

процесуальних та кадрових) в умовах недержавної вищої школи України 

досліджуваного періоду, дають підстави для осмислення провідних 

тенденцій і динаміки реформаційних процесів у сучасному освітньому 

просторі та використано при вивченні у вищій школі курсів «Історія вищої 

освіти», «Історія педагогіки», «Педагогіка», «Педагогіка і психологія 

вищої школи», «Історія зарубіжної педагогіки», «Порівняльна педагогіка», 

«Вища школа та науково-педагогічна діяльність», «Професійна освіта». 

Отримані у процесі наукового пошуку результати дослідження можуть 

бути враховані в закладах вищої освіти при викладанні спецкурсів і 

дисциплін з педагогіки, історії педагогіки, історії України, історії 
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культури, у подальших дослідженнях та при підготовці відповідних 

навчальних посібників для студентів. 

Ключові слова: розвиток, недержавна вища школа України, вільна 

вища школа, громадська та приватна ініціатива, заклад вищої освіти, 

народний університет, структурно-організаційні особливості, змістово-

процесуальні особливості, кадрові особливості. 
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ABSTRACT 

Sydorenko O. L. Development of non-state higher school in Ukraine in the 

late XIX – early XX century. – On the rights of manuscript. 

Thesis for Candidate of Pedagogical Sciences degree in specialty 13.00.01 – 

General Pedagogics and History of Pedagogics. – Sumy State Pedagogical 

University named after A. S. Makarenko. – Sumy State Pedagogical University 

named after A. S. Makarenko. Sumy, 2020. 

The contents of the abstract 

The thesis is a comprehensive historical and pedagogical study of the 

problem of development of non-state higher school in Ukraine in the late XIX – 

early XX century. 

The state of scientific elaboration of the problem under investigation is 

characterized and significant developments of a wide thematic and semantic range 

are highlighted. The historiography of the problem is classified into the following 

groups: works on the problem of higher education development; scientific research 

on the development of non-state higher school in Ukraine; historical chronicles and 

anniversary editions of separate institutions of higher education; reference 

literature. At the same time, the peculiarities of the historiographical tradition, 

conditionally divided into pre-Soviet (until the early 20s of the XX century), 

Soviet (20–80s of the XX century) and modern (since 1991) are taken into account. 

It is proved that the problem is little studied in historical and pedagogical 

explorations, as the majority of the explorations are tendentious or devoted to a 

rather narrow issue. 

The definition ambiguity of the key concept of the study, which is positioned 

by various researchers as non-governmental, private, public, independent, free, 

alternative, non-governmental is stated. Summarizing the approaches of modern 

scholars, the definition of the “non-state higher school” is given. It is interpreted as 

a network of higher education institutions created and operated on the initiative 

and at the expense of individuals, public associations and organizations with the 

active participation of progressive intellectuals and local governments. 
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It is proved that the reliability of the presented materials and the validity of 

the research results are facilitated by a wide representative array of sources. The 

classification of the source base of the research is offered: normative-legal 

documents of the studied period; internal documentation of non-state higher 

schools; sources of personal origin; reference and statistical materials; photo 

materials illustrating the development of non-state higher school. 

A set of factors influencing the development of non-state higher education 

in Ukraine in the late XIX – early XX century (socio-political, normative-legal, 

economic, socio-cultural, educational, scientific, mental) is determined. It 

allowed to carry out the author’s periodization of development of non-state 

higher schools of Ukraine in the late XIX – early XX century and distinguish 

the following stages: I – initial approbation (1876–1905), associated with 

creation of private and public initiative and the first experience of new types of 

universities focused on the standards of classical universities; ІІ – stabilization 

and development (1905–1917), which was characterized by gradual 

institutionalization and active development of a separate non-state sector of 

higher education due to the intensification of social and pedagogical 

partnerships; ІІІ – innovation and transformation (1917–1920), during which 

there was a legal recognition of the full status of non-state higher schools, active 

attempts were made to intensify the pedagogical process using new scientific 

approaches, implementation of academic, staff and financial autonomy of 

universities, activation of student government. 

The study reveals theoretical ideas on the development of non-state (free) 

higher school in the specified period. The ideas of Western scholars, teachers, 

educators and public figures of the period under study are summarized, which in 

the context of the development of reformist pedagogy offered their own 

interpretations of the idea of a free higher school. It is argued that in the context of 

the ideas of reformist pedagogy, representatives of the Ukrainian intelligentsia and 

scientific and pedagogical community hoped for the establishment of a national 

component in higher schools of a new type – people’s universities, aimed at 
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developing practical skills and spiritual needs of people, unlike “state” institutions 

alienated from native sources. 

The significance of intensification of public and private initiative for 

overcoming the state monopoly in the field of higher education, ensuring the 

structural and organizational formation of non-state higher school in the period 

under study is revealed. The main actors (initiators and implementers) of the 

establishment and structural renewal of non-state higher schools in the late XIX – 

early XX century, namely: local governments, public associations, merchants, 

industrialists, cooperatives, individuals (especially patrons, representatives of the 

intelligentsia, members of the teaching staff and members of their families) are 

identified and characterized. 

Taking into account the legal status, professional orientation and the quality 

of training, the typology of non-state higher schools has been clarified: higher 

education institutions of the university-type – primarily higher women’s courses 

and non-state universities; branch universities –medical, pedagogical, commercial, 

polytechnic, agricultural institutes, endowed with the rights of higher education 

institutions, art colleges and conservatories; as well as people’s universities as 

centers of non-formal education that operated in Ukraine during the period under 

study. It was found that deployment of an extensive network of non-state higher 

education institutions had helped to expand public access to education and deepen 

the training of specialists in various fields. 

The content and procedural peculiarities of the development of non-state 

higher school of Ukraine in the end of the XIX – early XX century are revealed. 

The most significant innovations implemented in the educational environment of 

the non-state higher school in the period under study include: introduction of a new 

subject system of education; individualization, differentiation and intensification of 

the educational process; decentralization of management; democratization, 

diversification, professionalization, affirmation of humanistic values; clarification 

of the national component of the content of the educational process; acquisition of 

academic status of the Ukrainian language, development of student self-
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government. The gradual strengthening of the educational process to ensure a 

personality-centered approach, to reveal the potential of the student using creative 

and productive forms and methods (seminars, laboratory classes, interviews, 

consultations, training and production excursions, various types of practices, etc.) 

is highlighted. The combination of a thorough theoretical level and professionally 

oriented component of training in non-state higher schools on the basis of 

increasing the amount of practical classes and independent work of students, which 

contributed to the self-development of the individual, is stated. 

The specifics of the academic community of the non-state higher school of 

the end of the XIX – early XX century is outlined. The practice of careful selection 

of candidates for teaching positions of non-state higher schools in the period under 

study is characterized taking into account personal and professional qualities, 

reputation in the scientific community, ability to persistent research development, 

improvement of cultural and professional-pedagogical level and promising 

students who formed the basis of the personnel reserve. High motivation and 

academic success, predominance of creative atmosphere and corporate solidarity in 

the student-teaching environment, despite different political views and ideological 

orientations, were noted. 

It is confirmed that development of the non-state sector of higher education 

today belongs to the trends of the global market of educational services. Among 

the leading trends in the development of non-state higher education in the world 

educational space at the beginning of the XXI century are modernization of 

university autonomy, glocalization, massification, liberalization, democratization, 

diversification, elitization, international coordination and integration. 

It is stated that implementation of academic, organizational and financial 

autonomy in the non-state sector of higher education has gained more realistic 

prospects with adoption of the new Law of Ukraine “On Higher Education” 

(2014). The revealed positive experience is actualized and the prospects of its use 

in modern conditions of higher education reform in Ukraine are outlined regarding: 

consolidation of the efforts of academic community representatives to develop 
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conceptual bases and strategies of higher education development, realization of 

organizational, financial, personnel and academic autonomy, openness to 

innovations, achievement of high standards of education quality, strengthening 

cooperation between science and production, ability to respond quickly to the 

needs of consumers of educational services, intensification of interdisciplinary 

links and strengthening the research orientation of the educational process, 

development of individual learning models, constructive pedagogical interaction of 

teachers and students, strengthening scientific worldview, civic maturity and 

national consciousness of student youth. 

The novelty of research results lies in the fact that for the first time a 

comprehensive historical and pedagogical study of the development of the non-

state higher school in Ukraine in the late XIX – early XX century is conducted, 

namely: the historiography and source base of the chosen problem are 

characterized; the factors of development of non-state higher school in Ukraine in 

the late XIX – early XX century (socio-political, normative-legal, economic, socio-

cultural, educational, scientific, mental) are outlined; periodization of the non-state 

higher school development in Ukraine in the studied period is carried out (I – 

initial approbation stage (1876–1905) – emergence of the first higher education 

institutions initiated by private and public initiative; II – stabilization and 

development stage (1905–1917) – active development of non-state sector of higher 

education, III – innovation and transformation stage (1917–1920) – improvement 

of the pedagogical process organization in non-state higher schools); content and 

procedural (combination of fundamentalization and specialization of educational 

content, strengthening of practical expediency of pedagogical process, 

development of individual trajectory of students’ learning; preference of creative-

productive forms and methods of teaching, creation of author’s educational and 

scientific products; combination of course and subject system of education, 

increase in specific share of independent work of students) and personnel (practice 

of careful selection of candidates, persistent improvement of scientific, cultural and 

professional-pedagogical level of teachers, high academic mobility) features of 
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development of non-state higher school of Ukraine in the late XIX – early 

XX centuries are revealed. 

The peculiarities of the state policy on non-state higher school on the 

territory of Ukraine in the late XIX – early XX century are specified and 

concretized. 

Knowledge about the prospects of using the identified positive experience in 

the current conditions of higher education reform in Ukraine has been further 

developed. 

54 unknown and little-known sources have been introduced into scientific 

circulation, which contribute to ensuring the reliability of the research results. 

The practical significance of the research results. Factual material and 

theoretical conclusions concerning identification of factors and periodization of the 

development of non-state higher school in Ukraine in the late XIX – early 

XX century, disclosure of the peculiarities of organization of the educational 

process (structural and organizational, content and procedural and personnel) in 

conditions of the non-state higher school of Ukraine of the investigated period, 

provide grounds for understanding the leading trends and dynamics of reform 

processes in the modern educational space and are used in higher education 

courses “History of Higher Education”, “History of Pedagogy”, “Pedagogy”, 

“Pedagogy and Psychology of Higher Education”, “History of Foreign pedagogy”, 

“Comparative pedagogy”, “Higher school and scientific and pedagogical activity”, 

“Professional education”. The results of the research obtained in the process of 

scientific research can be taken into account in higher education institutions in 

teaching special courses and disciplines in pedagogy, history of pedagogy, history 

of Ukraine, history of culture, in further research and in preparing relevant 

textbooks for students. 

Key words: development, non-state higher school of Ukraine, free higher 

school, public and private initiative, institution of higher education, people’s 

university, structural and organizational features, content and procedural features, 

personnel features. 
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ВСТУП 

 

Актуальність і доцільність дослідження. Активні суспільно-

політичні та соціокультурні процеси в Україні на межі ХХ–ХХІ століть, 

прагнення до інтеграції в європейський і світовий освітній простір 

обумовлюють динамічне оновлення системи освіти, спрямоване на 

формування нової генерації громадян з урахуванням демократичних 

цінностей і національних освітніх традицій, від чого залежить ефективність 

розбудови правового громадянського суспільства й рівень життя в країні. 

Внаслідок ухвалення законів України «Про вищу освіту» (2014), «Про 

освіту» (2017) та інших документів державного значення було урівняно права 

закладів вищої освіти різних форм власності у здійсненні освітньої діяльності 

для розширення можливостей громадян у реалізації права на освіту.  

З огляду на актуальність викликів, які постали перед українською 

освітою, вивчення позитивного історичного досвіду взаємодії 

представників громадськості, всіх зацікавлених осіб у процесі становлення 

недержавної вищої школи в часи соціально-економічних трансформацій є 

вельми своєчасним. У цьому контексті заслуговують на увагу здобутки 

недержавних вищих шкіл України в кінці ХІХ – на початку ХХ століття, 

які на засадах академічної, організаційної, фінансової та кадрової 

автономії виступали ініціаторами педагогічних інновацій, спрямованих на 

забезпечення якості та конкурентоспроможності вищої освіти.  

Сучасна наукова література характеризується питомим збільшенням 

досліджень з різних галузей науки, присвячених актуальним проблемам 

діяльності закладів вищої освіти недержавного сектору України на 

сучасному етапі (В. Астахова (2000; 2001; 2003; 2011; 2013), К.  Астахова 

(2014), Л. Білий (2007), В. Буяшенко (2017), С. Жарая (1998), 

М. Михайліченко (2017), В. Огаренко (2001), У. Парпан (2018), 

О. Присвітла (2016), І. Прохор (2015), Н. Рєзанова (1999), Г. Січкаренко 

(2010), І. Тимошенко (1998), Т. Удовицька (2002) та ін.). Історичні та 
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теоретичні аспекти розвитку недержавної вищої школи представлено в 

узагальнюючих дослідженнях з історії вищої освіти (В.  Бенера (2011), 

Л. Березівська (2008), З. Зайцева (2000), О. Кірдан (2017), Л. Корж-Усенко 

(2019), Г. Косінова (2003), М. Кругляк (2010), В. Курило (2000), 

Н. Левицька (2012), Д. Розовик (2004), О. Сухомлинська (2005), 

А. Ткаченко (2018) та ін.) та вузькоспеціалізованих розвідках 

(О. Бистряков (Быстряков, 1999), Л. Білан, С. Білан (2011), В. Вірченко 

(2006), Н. Дем’яненко (Дем’яненко, Прудченко, 2005), О. Драч (2011), 

К. Кобченко (2007), І. Матяш (2000), О. Мельник (2009), Л. Міхневич 

(2009), Т. Павлова (2012), І. Прудченко (2005), А. Ставицька (2015), 

І. Федосова (2014), А. Чуткий (2013) та ін.). Подвижницька і благодійна 

діяльність представників різних соціальних верств та громадських 

товариств, зокрема щодо фундування і підтримки недержавних закладів 

освіти, стала предметом досліджень П. Біліченка (2008), Л. Вовк (1997), 

І. Добрянського та В. Постолатія (1998), О. Доніка (2005), О. Друганової 

(2009), Н. Побірченко (2001), Н. Сейко (2006) та ін. 

Доцільність вивчення особливостей розвитку недержавної вищої 

школи України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. підтверджується потребою у 

вирішенні низки суперечностей, а саме між: вимогою часу щодо доцільного 

поєднання традицій та інновацій у сучасній системі освіти України і 

недостатньою ретроспективною оцінкою закономірностей її розвитку; 

активізацією процесу диверсифікації вищої школи України і необхідністю 

об’єктивної оцінки ефективності діяльності закладів вищої освіти недержаної 

форми власності; активною розробкою в сучасній науці проблем історії 

вищої освіти і браком узагальнюючих історико-педагогічних досліджень, 

присвячених розвитку недержавної вищої школи України. 

Отже, актуальність, теоретична і практична значущість проблеми, її 

недостатня розробленість, потреба розв’язання означених суперечностей 

зумовили вибір теми дослідження «Розвиток недержавної вищої школи 

України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.». 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є складовою комплексного дослідження кафедри 

педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка «Інноваційні підходи до управління якістю освіти» 

(реєстраційний номер 0113U004660). 

Тему дисертації затверджено вченою радою Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка. (протокол № 2 від 

28.09.2015 р.). 

Мета дослідження – визначити особливості розвитку недержавної 

вищої школи України в кінці ХІХ – на початку ХХ століття задля 

актуалізації можливостей використання виявленого позитивного досвіду в 

сучасних умовах реформування вищої освіти.  

Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження: 

1. Схарактеризувати історіографію та джерельну базу обраної проблеми. 

2. Окреслити чинники та здійснити періодизацію розвитку 

недержавної вищої школи України в кінці XIX – на початку ХХ століття. 

3. Визначити суб’єктів і напрями реалізації громадської та 

приватної ініціативи у структурно-організаційній розбудові недержавної 

вищої школи України в досліджуваний період. 

4. Виявити змістово-процесуальні й кадрові особливості розвитку 

недержавної вищої школи України в кінці XIX – на початку  

ХХ століття. 

5. Розкрити особливості розвитку недержавної вищої школи в 

сучасних умовах та актуалізувати можливості використання виявленого 

позитивного досвіду. 

Об’єкт дослідження – розвиток вищої школи на території України в 

кінці XIX – на початку ХХ століття. 

Предмет дослідження – структурно-організаційні, змістово-

процесуальні та кадрові особливості розвитку недержавної вищої школи 

України в кінці XIX – на початку ХХ століття. 
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Хронологічні межі дослідження – кінець XIX – початок 

ХХ століття. Визначення нижньої межі дослідження пов’язане з появою на 

українських землях перших недержавних вищих шкіл після надання 

дозволу Олександра ІІ на створення в університетських містах вищих 

жіночих курсів (1876). Вибір верхньої хронологічної межі зумовлений 

ліквідацією недержавного сектору вищої освіти після остаточного 

встановлення на території України радянської влади та ухвалення 

Наркоматом освіти УСРР постанови «Про реформу вищої школи» (1920) . 

Територіальні межі дослідження охоплюють українські землі, що в 

досліджуваний період входили до складу Російської імперії. 

Методологічну основу дослідження становлять закони та категорії 

наукового пізнання; принципи науковості, історизму, системності, єдності 

загальнолюдського і національного, теорії та практики, взаємозв’язку і 

взаємодії об’єктивного та суб’єктивного, традиційного й інноваційного, 

історичного та логічного; ідеї доцільності творчого використання кращих 

національних традицій в умовах розбудови сучасної освіти України. В 

основу конкретної методології дослідження покладено такі наукові 

підходи: історичний, що уможливив вивчення недержавної вищої школи 

України в історичному розвитку; системний, що забезпечив розгляд 

розвитку недержавної вищої школи України як складного багатовимірного 

феномену, що розвивається у взаємозв’язку всіх його складників; 

культурологічний, що дозволив розкрити культуро-ретрансляційну і 

націєтворчу функції вищої школи; особистісно орієнтований, що сприяв 

з’ясуванню сутнісних характеристик суб’єктів освітнього процесу, здатних 

активно засвоювати, оновлювати і ретранслювати суспільний досвід; 

герменевтичний, що сприяв адекватній інтерпретації історичних наративів. 

Теоретичну основу дослідження становлять методологічні основи та 

концептуальні положення: сучасної філософії освіти і виховання 

(В. Андрущенко (2008), Л. Губерський (2008), І. Зязюн (2008), В. Кремень та 

С. Ніколаєнко (2015), В. Лутай (2005), М. Михальченко (2005) та ін.); теорії та 
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історії педагогіки (В. Бугрій (2018), Н. Гупан (2001), Н. Дічек (2014), М. Євтух 

(2015), С. Золотухіна (2013), В. Курило та Є. Хриков (2013), В. Луговий (2007), 

О. Михайличенко (2005), Н. Ничкало (2000), Г. Ніколаї (2013), О. Огієнко 

(2017), А. Сбруєва (2008; 2009), О. Семеног та М. Вовк (2016), О. Сухомлинська 

(2003; 2005), А. Ткаченко (2018) та ін.); розвитку вищої освіти України у 

досліджуваних територіально-хронологічних межах (В. Бенера (2011), 

Л. Березівська (2008), З. Зайцева (2000), О. Кірдан (2017), Л. Корж-Усенко 

(2019), Н. Левицька (2012), Д. Розовик (2004) та ін.); становлення та розбудови 

недержавної вищої школи, ролі приватної та громадської ініціативи в 

означеному процесі (В. Астахова (2003; 2011), В. Буяшенко (2017), Л. Вовк 

(1997), Н. Дем’яненко (2005), І. Добрянський (2008), О. Драч (2011), 

О. Друганова (2009), Н. Побірченко (2001), Н. Сейко (2006) та ін.). 

Методи дослідження. Для реалізації мети й завдань дослідження 

використано систему взаємопов’язаних і взаємодоповнюючих методів: 

загальнонаукових (аналіз, узагальнення, порівняння), що забезпечили 

можливість формулювання вихідних положень і висновків, виокремлення 

провідних напрямів дослідження; та конкретно-наукових (проблемно-

пошуковий і хронологічний методи були необхідними для здійснення 

класифікацій джерел та історіографії проблеми, визначення суб’єктів і 

напрямів реалізації громадської та приватної ініціативи у структурно-

організаційній розбудові недержавної вищої школи України в досліджуваний 

період; ретроспективний аналіз дозволив окреслити чинники розвитку 

досліджуваного феномену; історико-генетичний метод став у нагоді в 

процесі здійснення періодизації розвитку недержавної вищої школи України 

в кінці ХІХ – на початку ХХ століття; історико-типологічний метод 

уможливив типологізацію недержавних вищих шкіл; історико-логічний і 

текстологічний аналіз наукової літератури та архівних фондів дав змогу 

виявити змістово-процесуальні і кадрові особливості розвитку недержавної 

вищої школи України в досліджуваний період; структурно-порівняльний 

метод, синхронний та діахронний аналіз використано для співставлення 
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розвитку недержавної вищої школи на території України та за кордоном; 

метод екстраполяції застосовано для актуалізації виявленого позитивного 

досвіду в сучасних умовах реформування вищої освіти України). 

Джерельна база дослідження представлена широким комплексом 

опублікованих і неопублікованих документів, різноманітних за 

походженням, характером, змістом і формою, та складається з: 

нормативно-правових документів досліджуваного періоду; внутрішньої 

документації недержавних вищих шкіл; джерел особистого походження; 

довідково-статистичних матеріалів; фотоматеріалів, що унаочнюють 

розвиток недержавної вищої школи. 

У процесі наукового пошуку опрацьовано зібрання:  

 Центрального державного архіву вищих органів влади та 

управління України (ф. 166 «Міністерство освіти і науки України, 

м. Київ», ф. 2201 «Міністерство освіти Української Держави»); 

 Центрального державного історичного архіву України у м.  Київ 

(ф. 274 «Київське губернське жандармське управління», ф. 422 

«Канцелярія Київського, Подільського та Волинського Генерал-

губернатора», ф. 705 «Південно-Східне районне охоронне відділення, 

м. Харків», ф. 707 «Канцелярія попечителя Київського навчального 

округу», ф. 1111 «Спілка споживчих товариств Півдня Росії, м. Харків», 

ф. 3806 «Полонська-Василенко Н. Д.»); 

 Державного архіву м. Києва (ф. 16 «Київський університет 

Святого Володимира», ф. 153 «Київський комерційний інститут», ф. 163 

«Київська міська управа», ф. 229 «Вищі комерційні курси Міністерства 

торгівлі і промисловості», ф. 244 «Київські вищі жіночі курси»); 

 Державного архіву Дніпропетровської області (ф.  2065 

«Приватний єврейський політехнічний інститут»); 

 Державного архіву Одеської області (ф. 45 «Новоросійський 

університет», ф. 62 «Одеські вищі жіночі медичні курси», ф. 334 «Одеські 

вищі жіночі курси»); 
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 Державного архіву Харківської області (ф. 3 «Канцелярія 

харківського губернатора», ф. 29 «Харківське губернське у справах про 

товариства та спілки присутствіє», ф. 45 «Харківська міська дума», ф. 201 

«Жіночий медичний інститут», ф. 772 «Харківський жіночий 

Політехнічний інститут, заснований Південноросійським товариством 

технологів», ф. 1031 «Вищі жіночі курси сільського господарства і 

лісівництва Департаменту землеробства, м. Харків»); 

 Інституту рукописів Національної бібліотеки України імені 

В. Вернадського (ф. 33 «Маслов С. І.», ф. 66 «Лучицький І. В.»); 

 Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 

Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 

В. О. Сухомлинського, Харківської державної наукової бібліотеки імені 

В. Г. Короленка, Одеської національної наукової бібліотеки, Центральної 

наукової бібліотеки Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в 

тому, що вперше здійснено цілісне історико-педагогічне дослідження 

проблеми розвитку недержавної вищої школи України в кінці ХІХ – на 

початку ХХ століття, а саме: схарактеризовано історіографію та джерельну 

базу обраної проблеми; окреслено чинники розвитку недержавної вищої 

школи України в кінці XIX – на початку ХХ століття (суспільно-політичні, 

ментальні, економічні, соціокультурні, освітні, наукові, нормативно-

правові); здійснено періодизацію розвитку недержавної вищої школи 

України досліджуваного періоду (І – початково-апробаційний етап (1876–

1905) – поява перших закладів вищої освіти, започаткованих приватною та 

громадською ініціативою; ІІ – стабілізаційно-розбудовчий етап (1905–

1917) – активна розбудова недержавного сектору вищої освіти; ІІІ – 

інноваційно-перетворювальний етап (1917–1920) – вдосконалення 

організації педагогічного процесу в недержавних вищих школах); виявлено 
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змістово-процесуальні (поєднання фундаменталізації та спеціалізації 

змісту освіти, посилення практичної доцільності педагогічного процесу, 

розробка індивідуальної траєкторії навчання студентів; надання переваги 

творчо-продуктивним формам і методам навчання, створення слухачами 

авторських освітніх і наукових продуктів; поєднання курсової та 

предметної систем навчання, збільшення питомої частки самостійної 

роботи студентів) та кадрові (практика ретельного відбору кандидатів, 

наполегливого вдосконалення наукового, культурного та професійно-

педагогічного рівня викладачів, висока академічна мобільність) 

особливості розвитку недержавної вищої школи України в кінці XIX – на 

початку ХХ століття. 

Уточнено й конкретизовано особливості державної політики щодо 

недержавної вищої школи на території України в кінці ХІХ – на початку 

ХХ століття. 

Подальшого розвитку набули знання про перспективи використання 

виявленого позитивного досвіду в сучасних умовах реформування вищої 

освіти України. 

До наукового обігу введено 54 невідомих та маловідомих джерел, що 

сприяють забезпеченню достовірності результатів дослідження. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження.  

Фактичний матеріал і теоретичні висновки, що стосуються виокремлення 

чинників і здійснення періодизації розвитку недержавної вищої школи 

України в кінці ХІХ – на початку ХХ століття, розкриття особливостей 

організації освітнього процесу (структурно-організаційних, змістово-

процесуальних та кадрових) в умовах недержавної вищої школи України 

досліджуваного періоду дають підстави для осмислення провідних 

тенденцій і динаміки реформаційних процесів у сучасному освітньому 

просторі та використано під час вивчення у вищій школі курсів «Історія 

вищої освіти», «Історія педагогіки», «Педагогіка», «Педагогіка і психологія 

вищої школи», «Історія зарубіжної педагогіки», «Порівняльна педагогіка», 
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«Вища школа та науково-педагогічна діяльність», «Професійна освіта». 

Отримані в процесі наукового пошуку результати дослідження можуть бути 

враховані в закладах вищої освіти під час викладання спецкурсів і 

дисциплін з педагогіки, історії педагогіки, історії України, історії культури, 

у подальших дослідженнях та при підготовці відповідних навчальних 

посібників для студентів. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (довідка 

№ 1533 від 11.06.2020 р.), Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича (довідка № 17/17-1198 від 16.06.2020 р.), Льотної академії 

Національного авіаційного університету (довідка № 01-08/1321 від 

16.06.2020 р.), КЗ Сумського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти (довідка № 311/01-16 від 18.06.2020 р.) (див. Додаток А). 

Апробацію отриманих результатів дослідження здійснено у формі 

виступів і доповідей на конференціях та семінарах різного рівня: 

міжнародних – «Історико-краєзнавчі дослідження : традиції та інновації» 

(Суми, 2016), «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та 

національний виміри змін» (Суми, 2016, 2020), «Освіта для ХХІ  століття: 

виклики, проблеми, перспективи» (Суми, 2019), «Сучасні тенденції у 

викладанні іноземних мов у світі» (Суми, 2018, 2019), «Pedagogy and 

Psychology in the age of globalisation – 2019»  (Будапешт, 2019), «Наукова 

діяльність як шлях формування професійних компетентностей 

майбутнього фахівця» (Суми, 2019); всеукраїнських – «Модернізація змісту 

освіти і науки в Україні: неформальна освіта для дорослих» 

(Хмельницький, 2015), «Глухів музичний: земля Березовського і 

Бортнянського» (Глухів, 2016), «Соціально-гуманітарні науки та сучасні 

виклики» (Дніпро, 2016) «Ціннісні орієнтації в управлінні процесом 

підготовки фахівців педагогіки вищої школи» (Кам’янець-Подільський, 

2016), «Історіографія як важливий складник досліджень з історії освіти: 

європейський і вітчизняний виміри» (Київ, 2018), «Інновації в освіті і 
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педагогічна майстерність учителя-словесника» (Суми, 2018), «Освіта і 

наука в умовах глобальних трансформацій» (Дніпро, 2018),  

«Дошкільна освіта від традицій до інновацій» (Суми, 2018) (див. 

Додаток Б). Основні результати дослідження обговорювалися на 

засіданнях кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка (2015–2020 рр.). 

Публікації. Основні результати дослідження викладено в 

17 публікаціях автора, з них 1 монографія, 5 статей у наукових фахових 

виданнях (у тому числі 1 – у зарубіжному), 11 праць апробаційного 

характеру (див. Додаток Б). 

Особистий внесок здобувача. Авторський внесок у працях, 

написаних у співавторстві, полягає у: розкритті структурно-

організаційних, змістово-процесуальних та кадрових особливостей 

розвитку недержавної вищої школи України в кінці ХІХ – на початку 

ХХ століття, визначенні можливостей використання позитивного досвіду в 

умовах реформування вищої освіти на сучасному етапі (Корж-Усенко, 

Сидоренко, 2020б); висвітленні внеску М. Ковалевського і М. Карєєва в 

обґрунтування ідеї вільної вищої школи (Korzh-Usenko, Sydorenko, 2019); 

розкритті витоків розвитку неформальної освіти дорослих в 

Україні (Корж-Усенко, Сидоренко, 2019а); окресленні напрямів реалізації 

приватної і громадської ініціативи в розвитку недержавної вищої школи в 

Україні (Корж-Усенко, Сидоренко, 2019б) та за кордоном (Корж-Усенко, 

Сидоренко, 2019в). 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з анотації 

українською та англійською мовами, вступу, трьох розділів, висновків до 

кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел 

(329 найменувань, з них 54 – архівних, 14 – іноземними мовами) та 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 259 сторінок, основний 

зміст викладено на 178 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ ЗАСАДИ 

РОЗВИТКУ НЕДЕРЖАВНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ 

В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 

 

У розділі схарактеризовано історіографію та джерельну базу 

дослідження, окреслено чинники та запропоновано авторську періодизацію 

досліджуваного феномену, виявлено основні теоретичні ідеї щодо 

розвитку недержавної вищої школи України у досліджуваний період . 

 

1.1. Історіографія проблеми та джерельна база дослідження  

 

Враховуючи поліаспектність наукових підходів до вивчення 

історіографії становлення та розвитку вищої освіти на території України в 

кінці ХІХ – на початку ХХ століття, означена проблема містить багато 

дискусійних та остаточно нез’ясованих питань. Зокрема, це стосується 

діяльності недержавних закладів вищої освіти, які в досліджуваний 

історичний період мали значну питому вагу (Сидоренко, 2015). 

Насамперед, на нашу думку, необхідно внести уточнення до 

поняттєво-термінологічного апарату дослідження. Дефініційного 

визначення потребує саме поняття «недержавна вища школа». Зазначимо, 

що радянські автори, зокрема Є. Днєпров (Днепров, 1991), А. Іванов 

(Иванов, 1991) здебільшого називають недержавні заклади вищої освіти 

«неурядовими». В сучасній історіографії феномен недержавної вищої 

школи представлено в контексті зародження таких показників 

громадянського суспільства як самоорганізація, самоуправління, 

самофінансування, модернізація та європеїзація соціуму в умовах 

самодержавного ладу та аграрно-індустріальної економіки. Для 

характеристики недержавної вищої школи вживаються елементи сучасного 

тезауруса («осередок громадянського суспільства», «інновації в освіті», 
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«мережева організація» як сукупність однорідних закладів, приміром 

народних університетів). 

Сучасні вчені підкреслюють відсутність у світовій практиці єдиного 

підходу до визначення поняття «недержавна освіта», синонімічно до якого 

використовуються терміни  «приватна освіта», «вільна освіта», 

«альтернативна освіта» (Проблеми модернізації, 2019, с.  347), що спонукає 

дослідників до нових пошуків та знахідок. Так, у 2019  році на базі 

Міжрегіональної академії управління персоналом було проведено 

міжнародну конференцію «Актуальні проблеми модернізації недержавного 

сектору освіти в Україні у контексті світових тенденцій і національної 

практики», матеріали якої заторкнули багато актуальних проблем 

недержавної вищої школи. 

Загалом у сучасній наукові літературі недержавні вищі школи 

позиціонуються як недержавні (nonstate), приватні (private), незалежні 

(independent) або «вільні», неурядові (non-governmental) (Грицай, 2016, 

с. 41–42). Так, науковцями використовується термін «приватні» 

(В. Астахова (2000; 2001; 2003; 2011; 2013), К.  Астахова (2014), 

М. Михайліченко (2017), І. Прохор (2015) та ін.), «громадські» (О. Осокіна 

(Осокина, 2005), Ю. Воробьєва (Воробьева, 2005) та ін.), «громадські та 

приватні» (О. Кірдан (2017), Т. Удовицька (2002) та ін.). При цьому, 

приміром В. Астахова (2001) та М. Михайліченко (2017) зауважують, що 

приватні школи є одним із типів недержавних закладів освіти. 

Більшість авторів взагалі визначають означені заклади як 

«недержавні» (В. Буяшенко (2017), Л. Білий (2007), В. Война (2011), 

В. Грачов (Грачев, 2000), І. Добрянський (Добрянский, 2008), С. Жарая 

(1998), А. Каганович (2005), А. Кліміна (Климина, 2006), А. Кобець (2011), 

Б. Корольов (2003), В. Огаренко (2001), Т. Павлова (2012), О. Рекрут 

(2003), Н. Рєзанова (1999), Ю. Романовська, О. Романовський (1997), 

В. Солоніцин (Солоницын, 1998), І. Хацієва (Хациева, 1999), О. Цигульова 

(Цигулева, 2012) та ін.). Зокрема, в дисертаційному дослідженні В.  Грачева 
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виокремлюються наступні ознаки закладів вищої освіти, що визначають їх 

недержавний характер, а саме: відсутність прямого підпорядкування 

державним закладам вищої освіти та органам державного управління, 

часткового або повного фінансування з державного бюджету та прав на 

видання свідоцтв про закінчення закладу усталеного державного зразка 

(Грачев, 2000, с. 18). Проте зазначимо, що остання теза не зовсім точно 

відповідає ситуації, адже багато досліджуваних вищих шкіл з часом все ж 

домоглися прав, рівних державним вищим школам. 

Поділяючи думку останньої групи авторів, під поняттям «недержавна 

вища школа» маємо на увазі мережу закладів вищої освіти, що 

створювалися та функціонували з ініціативи та коштом приватних осіб, 

громадських об’єднань та організацій за активної участі прогресивно 

налаштованої інтелігенції та органів місцевого самоврядування. 

Узагальнюючи дослідження сучасних науковців, зокрема В.  Грачева 

(2000), Л. Корж-Усенко (2019), В. Солоніцина (1998), Т. Удовицької 

(2002), зазначимо, що відповідно до юридичного статусу та професійної 

спрямованості, тобто спеціалізації та змісту підготовки фахівців, 

недержавні вищі школи досліджуваного періоду доцільно розподіляти на 

декілька груп: виші університетського типу (передусім вищі жіночі  

курси та недержавні університети), галузеві виші (медичні, педагогічні, 

мистецькі, комерційні, інженерно-технічні, сільськогосподарські та  

ін.), народні університети, що надавали освіту вищу за своїм рівнем,  

ніж середня. 

Використання проблемно-пошукового методу дозволило 

проаналізувати стан наукової розробленості досліджуваної проблеми та 

виокремити такі групи історіографічного доробку: праці з проблеми 

розвитку вищої освіти; наукові розвідки з проблеми розвитку недержавної 

вищої школи України; історичні хроніки та ювілейні видання окремих 

закладів вищої освіти; довідникова література. Водночас застосування 

хронологічного методу спонукає до врахування особливостей 
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історіографічної традиції, умовно розподіленої на дорадянську (до  початку 

20-х років ХХ ст.), радянську (20–80-ті роки ХХ ст.) та сучасну (з 1991 р.). 

Адже кожна з цих груп має свої особливості у висвітленні історико-

педагогічної проблематики, зумовлені домінуючими методологічними 

підходами, специфікою авторських позицій та наукового інструментарію.  

Аналізуючи праці з проблеми розвитку вищої освіти, зазначимо, що 

у розвідках дорадянської історіографії висвітлено насамперед загальні 

аспекти державної культурно-освітньої політики в Російській імперії. 

Міцну історіографічну традицію має історія вищої освіти, особливо щодо 

висвітлення діяльності класичних університетів. Натомість становлення та 

розвиток недержавної вищої школи України в кінці ХІХ – на початку 

ХХ століття переважно залишалося поза увагою дослідників.  

З огляду на предмет нашого дослідження, вартими уваги стали праці 

М. Сперанського, Г. Фальборка, В. Чарнолуського, К. Шохоля та інших. 

Так, незаперечним досягненням Г. Фальборка та В. Чернолуського стало 

розкриття приватної ініціативи як вагомого чинника у розбудові освітньої 

галузі (Фальборк, Чарнолуский, 1904). М. Сперанський у своїх наукових 

пошуках підкреслював роль окремих представників академічної громади 

класичних університетів у становленні та розвитку недержавних закладів 

вищої освіти (Сперанский, 1914). Предметом досліджень К.  Шохоля став 

розвиток жіночої освіти в Російській імперії, при цьому автор не тільки 

розглядав питання допуску жіноцтва до існуючих вітчизняних та 

зарубіжних закладів освіти, але й аналізував діяльність перших вишів 

університетського типу для осіб жіночої статі (Шохоль, 1913).  

У контексті дослідження беззаперечну цінність мають наукові 

розвідки дорадянського періоду, в яких розкрито ідею розвитку «вільної» 

вищої школи в світі та її утвердження в Україні в досліджуваний період. 

Означену групу праць репрезентує доробок учених, які вивчали новітні 

педагогічні течії в Західній Європі та Америці (Музиченко, 1913), 

аналізували зарубіжний досвід діяльності народних університетів 
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(Ковалевська, 1890; Руссель, 1897; Каптерев, 1901; Милюков, 1902; 

Ковалевский, 1906; Генкель, 1908), розробляли ідеї розвитку недержавного 

сектору вищої освіти в Російській імперії загалом та Україні зокрема 

(Дорошенко, 1906; Карєєв, 1910; Павлик, 1913; Сыромятников, 1912; 

Грушевський, 1918). 

Незважаючи на марксистсько-ленінську методологію радянської 

історіографії, недостатнє врахування українського матеріалу, вчені 

означеного періоду зробили значний внесок у вивчення історико-

педагогічної проблематики. Серед найважливіших відзначимо 

дослідження Є. Мединського, який ще в 30-і роки ХХ століття звернувся 

до вивчення проблеми вищої технічної і сільськогосподарської освіти в 

дореволюційний період (Медынский, 1935). І хоча в подальшому 

радянські науковці приділяли увагу історії просвітницької та педагогічної 

думки, ролі вітчизняної інтелігенції в розвитку освіти, проте можемо 

констатувати, що у цей період діяльність недержавної вищої школи не 

виступала предметом окремих досліджень і тільки фрагментарно 

висвітлювалася в узагальнюючих працях. Так, В. Лейкіна-Свірська, 

аналізуючи становище вітчизняної інтелігенції у дореволюційний період 

на основі опрацювання архівних матеріалів наводила кількісні 

характеристики професорсько-викладацького складу закладів вищої 

освіти, у тому числі й недержавних, акцентувалася на історії 

різноманітних громадських і наукових організацій, закладів  освіти, що 

постали завдяки приватній ініціативі (Лейкина-Свирская, 1981). 

На перетині радянської та пострадянської епох було оприлюднено 

праці нової генерації, написані з використанням якісно інших наукових 

підходів, в яких значна увага приділялася вивченню різних напрямів 

освіти. Зокрема, до питання функціонування недержавних закладів освіти 

кінця XIX – початку XX століття, їх типології та значення для 

підвищення рівня освіченості суспільства, задоволення освітніх потреб 

громадян зверталися такі вчені, як: Є. Днєпров – висвітлюючи історію 
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школи і педагогічної думки народів СРСР (Днепров, 1991), О. Іванов – 

розглядаючи організаційні засади та досвід діяльності вищої школи 

Росії (Иванов, 1991), Є. Степанович – аналізуючи становлення вищої 

спеціальної школи на Україні (Степанович, 1991), М. Ярмаченко – 

розкриваючи розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні 

(Ярмаченко, 1991). Варто підкреслити, що означені дослідники 

позиціонували недержавні («неурядові») заклади освіти як  

невід’ємну складову системи вищої освіти Російської імперії у 

досліджуваний період, розкривши основні причини їх появи  

(зокрема, дискримінацію жіноцтва та інших соціальних і національних 

груп у доступі до вищої освіти, необхідність підготовки 

вузькопрофільних спеціалістів та ін.).  

Аналіз сучасної історіографії дозволяє стверджувати, що розвиток 

вищої освіти України знаходиться в епіцентрі наукових інтересів цілої 

когорти вчених. На особливу увагу заслуговують праці знаних 

представників вітчизняної педагогічної науки (В. Андрущенко, Н. Гупан, 

Н. Дічек, М. Євтух, С. Золотухіна, В. Кремень, В. Курило, В. Луговий, 

Н. Ничкало, С. Ніколаєнко, О. Сухомлинська, А. Ткаченко, Є. Хриков та 

ін.), наукові розвідки яких становлять теоретико-методологічну базу 

досліджуваної проблеми. Зокрема, в них розкрито методологічні основи та 

концептуальні положення теорії та історії педагогіки у межах з’ясування 

тенденцій розвитку вищої освіти та педагогічної науки України 

(Андрущенко, 2008; Євтух, 2015; Кремень, Ніколаєнко, 2015; Ничкало, 

2000), виокремлено методологічні засади вітчизняних педагогічних 

(Курило, Хриков, 2013) та історико-педагогічних досліджень (Дічек, 2014; 

Сухомлинська, 2003), здійснено розгляд історіографічного аспекту 

розвитку історії педагогіки (Гупан, 2001), стану вищої освіти перших 

десятиліть ХХ століття (Ткаченко, 2018), особливостей використання 

джерельної бази (Золотухіна, 2013), визначення понятійно-

термінологічного апарату (Луговий, 2007) тощо. 
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Вважаємо за необхідне підкреслити, що окремі аспекти проблеми 

розвитку недержавної вищої школи України кінця ХІХ – початку 

ХХ століття представлено у докторських дисертаціях з історії та історії 

педагогіки (В. Бенера, Л. Березівська, З. Зайцева, О. Кірдан, Л. Корж-

Усенко, Н. Левицька, Д. Розовик та ін.) в контексті вивчення загальних 

питань історії вищої освіти. Так, дослідження В. Бенери (2011) присвячені 

проблемі організації самостійної роботи студентів, Л.  Березівської (2008) – 

реформуванню системи освіти, З. Зайцевої (2000) – інституціоналізації 

української науки, О. Кірдан (2017) – теорії і практики управління 

закладами вищої освіти, Л. Корж-Усенко (2019) – розвитку освітнього 

процесу у вищій школі, Н. Левицької (2012) – історії вищої гуманітарної 

освіти, Д. Розовика (2004) – національно-культурному будівництву періоду 

національного державотворення. Проте для означених робіт характерною є 

концентрація, перш за все, на історії університетської освіти.  

Серед наукових розвідок з проблеми розвитку недержавної вищої 

школи України варто виокремити новаторське для дорадянської 

історіографії дослідження О. Лихачової з історії жіночої освіти (Лихачева, 

1901), в якому розкрито роль жінки в суспільстві, закцентовано увагу на 

необхідності подальшої розбудови жіночих закладів  освіти, порівняно 

досвід Російської імперії та західних країн. Зауважимо, що проблема вищої 

жіночої освіти не втрачала актуальності і в радянській історіографії. Так, 

відповідна проблематика стала предметом наукових інтересів І.  Малінко 

(Малинко, 1985), яка на рівні дисертаційного дослідження доводила 

визначальну роль приватної та громадської ініціативи у вирішенні 

гострого соціального конфлікту, пов’язаного з обмеженням прав жіноцтва 

на вищу освіту на прикладі України. 

Констатуємо сплеск наукового інтересу до проблеми розвитку 

недержавної вищої школи, ролі у цьому процесі приватної та громадської 

ініціативи з проголошенням незалежності України. Протягом останніх 

десятиліть відбулося питоме збільшення досліджень з педагогіки, 
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філософії, соціології, історії, права, економіки, теорії державного 

управління щодо окремих аспектів діяльності недержавної вищої школи 

України (В. Астахова, К. Астахова, Л. Білий, В. Буяшенко, С. Жарая, 

М. Михайліченко, В. Огаренко, У. Парпан, О. Присвітла, І. Прохор, 

Н. Рєзанова, О. Сидоренко, Г. Січкаренко, І. Тимошенко, Т. Удовицька та 

ін.). Так, у центрі уваги знаних теоретиків і практиків недержавної 

(приватної) вищої школи В. Астахової (2000, 2001, 2003, 2011, 2013), 

К. Астахової (2014), В. Буяшенко (2017), І. Тимошенка (1998) знаходяться 

проблеми та перспективи означеного сектору вищої освіти на сучасному 

етапі. Предметом досліджень Н. Рєзанової (1999) став інститут 

недержавної освіти як чинник формування особистості, О.  Сидоренко 

(2011) – особливості становлення та розвитку приватної вищої школи як 

соціального інституту; В. Огаренко (2001) аналізував розвиток 

недержавної вищої школи на сучасному етапі, Л. Білий (2007), С. Жарая 

(1998), М. Михайліченко (2017), І. Прохор (2015) вивчали систему 

управління недержавними закладами освіти та приватною освітою; 

У. Парпан (2018) розглядала правову природу вищої освіти; Г.  Січкаренко 

(2010) та О. Присвітла (2016) характеризували розвиток вищої освіти в 

умовах ринку освітніх послуг. 

Значну наукову цінність має дисертація на здобуття наукового 

ступеня кандидата історичних наук Т. Удовицької (2002) щодо 

громадських і приватних закладів вищої освіти досліджуваного періоду. 

Проте в представленому історичному дослідженні автор концентрується 

переважно на кількісних характеристиках проблеми, обмежуючись у 

хронологічних межах періодом перебування України у складі Російської 

імперії, не враховуючи часи національного державотворення (1917–1920), 

міжнародний контекст та сучасний стан розвитку недержавної вищої 

школи. 

Опрацювання сучасної історіографії досліджуваної проблеми довело 

значущість напрацювань науковців щодо подвижницької і благодійної 
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(доброчинної) діяльності представників різних соціальних верств та 

громадських товариств на користь вищої освіти, спрямованої на 

фундування і підтримку недержавних закладів (П. Біліченко (2008), 

Л. Вовк (1997), І. Добрянський та В. Постолатій (1998), О. Донік (2005), 

О. Друганова (2009), Н. Побірченко (2001), Н. Сейко (2006) та ін.). 

При розгляді означеної проблеми констатовано інформаційну 

насиченість вузькоспеціалізованих досліджень, предметне поле яких 

охоплює недержавну вищу школу України кінця ХІХ – початку 

ХХ століття. Доведено, що одним із найбільш розроблених напрямів 

історії недержавної вищої школи стала жіноча освіта. Грунтовною 

узагальнюючою працею є історична монографія О. Драч «Вища жіноча 

освіта в Російській імперії другої половини XIX – початку XX ст.» (2011), 

в якій широко представлено український матеріал. Дослідники В.  Вірченко 

(2006) та О. Мельник (2009) характеризували становлення та розвиток 

жіночої освіти відповідно в Києві та Одесі. Історик К. Кобченко (2007) 

зосередилася на висвітленні діяльності Жіночого університету Святої 

Ольги (Київських вищих жіночих курсів); історики педагогіки 

Н. Дем’яненко та І. Прудченко (2005) аналізували становлення та розвиток  

Київського Фребелівського педагогічного інституту.  

Однією з найбільш вивчених недержавних вищих шкіл України 

досліджуваного періоду став Київський комерційний інститут. Зокрема, 

розвиток юридичної науки і освіти в означеному закладі розкрила у 

дисертаційному дослідженні на здобуття кандидата юридичних наук 

Л. Міхневич (2009), тоді як доктор історичних наук А. Чуткий (2013) 

зосередився на висвітленні витоків та історичного поступу закладу.  

Напрям інженерно-технічної освіти представлено дослідженнями 

І. Федосової «Розвиток вищої інженерно-технічної освіти в Україні 

(кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.)» (2014) та О. Бистрякова «Історія 

Катеринославського політехнічного інституту (1916–1921)» (Быстряков, 

1999). Недержавні вищі школи України сільськогосподарського профілю 
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побіжно розглядалися дослідниками Л. Білан та С. Білан (2011) в 

контексті вивчення системи підготовки фахівців-аграрників в Україні 

(ХІХ – початку ХХ століття).  

Встановлено, що окремі відомості про становлення та розбудову 

вищих шкіл мистецького профілю (зокрема, Музично-драматичної школи 

ім. М. Лисенка, Київської та Одеської консерваторій) містяться у наукових 

працях О. Михайличенка «Музично-педагогічна діяльність українських 

композиторів і виконавців другої половини ХІХ – початку ХХ ст.» (2005), 

Ю. Зільбермана «Київське музичне училище. Нарис діяльності. 1868–

1924 роки» (2012), Д. Розенберга «Музична Одеса» (1995). 

Фактологічний матеріал щодо діяльності приватного Київського 

археологічного інституту в контексті історії архівної та археологічної 

науки і освіти в Україні представлено у наукових розвідках І. Матяш 

(2000) та А. Ставицької (2015). Грунтовністю дослідження розвитку 

недержавної вищої школи на початку ХХ століття вирізняється монографія 

Т. Павлової (2012), проте територіальні межі означеної розвідки 

обмежуються Харковом. 

Аналіз історіографії обраної проблеми також спонукав до розгляду 

доробку зарубіжних вчених, в результаті якого можемо констатувати, що 

західні дослідники здебільшого здійснюють вивчення стану приватної 

вищої школи країн Центральної та Східної Європи в цілому (Д.  Гізеке 

(Giesecke, 1999), Д. Леві (Levy, 2005), Р. Рейз (Reisz, 2003) та ін.) або з часу 

проголошення державної незалежної України (Д. Льюіс та Д. Гендель 

(Льюис, Гендель, Демьянчук, 2007), А. Осіпіан (Osipian, 2009), Дж. Стетар 

(1996) та ін.). Натомість російські вчені активно розробляють проблему 

становлення та розвитку недержавних вищих шкіл в умовах Російської 

імперії (Ю. Воробьєва (Воробьева, 2005), В. Грачов (Грачев, 2000), 

А. Каганович (2005), А. Кліміна (Климина, 2006), О. Осокіна (Осокина, 

2005), О. Рекрут (Рекрут, 2003), В. Солоніцин (Солоницын, 1998), 

І. Хацієва (Хациева, 1999), О. Цигульова (Цигулева, 2012) та ін.), проте їх 
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доробок майже не охоплює українських матеріал і здебільшого 

обмежується тільки згадками про існування окремих закладів освіти.  

Співставлення стану недержавної вищої школи в Україні та за 

кордоном потребувало звернення до наукових розвідок відповідної 

проблематики. Зауважимо, що в процесі входження України до світового 

освітнього простору вітчизняні науковці спрямували зусилля на вивчення 

позитивного зарубіжного досвіду, зокрема і щодо розвитку недержавної 

(приватної) освіти. Так, значний внесок у розробку означеної проблеми 

здійснила А. Сбруєва (2008; 2009), визначивши глобальні та регіональні 

тенденції розвитку вищої освіти в умовах побудови суспільства знань,  

характеризуючи університети світового класу та шляхи досягнення 

означеного статусу тощо. Науковці Ю. Романовська та О. Романовський 

проаналізували особливості недержавної вищої освіти в економічно -

розвинутих країнах (Романовська, Романовський, 1997) та феномен 

підприємництва в університетах світу (Романовський, 2012). 

У розвідках О. Огієнко (2017) та Т. Куковської (2013) представлено 

історію та сучасний стан вищої освіти в США. Низка дослідників – 

В. Білецька, О. Поляничко та О. Комоцька (2018), Я. Грицай (2016), 

Т. Потапенко (2012), Т. Скубій (2013), М. Стефанович (2019), Ф. Хантер 

(2016), О. Хміль (2010) та інші – обрали предметом своїх досліджень 

розвиток вищої освіти загалом та приватної зокрема у країнах 

Європейського Союзу (Велика Британія, Німеччина,  Італія, Франція). 

Вартими уваги є також дослідження, в яких система освіти України 

співставляється з іншими країнами Європи та Америки (М.  Гавран та 

Н. Жорняк (2015), М. Костецька (2017), Т. Фініков (2002) та ін.). 

Наступну групу наукових пошуків дослідників репрезентують 

історичні хроніки та ювілейні видання окремих недержавних закладів 

вищої освіти. Так, у межах дорадянської історіографії вагомий 

інформативний потенціал містять історичні хроніки діяльності окремих 

недержавних вищих шкіл, напрацьовані сучасниками, переважно 
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учасниками їх становлення та розвитку. У цьому контексті на особливу 

увагу заслуговують праці «Історична записка і звіт про Київські вищі 

жіночі курси за перше чотирьохріччя (1878–1882)» (Историческая записка, 

1884), «Короткий огляд історії та сучасного стану Вищих жіночих курсів у 

Києві» (Краткий обзор, 1913, 1915), «Короткі відомості про медичне 

відділення при вищих жіночих курсах в Києві за перші шість років 

існування 1907–1913» (Краткие сведения, 1913), «Вечірні вищі 

чотирьохрічні жіночі курси в Києві, засновані А. Жекуліною» (Вечерние, 

1907), «Літопис вечірніх жіночих курсів А. Жекуліної» (Летопись, 1915), 

«Вищі комерційні курси Харьківського купецького товариства, що 

знаходяться у відомстві Міністерства торгівлі і промисловості. Записка 

про діяльність курсів у 1912–13 навчальному році» (Высшие 

коммерческие, 1914) та ін. Цінність подібних історичних хронік полягає у 

детальному висвітленні процесу заснування певного закладу освіти та його 

подальшої діяльності на основі висвітлення основних напрямів роботи 

(формування професорсько-викладацького складу, навчально-допоміжної 

та матеріально-технічної бази, форм та методів організації освітнього 

процесу тощо). 

Вартими уваги є ювілейні видання, присвячені певним етапам 

діяльності класичних університетів, в яких подавалася фрагментарна 

інформація про приватні ініціативи членів професорсько-викладацького 

складу. До такого роду літератури можемо віднести працю 

М. Владимирського-Буданова «Історія Імператорського університету 

Св. Володимира» (Владимирский-Буданов, 1884). Більш інформативними з 

огляду на предмет нашого дослідження є видання, присвячені науково-

педагогічній діяльності окремих представників університетської 

академічної громади, які безпосередньо долучалися до започаткування та 

діяльності недержавних закладів освіти (Профессор, 1912). 

Зазначимо, що підготовка історичних хронік та ювілейних видань була 

популярним напрямом наукової діяльності вчених радянського періоду. У 
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контексті вивчення проблеми розвитку недержавної вищої школи України 

інтерес становлять праці, що репрезентують історію Харківського медичного 

товариства (100-летие, 1965), Одеського університету (Юрженко, 1968), 

Дніпропетровського гірничого інституту (Регневич, Теселько, 1990), адже 

більшість їх професорів були викладачами недержавних вищих шкіл України 

досліджуваного періоду, а матеріально-технічна база суттєво підтримувала 

діяльність. Хоча необхідно підкреслити, що подібна література має 

здебільшого науково-популярний характер, тому має тільки допоміжне 

значення при вивченні досліджуваної проблеми. 

Групу довідникової літератури репрезентують передусім дорадянські 

довідники з вищої освіти Д. Марголіна (Марголин, 1911, 1915) та 

П. Шмулевича (1916). Так, Д. Марголін серед закладів вищої освіти 

початку ХХ століття виокремлює вищі жіночі курси як окремий тип вищих 

шкіл, що виконує компенсаторську функцію відносно державного сектору 

в підготовці вчителів та лікарів. Дослідник указує на успішний досвід 

існування недержавних вищих шкіл в інших країнах (зокрема Німеччині), 

що сприяло розширенню доступу до знань широких верств населення. 

Особливість праці П. Шмулевича полягає в її орієнтації на майбутніх 

абітурієнтів, а відтак у відображенні програм та умов вступних 

випробувань із зазначенням орієнтовних тем для творів, білетів, наданні 

практичних порад, списків літератури, статистичних відомостей про 

прийом до закладів вищої освіти з 1903 по 1915 рік. 

Варто підкреслити, що подібні довідникові видання значно 

полегшують науковий пошук сучасного науковця, дозволяючи простежити 

динаміку розбудови певного сектору вищої освіти, студентського 

контингенту, типологізувати чи класифікувати заклади відповідно до 

завдань власного дослідження. 

Отже, сучасна історико-педагогічна наука потребує комплексного 

ретроспективного дослідження розвитку недержавного сектору вищої 

освіти в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ століття на основі аналізу 
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наявної джерельної бази, яку варто розділити на декілька груп, а саме: 

нормативно-правові документи досліджуваного періоду; внутрішня 

документація недержавних вищих шкіл; довідково-статистичні матеріали; 

джерела особистого походження; фотоматеріали. 

Необхідно підкреслити, що при аналізі джерельної бази використано як 

опубліковані, так і неопубліковані джерела (архівні матеріали). Так, у процесі 

науково пошуку було опрацьовано зібрання центральних архівів: Центрального 

державного архіву вищих органів влади та управління України (далі 

ЦДАВОВУ) – ф. 166 «Міністерство освіти і науки України, м. Київ», ф. 2201 

«Міністерство освіти Української Держави»; Центрального державного 

історичного архіву України у м. Київ (далі ЦДІАК) – ф. 274 «Київське 

губернське жандармське управління», ф. 422 «Канцелярія Київського, 

Подільського та Волинського Генерал-губернатора», ф. 705 «Південно-Східне 

районне охоронне відділення, м. Харків», ф. 707 «Канцелярія попечителя 

Київського навчального округу», ф. 1111 «Спілка споживчих товариств Півдня 

Росії, м. Харків», ф. 3806 «Полонська-Василенко Н. Д.». 

Вагомою фактологічною цінністю вирізняються матеріали регіональних 

архівів, що здебільшого акумулюють документи щодо діяльності окремих 

закладів вищої освіти в окремих фондах: Державного архіву м. Києва (далі 

ДАК) – ф. 16 «Київський університет Святого Володимира», ф. 153 

«Київський комерційний інститут», ф. 163 «Київська міська управа», ф. 229 

«Вищі комерційні курси Міністерства торгівлі і промисловості», ф. 244 

«Київські вищі жіночі курси»; Державного архіву Дніпропетровської області 

(далі ДАДО) – ф. 2065 «Приватний єврейський політехнічний інститут»; 

Державного архіву Одеської області (далі ДАОО) – ф. 45 «Новоросійський 

університет», ф. 62 «Одеські вищі жіночі медичні курси», ф. 334 «Одеські 

вищі жіночі курси»; Державного архіву Харківської області (далі ДАХО) – 

ф. 3 «Канцелярія харківського губернатора», ф. 29 «Харківське губернське у 

справах про товариства та спілки присутствіє», ф. 45 «Харківська міська 

дума», ф. 201 «Жіночий медичний інститут», ф. 772 «Харківський жіночий 
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Політехнічний інститут, заснований Південноросійським товариством 

технологів», ф. 1031 «Вищі жіночі курси сільського господарства і лісівництва 

Департаменту землеробства, м. Харків». 

Вартими уваги також є особисті фонди відомих науковців та 

педагогів досліджуваного періоду, що містяться в Інституті рукописів 

Національної бібліотеки України імені В. Вернадського (далі ІР НБВ), 

зокроема ф. 33 «Маслов С. І.», ф. 66 «Лучицький І. В.». 

Вагому групу джерел становлять нормативно-правові документи 

досліджуваного періоду, що регулювали різні сфери функціонування 

недержавних вищих шкіл: закони, імператорські укази, розпорядження 

Міністерства народної освіти, інших міністерств і відомств, кураторів 

шкільних округів, якими затверджувалися статути, положення, програми 

закладів освіти, статути громадських організацій і товариств, різноманітні 

правила та інструкції тощо.  

В умовах Російської імперії визначальний вплив на розвиток 

нормативно-правової бази мали загальноуніверситетські статути. 

Необхідно вказати на наявність нормативно-правових актів, які стали 

яскравим виразником настроїв громадянського суспільства та вплинули на 

розвиток досліджуваного феномену: Маніфест «Про удосконалення 

державного ладу» 1905 року часів Російської імперії (Высочайший, 1908), 

укази та розпорядження часів національного державотворення 

(Центральної Ради, Гетьманату П. Скоропадського та Директорії), 

Постанова «Про реформу вищої школи» 1920 року часів УСРР. 

У контексті досліджуваної проблеми особливу цінність мають 

закони, що унормували діяльність недержавного сектору вищої освіти 

«Про випробування осіб жіночої статі в знаннях курсу вищих навчальних 

закладів і порядку здобуття ними вчених ступенів і звання вчителів 

середніх навчальних закладів» 1911 року (Лаурсон, 1912) та «Про 

приватні навчальні заклади, що не користуються правами урядових 

навчальних закладів» 1914 року (Закон, 1914). 
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Важливе значення для започаткування недержавної вищої школи мали 

дозвіл Олександра ІІ на створення в університетських містах вищих жіночих 

курсів 1876 року (Высшие женские, 1908 с. 10), доповідь Міністра народної 

освіти І. Толстого про дозвіл на відкриття недержавних навчальних закладів усіх 

рівнів 1905 року, затверджена Миколою ІІ (Иванов, 1991, с. 100), «Правила про 

випробовування осіб жіночої статті на знання курсу вищих навчальних закладів 

та про порядок присудження їм учених ступенів і звання вчительки середніх 

навчальних закладів» 1911 року, Циркуляр «Про порядок застосування Закону 

19 грудня 1911 року» 1912 року, тобто ті документи, які безпосередньо 

регламентували  недержавної вищої школи кінця ХІХ – початку ХХ століття та 

водночас окреслювали основні віхи розвитку досліджуваного феномену. 

Ще одну групу нормативно-правових актів досліджуваного періоду 

становлять статути та положення окремих недержавних закладів вищої 

освіти, зокрема Київських вищих жіночих курсів (По ходатайству, ЦДІАК), 

Одеських вищих жіночих курсів (Положение, ДАОО), Харківських вищих 

жіночих курсів (Об учреждении, ДАХО), Київських жіночих 

загальноосвітніх курсів професора М. Довнар-Запольського (Положение, 

ЦДІАК), Харківського жіночого медичного інституту (Устав частого, 

ДАХО), Київського комерційного інституту (Положение, ДАК), 

Харківських вищих комерційних курсів (Устав Харьковских, ДАХО), 

Харківського приватного фармацевтичного інституту М.  Ряснянського 

(Про Харківський, ЦДАВОВУ), Приватного єврейського інституту 

теологічних і громадських наук М. Митліна (Статут, ЦДАВОВУ), 

Новоросійського вищого міжнародного інституту Л. Верцинського (Устав, 

1916) та інших. До означеної групи джерел відносимо й розпорядчі 

документи періоду національного державотворення (1917–1920 рр.) щодо 

діяльності закладів вищої освіти, зокрема народних університетів (Аналіз 

статутів, ЦДАВОВУ; Про організацію, ЦДАВОВУ). Встановлено, що в цей 

час було суттєво спрощено процедуру заснування закладів вищої освіти. 

Основні умови потребували наявності належного приміщення (власного 
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або орендованого), відповідного кадрового складу та коштів, необхідних 

для мінімального забезпечення діяльності вищих шкіл.  

Акцентуємося на тому, що статути та положення закладів освіти хоча 

й регулювали внутрішнє становище конкретних недержавних вищих шкіл, 

проте обов’язково затверджувалися на державному рівні. Означені 

документи були надзвичайно інформативними та здебільшого містили 

відомості про форму організації, мету діяльності, систему управління (що 

охоплювала керівника (директора) та різні колегіальні органи з чітким  

розподілом прав та обов’язків), правила для абітурієнтів, права 

випускників, інформацію про організацію освітнього процесу (структуру з 

орієнтовним переліком навчальних дисциплін по кожному з відділень 

(факультетів) та черговістю їх засвоєння), фінансову основу діяльності, 

кадрову політику та правила внутрішнього розпорядку. При цьому зміст 

документів був дуже варіативним та залежав від поглядів засновників.  

Встановлено, що найбільшу та найвагомішу групу джерел 

дослідження становить внутрішня документація недержавних вищих шкіл: 

звіти про роботу, навчальні плани і програми, розклади занять, протоколи 

випробувань, правила для студентів і вільнослухачів, журнали засідань 

колегіальних органів, звіти викладачів про організацію практичних занять і 

практики тощо. З’ясовано, що саме означені джерела найбільш повно 

репрезентують структурно-організаційні та змістово-методичні аспекти 

розвитку недержавної вищої школи досліджуваного періоду.  

Значну частину внутрішньої документації закладів вищої освіти 

становлять звіти про діяльність вищих шкіл, що містять інформацію про 

історію (перипетії заснування), систему управління (керівництво та 

колегіальні органи), професорсько-викладацький склад, контингент 

студентів (із зазначенням конфесійної, станової належності, вікових 

особливостей, рівня знань), навчальний процес та позанавчальну 

діяльність, стан навчально-допоміжної бази, бібліотечні та музейні фонди 

за наявності, відомості про господарську діяльність.  
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Змістовністю вирізняються звіти про стан та/або діяльність 

Київських вищих жіночих курсів за 1878–1882 навчальні роки (Отчет о 

состоянии, 1883), Одеських вищих жіночих курсів за 1907, 1908 роки, 

1912–1913 навчальний рік, 1915–1916 роки (Отчет составлен, ДАОО; Отчет 

о состоянии, ДАОО; Отчет о деятельности Высших, ДАОО), Харківських 

вищих жіночих курсів за 1912 рік (Отчет о деятельности, 1913), Одеських 

вищих жіночих медичних курсів за 1911, 1913, 1915 роки (Отчет о 

деятельности и состоянии, ДАОО; Отчет за 1913 г., ДАОО; Отчет 1915 г., 

ДАОО), Київського археологічного інституту (Звіти, ЦДІАК), Харківських 

вищих жіночих курсів сільського господарства і лісівництва за 1917–

1919 роки (Отчет о работе, ДАХО) та інші документи такого типу. 

Навчальні плани і програми, а також особливості їх реалізації 

найбільш повно представлено в оглядах викладання окремих відділень 

(факультетів) та звітах про проведення практичних занять, зокрема 

Київських та Харківських вищих жіночих курсів (Дисципліни, ДАК; 

Отчеты о проведении, ДАК; Отчеты профессоров, ДАК; Расписание, ДАК; 

Обозрение преподавания, 1913, 1918; Учебный план, 1916), 

Катеринославського єврейського приватного політехнічного інституту для 

чоловіків і жінок (Учебные планы, ДАДО). У контексті з’ясування 

особливостей організації освітнього процесу інформативними є протоколи 

засідань педагогічних рад, зборів факультетів, відомості про закордонні 

відрядження науково-педагогічного складу, особові справи студентів 

окремих вишів. 

До означеної групи відносимо й звіти товариств-засновників 

провідних недержавних вищих шкіл України досліджуваного періоду, 

зокрема Київського Фребелівського товариства за 1911–1912 роки та 

1915 рік (Отчет о деятельности Киевского, 1913; Дело с отчетом, ДАК), 

Харківського товариства допомоги трудящим жінкам за 1910  рік (Отчет 

Харьковского, 1911), які поміж іншого спрямовували свою діяльність на 

просвітницьку роботу, розбудову та матеріальну підтримку Київського 
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Фребелівського інституту та Харківських вищих жіночих курсів. 

Підкреслимо, що майже при кожному недержавному виші існували власні 

організації, які опікувалися нужденними студентами. Особливою 

активністю вирізнявся Дамський комітет при Одеських вищих жіночих 

медичних курсах (Дамский, ДАОО). 

До внутрішньої документації недержавних вищих шкіл також 

зараховуємо листування з попечителями навчальних округів, органами 

губернської та місцевої влади (щодо структурно-організаційних змін), 

поліцейськими департаментами (щодо благонадійності професорсько-

викладацького складу), розпорядчі документи (різноманітні доповідні, 

службові та пояснювальні записки), що здебільшого містяться  у фондах 

органів губернської та міської влади, жандармських управлінь та 

охоронних відділень. 

Довідково-статистичні матеріали, а саме різноманітні довідники та 

статистичні відомості, становлять окрему групу джерел, які розкривають, 

перш за все, кількісні показники розвитку вищої школи загалом та 

недержавної зокрема. В означеному контексті цікавими джерелами є 

довідник вищих шкіл Російської імперії, орієнтований на майбутніх 

абітурієнтів (Высшие учебные, 1884), статистичні відомості 

досліджуваного періоду про стан навчальних закладів, підвідомчих 

Міністерству торгівлі і промисловості (Статистические сведения, 1914, 

1916), про чисельність студентів окремих закладів освіти (Высшие 

коммерческие, 1913; Статистические сведения, ДАК). 

Грунтовністю та значною інформативністю вирізняються сучасні 

статистичні збірники, укладені Державною службою статистики України, 

щодо основних показників розвитку вищої освіти – видатків бюджету, 

кількості закладів, їх відомчої підпорядкованості, результатів прийому 

абітурієнтів та випуску фахівців, кількості студентів, напрямів їх 

підготовки, форм навчання, якості викладацького складу тощо (Вища 

освіта, 2017). Варто підкреслити, що такі довідково-статистичні матеріали 
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надають досліднику значний фактичний матеріал для здійснення 

аналітичних узагальнень щодо розвитку галузі на сучасному етапі та місця 

у цьому процесі недержавних вищих шкіл.  

Ще однією групою джерельної бази дослідження є джерела 

особистого походження, а саме автобіографії, щоденники, спогади 

професорів, видатних громадських діячів, епістолярії, промови викладачів 

і студентів тощо. Означені джерела слугували важливою формою 

самовираження, способом висловлення громадянської позиції та 

можливістю поділитися своїми поглядами з однодумцями. Передусім це 

стосується знаних представників української інтелігенції досліджуваного 

періоду, які безпосередньо долучалися до діяльності недержавних вищих 

шкіл, ставали невід’ємною частиною академічної громади (С. Лєвашов 

(Речь, ДАОО), С. Маслов (Записная книжка, ІР НБВ), Д. Дорошенко (2007), 

С. Єфремов (2011), В. Зеньковський (2011), Н. Полонська-Василенко 

(2011), С. Русова (1928), З. Тулуб (2012) та ін.). Варто підкреслити 

зростання на сучасному етапі наукового інтересу до джерел особистого 

походження, що дозволяє персоніфікувати внесок окремих осіб не тільки у 

створення нових вишів, але й у розвиток галузі загалом. 

Останню групу джерел досліджуваної проблеми становлять 

фотоматеріали, що унаочнюють розвиток недержавної вищої школи 

досліджуваного періоду, а саме науково-педагогічний персонал, 

студентський контингент, навчальний процес, матеріально-технічну базу 

тощо (див. Додаток Ж). 

Таким чином, вважаємо за необхідне констатувати наявність у 

науковій літературі з обраної проблеми вагомого доробку широкого 

діапазону. Проте більшість розвідок є тенденційними або зосередженими 

на досить вузькій проблематиці, що спонукає до здійснення 

узагальнюючого історико-педагогічного дослідження, присвяченого 

розвитку недержавної вищої школи України. Наявна ж джерельна база 

забезпечує можливість всебічного вивчення означеного феномену. 
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1.2. Чинники та періодизація розвитку недержавної вищої школи 

України у досліджуваний період 

 

У процесі дослідження визначено та схарактеризовано чинники 

розвитку недержавної вищої школи (суспільно-політичні, нормативно-

правові, економічні, соціокультурні, освітні, наукові, ментальні). 

Аналізуючи історичні передумови досліджуваного явища, необхідно 

зазначити, що впродовж століть широкі верстви громадськості 

здійснювали спроби оновлення вищих шкіл. Ретроспективний аналіз 

розвитку освіти на території України показує, що з часів Київської Русі 

питанням навчання і виховання молодого покоління опікувалися держава, 

церква та суспільство. Відповіддю на суспільний запит стало створення 

двірцевих шкіл, шкіл майстрів грамоти, розвиток практики 

індивідуального наставництва, що постали завдяки приватній ініціативі і 

протягом століть слугували потребам верхівки суспільства у її підготовці 

до виконання своїх суспільних функцій (Сидоренко, 2016а). При цьому 

здебільшого саме князівські ініціативи лежали в основі будівництва 

культових споруд, фундування закладів освіти та просвітницьких установ. 

Так, Володимир Великий сприяв відкриттю шкіл «книжного вчення» (з 

988 р.), Ярослав Мудрий влаштував при своєму палаці школу для здібних 

дітей різних станів (1037 р.), сестра Володимира Мономаха Ганна 

Всеволодівна заснувала при Андріївському монастирі в Києві перше в 

Європі жіноче училище (1086 р.). 

Означена тенденція зберігала свою актуальність і в епохи 

Відродження та Просвітництва. Так, у XVІ–XVIII століттях приватна і 

громадська ініціатива стала вагомим фактором розвитку вітчизняного 

шкільництва, сприяючи розбудові мережі закладів освіти різного рівня, 

зокрема братських шкіл, Острозької та Києво-Могилянської академій, 

православних колегіумів, католицьких і протестантських закладів освіти. У 

цей час активізувалися різноманітні форми доброчинності їх випускників, 
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вихованців та професорсько-викладацького складу на користь alma-mater, 

культурно-просвітницька діяльність братств (Сидоренко, 2016а). Більшість 

ініціатив українського шляхетства були спрямовані на відкриття перших 

вітчизняних класичних вищих шкіл. На початку XIX століття саме 

наполегливі прагнення та клопотання В. Каразіна, фінансова допомога з 

боку слобідського дворянства та міщанства стали вагомими аргументами 

для уряду Російської імперії на користь відкриття Харківського 

університету. Широка підтримка місцевого населення також стала значним 

фактором відкриття Київського університету Св. Володимира та 

Новоросійського університету. 

Проте внаслідок централізаційних процесів, зумовлених 

інкорпорацією українських земель до складу Російської імперії на межі 

XVIII століття – ХІХ століть, прерогатива у врегулюванні різних сфер 

суспільного життя належала державному апарату царського 

самодержавства. 

Черговий сплеск інтересу громадськості до участі в розвитку освіти 

припав на другу половину ХIX – початок ХХ століття, що було пов’язано 

передусім з інтенсивним розвитком промисловості, державними 

реформами, активізацією громадсько-політичних та громадсько-

педагогічних рухів. Суспільно-політичними чинниками зародження 

недержавної вищої школи стали ліберальні реформи 60-70-х років 

ХІХ століття в освітній сфері та суспільстві в цілому (скасування 

кріпацтва, запровадження органів місцевого самоврядування, 

університетська і судова реформи тощо). 

В означений період 80% українських земель, що охоплювали 

територію Наддніпрянської України (Правобережну, Лівобережну, 

Південну і Слобожанщину) належало до складу Російської імперії (Білан, 

2011, с. 33). Під тиском громадської активності, вимог демократизації 

суспільства, прагнення до особистої і громадянської свободи 

представників інтелігенції призвели до лібералізації урядової політики в 
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епоху Великих реформ. Взявши курс на перехід країни до ринкової 

економіки, імператор Олександр II усвідомлював, що запорукою 

формування армії вільнонайманих робітників, потрібних великій 

промисловості є звільнення селянства, затверджене маніфестом 1861  року. 

Характерними особливостями соціальних процесів на межі ХІХ–

ХХ століть було збідніння дворянських сімей, подальше соціальне 

розшарування суспільства, «демографічний бум», зростання чисельності 

міського населення, збільшення активності різночинців, що склали основу 

нової інтелігенції. Водночас значне зниження кількості працездатного 

чоловічого населення внаслідок виснажливих воєн, що точилися в 

досліджуваний період, відкривало можливості для перегляду соціального 

статусу жінки та перспектив кар’єрного руху представниць жіноцтва.  

Стрімкий розвиток капіталістичних відносин і науково-технічного 

прогресу, активізація торгівлі, освоєння багатих природних ресурсів 

України із залученням іноземного капіталу, налагодження транспортного 

сполучення між регіонами імперії, країнами Сходу і Заходу завдяки 

створенню розгалуженої мережі залізниць, річково-морського 

судноплавства, піднесення сільськогосподарського та промислового 

виробництва (залізорудного, гірничо-металургійного, машинобудівного, 

водного транспорту), висока концентрація великих капіталістичних 

підприємств, обладнаних новітнім устаткуванням потребували підготовки 

кадрів відповідної кваліфікації (Федосова, 2014; Шляхов, 2010). Соціальна 

затребуваність технічних і природничих спеціальностей, призначених для 

задоволення потреб виробництва, вимагали нової якості спеціалізованої 

професійно-технічної освіти, що за темпами розширення почала 

випереджати загальну. Погодимося з думкою сучасних науковців (Білан, 

2011; Зайцева, 2000; Капеллер, 2005; Колпакова, 1996; Кравченко, 2011; 

Реєнт, 2007; Федосова, 2014; Шляхов, 2010), що актуалізація ідеї 

започаткування закладів вищої освіти нового типу знайшла підтримку 

серед промисловців, прогресивних технічних і громадських діячів.  



    54 

 

 

Поглиблення процесів соціальної диференціації в умовах 

урбанізованого суспільства, спрямованість на модернізацію економічної 

структури та реформування суспільних структур позначилося на 

формуванні нової свідомості молодого покоління на основі засвоєння 

громадянських цінностей. Виявом змін у менталітеті батьків стало 

прагнення забезпечити своїм дітям пристойну освіту, що усвідомлювалося 

як можливість «вийти в люди», та обумовило потребу інтенсифікацію 

розвитку освітньої мережі (Драч, 2011). 

На нашу думку, у процесі дослідження потребують урахування такі 

психологічні (ментальні) чинники ґенези досліджуваного явища, як 

нівеляція старих цінностей, конфлікти поколінь, прояви інноваційної 

поведінки молоді в умовах зародження нового індустріального 

суспільства, відчуття нестабільності, прагнення до самореалізації, набуття 

самостійності, активності, відповідальності за долю власної родини й 

країни. Не варто ігнорувати роль суб’єктивного чинника розвитку 

недержавної вищої школи (харизматичність, наполегливість, 

самовідданість, авторитетність, лідерські та організаторські здібності 

доброчинців і меценатів, генераторів і реалізаторів освітніх ініціатив).  

Поглиблення диференціації наукового знання, теоретико-

методологічна криза гуманітарних наук на межі ХІХ – початку ХХ століть, 

глибинні ментальні зміни, назрілі практичні виклики, широкий суспільний 

резонанс «університетського питання» спонукали до пошуку 

альтернативних систем викладання, генерування нових ідей, спрямованих 

на перегляд ефективності державних і недержавних вищих шкіл (Korzh-

Usenko, Sydorenko, 2019). Фіктивність проголошеної університетським 

статутом 1884 року «свободи навчання і викладання», регламентація 

освітнього процесу, відсутність гнучких навчальних програм, формалізм та 

надмірна вимогливість на іспитах, «кріпацьке становище студентів», 

прискіпливість інспекторів, боротьба з проявами корпоративної 

солідарності в академічному середовищі, заборона на здійснення 



    55 

 

 

студентами просвітницької роботи (позбавлення права читання в народних 

аудиторіях навіть брошур, перевірених цензурою) стали причинами 

«освітнього абсентизму», зростання опозиційних настроїв в академічній 

корпорації, загострення критики традиційної університетської системи. 

Відповідно ядром парадигми недержавної вищої школи стала 

соціально орієнтована ідея поступового зростання освітнього рівня 

особистості, створення сприятливих умов для індивідуального розвитку та 

соціального ліфту громадян, що було важливим у процесі формування 

громадянського суспільства. Цим обумовлена спрямованість «вільних 

шкіл» на досягнення максимальної демократизації контингенту слухачів, 

незважаючи на збитки для фінансової складової їхньої діяльності. 

Феномен недержавної вищої школи в умовах Російській імперії розвивався 

за жорсткого адміністративного контролю, тиску та обмеження 

державними структурами, проте за активної взаємодії з органами 

місцевого самоврядування, які допомагали вирішувати організаційні 

проблеми. В основу недержавної вищої школи було покладено модель 

автономного університету, незалежного від держави, що передбачало 

організацію навчання в межах власної інфраструктури завдяки кооперації 

підсистем різних рівнів. Подібно до перших автономних університетів 

епохи Середньовіччя, у недержавних вищих школах розроблявся окремий 

статут і використовувалися власні ресурси. 

Серед чинників розвитку недержавної вищої школи необхідно 

враховувати особливості модернізації та європеїзації суспільства 

Російської імперії в умовах самодержавного ладу та аграрно-

індустріальної економіки. Породжені інтенсивним економічним 

розвитком соціальні, національні, релігійні, культурні проблеми, що 

загострилися в різних країнах світу, загрожували глобальною соціальною 

революцією. В контексті означених процесів до освіти були висунуті нові 

вимоги, що відкривали можливості здобуття широким загалом громадян 

затребуваних суспільством знань, в чому вбачалися гарантії захисту 
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цивілізованого світу від загроз нового століття, передусім соціальних 

протиріч та політичних конфліктів.  

Проте жорсткі офіційні рамки державної системи унеможливлювали 

оперативне реагування на виклики часу, оскільки сміливі експерименти  

в галузі вищої освіти, що вимагали численних узгоджень і схвалень  

на найвищому рівні, допускались до реалізації тільки «в порядку винятку», 

відштовхуючи від університетського середовища талановиту молодь і 

професуру. Урядові кола розуміли значущість характеру освіти, особливо 

вищої,  для формування світогляду громадян, пов’язуючи її з основами 

державної безпеки. Проте близько 80% фінансування на потреби 

університетів, що надходило від держави, було недостатнім  

для забезпечення всіх витрат. Питомим фінансовим каналом 

функціонування університетських осередків були приватні пожертвування 

доброчинців і меценатів. 

Водночас піднесення громадсько-педагогічного руху за 

реформування освіти в досліджуваний період часто суперечило освітній 

політиці офіційних структур Російської імперії (передусім уряду та 

попечителів навчальних округів). Адже Міністерство народної освіти 

здійснювало керівництво закладами освіти переважно командно-

адміністративними методами: інструкціями, заборонами, обмеженнями, 

закриттям наукових видань, звуженням тематики наукових досліджень, 

жорстким контролем за життєдіяльністю викладачів і студентів, що 

поглиблювалось консерватизмом та інертністю самої університетської 

освіти, активною русифікацією навчально-виховного процесу на 

українських землях (Косінова, 2003, с. 7). 

Важливим чинником розвитку недержавної вищої школи стали  

конфронтація або пошук консенсусу між представниками громадських і 

владних структур через різне ставлення до наслідків низького рівня 

освіченості населення, необхідності зростання грамотності як засобу 

прискореного економічного розвитку, подолання браку вчительських 
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кадрів, вирішення проблем соціальної, національної і жіночої емансипації.  

Серйозною проблемою для оптимізації освітнього простору, адаптації 

абітурієнтів до вимог вищої школи була відсутність спадкоємності між 

ланками шкільництва та значні прогалини в знаннях із природничих і 

точних наук у вихованців класичних гімназій. Відповідно у процесі 

становлення структурних компонентів ступеневої освіти (початкової, 

загальної середньої, професійної, спеціальної середньої і вищої), зростання 

кількості закладів освіти різних рівнів на межі ХІХ – ХХ століть 

зумовлювало гострий суспільний попит на фахівців педагогічних 

спеціальностей, який не могли задовольнити університети.  

Вельми впливовими чинниками, що позначалися на становленні 

недержавної вищої школи, стали різкі коливання державного курсу 

внаслідок переважання ліберальних або консервативних підходів. Так, 

допуск жінок до університетів у Російській імперії був закритий 

університетським статутом 1863 року, попри в цілому демократичні засади 

документу. Водночас урядом дозволено відкриття вищих жіночих закладів 

освіти громадським та приватним коштом, поставивши вирішення 

означеного питання під суворий бюрократичний контроль.  

У контексті міжнародного виміру обраної проблеми відзначимо, що в 

досліджуваний період зароджувалася «перша хвиля» глобалізації, коли 

відбувалися інтеграційні процеси в економічній і фінансовій сферах, 

пожвавилася міграція робочої сили, налагоджувався активний науковий і 

культурний діалог між вченими і культурними діячами з різних країн 

світу, здійснювалася інтернаціоналізація систем освіти, розвивався 

міжнародний педагогічний туризм. Суттєвий вплив на становлення вищої 

жіночої освіти мав феміністичний рух в Європі та США, спрямований на 

досягнення особистої незалежності жінки та посилення її ролі в 

суспільстві. У 1870-х роках ХІХ століття право на університетську освіту, 

що ґрунтувалася на принципі коедукації, вибороло жіноцтво Швейцарії, 

Англії, Італії, тоді як владні кола Австрії і Німеччини демонстрували 
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більшу консервативність. Дієвим став особистий приклад представниць 

емансипованого жіноцтва Російської імперії, які отримали вищу освіту за 

кордоном (передусім у Швейцарії і Франції); окремі з жінок-учених своєю 

науковою діяльністю здобули міжнародне визнання (як С.  Ковалевська, 

М. Склодовська-Кюрі) (Korzh-Usenko, 2017). 

Масовий освітній туризм амбітних жінок до провідних країн Європи, 

що супроводжувався «радикалізацією» поглядів, спонукав російський уряд 

до перегляду усталених поглядів на можливості інтелектуального 

потенціалу «представниць прекрасної статі». Для Російської імперії більш 

прийнятною виявилася німецька модель вищих жіночих курсів, відкритих 

у Берліні в 1867 році, спрямована на окрему підготовку чоловічого і 

жіночого студентства. Втім, тільки революційні потрясіння 1905 року 

змусили російський уряд надати жінкам право навчатися в університетах; 

зусиллями приватної і громадської ініціативи було створено низку жіночих 

закладів освіти та громадських організацій. Суттєве значення для 

активізації «жіночого чинника» в освітніх та суспільних процесах мав 

Всеросійський з’їзд жінок (1913), у складі якого активно працювала секція 

з вищої освіти. 

Революційні події 1905–1907 років, що змусили російський уряд до 

ухвалення та оприлюднення низки законодавчо-розпорядчих актів, 

(Маніфест 17 жовтня 1905 року про «громадянські свободи», скликання 

державної Думи, надання права представникам різних верств населення 

брати участь у виборах до законодавчого органу та інші) стали поштовхом 

до змін у галузі вищої освіти. Вперше в історії Російської імперії 

самодержавний монарх проголосив намір «дарувати населенню непорушні 

основи громадянської свободи на засадах дійсної недоторканості особи, 

свободи совісті, слова, зборів, союзів» (Высочайший манифест, 1908). 

Одними із актів, спрямованих на реалізацію означених свобод, були 

«Тимчасові правила про товариства і спілки» (1906) та підготовлений 

відповідно до Маніфесту 17 жовтня 1905 р. «Загальний закон про 
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товариства і спілки». Однак цей закон так і не було опубліковано за часів 

самодержавства. Таким чином, тимчасові правила були єдиним актом в 

історії Російської імперії, який регламентував діяльність громадських 

організацій. 

Необхідно відзначити суперечливість означеного законодавства: 

хоча Тимчасові правила проголошували свободу створення товариств без 

дозволу уряду, але всі наступні пункти документу спростовували цю тезу 

(Именной, 1994). Проте Правила все ж сприяли розширенню створення 

різних організацій та активізації діяльності громадськості. У країні були 

створені партії різних політичних напрямів, які приділяли особливу увагу 

питанням освіти. Ліберальна професура вважала, що без раціонально 

організованої системи народної освіти успішний економічний розвиток 

країни, зміцнення її політичної могутності є неможливими. Під тиском 

громадськості, яка доводила, що піднесення освітнього рівня населення є 

засобом досягнення світової першості, російський уряд пішов на надання 

права деяким інціаторам відкрити недержавні заклади вищої освіти. 

Імператорським указом від 27 серпня 1905 року університетам була 

«дарована» автономія у сфері навчальної та наукового діяльності, а також 

дозволений прийом жінок (до 1908 року), що сприяло розвитку тенденції 

до фемінізації вищої освіти. Низка урядових, відомчих законопроектів та 

положень про організацію вищої жіночої освіти («Правила про 

випробовування осіб жіночої статті на знання курсу вищих навчальних 

закладів та про порядок присудження їм учених ступенів і звання 

вчительки середніх навчальних закладів» від 19 грудня 1911 р., Циркуляр 

від 20 травня 1912 року про порядок застосування Закону 19 грудня 

1911 року, Циркуляр Міністерства народної освіти від 21 березня 

1913 року, згідно з яким слухачки вищих жіночих курсів м.  Києва 

отримували право складати іспити в державних комісіях без спеціального 

дозволу Міністерства) відкривали нові можливості для розвитку вищої 

жіночої освіти. Як свідчить аналіз архівних матеріалів, мотиви появи 
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недержавних шкіл були різними (від суто політичних до викликаних 

потребами практики). Приміром, для курсів А. Жекуліної характерним 

було відволікання молоді від політичної активності та обов’язкове 

викладання педагогіки для підготовки майбутніх вчительок (Докладная, 

ЦДІАК), тоді як для Харківських вищих жіночих курсів – динамічне 

зростання кількості закладів початкової та середньої освіти (Об 

учреждении Устава, ДАХО). 

У сучасній науковій літературі кінець ХІХ – початок ХХ століття 

характеризується як період реформаторських процесів: зміни в системі 

початкової і середньої освіти (створення нових закладів різних типів, 

зростання їх мережі); у змісті освіти (проголошення загальної освіти для 

всіх станів, розроблення нових навчальних планів і програм, відкриття 

простору для творчої діяльності шкіл, окремих учителів, поліпшення 

матеріального, правового становища та фахової підготовки вчителя, 

розвиток його педагогічної майстерності тощо), що вимагало формування  

нової генерації педагогічних кадрів (Березівська, 2008, с. 81). 

Одними з перших вітчизняних вчених-педагогів, які заклали 

теоретичні засади для розвитку дидактики вищої школи, пов’язуючи 

особливі сподівання з розвитком приватної ініціативи і громадсько-

педагогічного руху, засвоєнням зарубіжного прогресивного досвіду, були 

К. Ушинський, М. Пирогов, О. Музиченко, С. Русова. Саме освітня сфера 

стала простором для реалізації гуманних прагнень справжніх подвижників, 

непересічних особистостей, які успішно конкурували з державними 

структурами у розробці продуктивних інноваційних проектів. Адже, як 

переконував класик педагогічної думки К. Ушинський, «жодні статути, 

реформи, штати не зроблять нічого у такій практичній і духовній царині як 

освіта народу, якщо не знайдуться люди, спроможні внести в цю царину 

животворну силу свого могутнього духу» (Ушинский, 1948, с.  85). 

У вищій школі другої половини ХІХ – початку ХХ століття відбувалося 

становлення перших вітчизняних наукових напрямів і шкіл цілої когорти 
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вчених: В. Антонович, М. Багалій, М. Костомаров, І. Лучицький (історія), 

М. Бекетов (фізична хімія), О. Ковалевський (порівняльна еволюційна 

ембріологія), О. Потебня (мовознавство), Л. Ценковський (ветеринарна 

мікробіологія), Д. Заболотний (біологія), О. Ляпунов (механіка), 

М. Остроградський (математика), Т. Осиповський (астрономія) та ін. 

(Додонова, 2013). Провідні вітчизняні вчені оприлюднювали результати 

власних наукових пошуків на міжнародних конгресах, конференціях, з’їздах, 

які сприяли засвоєнню прогресивних ідей. Взаємообміну здобутків вчених, 

консолідації позицій щодо вирішення нагальний проблем науки та освіти 

сприяло створення наукових товариств. Слід підкреслити виняткове значення 

Українського наукового товариства імені Т. Шевченка для 

інституціоналізації української науки та розвитку ідеї вільної вищої школи 

наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (Зайцева, 2000). 

Активізація науково-педагогічної думки, обговорення новітніх ідей 

і передового досвіду відбувалося на Міжнародних педагогічних конгресах 

(1900, 1901), ІІІ З’їзді російських діячів з технічної і професійної освіти 

(1904), І Всеросійському з’їзді з педагогічної психології (1906), 

І Всеросійському з’їзді діячів народних університетів та інших 

просвітницьких установ приватної ініціативи (1908), І Всеросійському 

з’їзді з освіти жінок (1914), двох Всеукраїнських учительських з’їздах 

(1917). Гострі дебати з приводу концептуальних підходів до розвитку 

вищої школи розгорнулися на Всеросійському з’їзді з жіночої освіти, 

проведеному в 1913 р.. Так, М. Струве наполягав на реалізації триєдиної 

мети вищої школи – загальноосвітньої, професійної і наукової, тоді як 

професор М. Покровський наголошував на потребі відходу від 

«поверхового енциклопедизму» і доводив актуальність інтенсивної 

спеціалізації вищої школи, на відміну від середньої школи, що 

забезпечувала загальноосвітні знання, актуалізував потребу ліквідації 

аристократичного характеру освіти на користь демократичного (відхід від 

елітності на користь масовості) (Труды, 1914). 
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Поряд із національним характером освіти українська інтелігенція 

обстоювала цінності вільного виховання – свободу, самодіяльність, 

творчість, працелюбність, вільний розвиток, що розглядалися в контексті 

самоідентифікації особистості. На думку видатного українського педагога 

та громадського діяча І. Огієнка, рівень освіченості й майстерності 

педагога визначає майбутнє нації, є суттєвою ознакою професіоналізму, 

вміння цілеспрямовано й наполегливо працювати над собою, здобувати 

нові й удосконалювати вже набуті знання, самовдосконалення особистості 

як вищої духовної потреби і процесу набуття свободи (Тринус, 2017). 

Складною проблемою у процесі розвитку вищої школи була 

відірваність освіти від потреб практики та актуальних проблем рідного 

народу, невирішеність національної проблеми, соціальна і гендерна 

дискримінація. Погодимося з О. Драч, що початок ХХ століття увиразнив 

новітні тенденції до диверсифікації, демократизації, гуманізації, гендерної 

рівності, що засвідчило докорінну руйнацію суспільних стереотипів: 

монополію держави у галузі вищої освіти було подолано завдяки 

альтернативним вишам – результатом зусиль приватної та громадської 

ініціативи; дворян на студентських лавах і за викладацькими трибунами 

потіснили різночинці й селяни; на противагу авторитаризмові всесильного 

викладача зароджується суб’єкт-суб’єктний підхід у взаєминах зі 

студентською молоддю; тисячолітнє панування чоловіків у царстві розуму 

завершилося блискучими перемогами жіноцтва (Драч, 2011). 

Загалом, прогрес у розвитку вищої школи досліджуваного періоду 

завдячує насамперед приватній і громадській ініціативі, причому  

спочатку основними жертводавцями виступили представники інтелігенції, 

передусім університетські професори та члени їхніх родин.  

Необхідно врахувати суттєвий вплив таких чинників, як інституалізація 

педагогіки як окремої галузі наукового знання, суперечності між течіями 

правлячої еліти, представниками офіційної і гуманістичної педагогіки, 

формальною і матеріальними підходами до визначення змісту освіти, 



    63 

 

 

філантропічні та меркантильні мотиви фундаторів у ситуації морального і 

громадянського вибору. 

Як зазначає О. Драч (2011), громадянське суспільство у Російській 

імперії застосовувало традиційні форми роботи (популяризацію у пресі, 

залучення пожертв, організацію благодійних концертів та свят для збору 

коштів) і запроваджувало нові (безкоштовне надання приміщень та 

обладнання в користування курсам, відмова професорів від платні, повна 

господарська самостійність жіночих гуртків тощо).  Позитивним був 

перший досвід громадської активності та самоуправління на вищих 

жіночих курсах, що засвідчив організаторські й адміністративні здібності 

студенток, переконавши скептиків у спроможності жіноцтва здобувати та 

практично втілювати здобуті знання і вміння. 

Потужними центрами генерування освітніх ініціатив у 

досліджуваний період були університетські міста: Київ, Харків, Одеса. За 

науковим та економічним потенціалом Одеса була третім містом у 

Російській імперії, тісно пов’язаним із великими європейськими та 

світовими державами завдяки включенню до зони вільної торгівлі. 

Найрозвинутішою серед українських земель була Харківська губернія, що, 

на думку Д. Дорошенка, стала основою культурного і національного 

відродження, об’єднавши традиції минулого і новаторські ідеї 

майбутнього (Дорошенко, 1991). На початку ХХ століття першість за 

кількістю недержавних вищих шкіл серед міст України належала Києву. 

Катеринослав і Одеса як центри єврейського націоналізму півдня 

Російської імперії виявляли зацікавленість у створенні вищих шкіл для 

євреїв, які зазнавали значної дискримінації в умовах самодержавства. 

Вагомим чинником інтенсифікації громадсько-просвітницького 

активізму інтелігенції стали події Першої Світової війни (1914–1918), що 

актуалізували попит на фахівців у галузі медицини, фармації, технічних 

спеціальностей. Значна активізація громадської і приватної ініціативи 

припала на період правління українських урядів, коли було започатковано 
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десятки вищих шкіл найрізноманітнішого спектру освітніх послуг. Події 

періоду національного державотворення (1917–1920) стали 

визначальними у становленні національної системи освіти, що 

грунтувалася на цінностях і традиціях ідентичності українства (Парпан, 

2018, с. 121). Основними завданнями, що постали перед вищою школою 

цього часу, були: українізація освітнього процесу, надання рівних 

можливостей для різних етнічних груп і соціальних станів; утвердження 

гендерної рівності; застосування професійно-орієнтованого підходу в 

навчанні, децентралізація управління галуззю, демократизація взаємин у 

середовищі академічної громади. Проте означені перетворення, 

спрямовані на підготовку національно свідомої інтелігенції, 

започатковані за часів Центральної Ради, Гетьманату П.  Скоропадського 

та Директорії, не були повною мірою реалізовані через політичну 

нестабільність та несприятливу економічну ситуацію. 

Таким чином, використання ретроспективного аналізу з урахуванням 

схарактеризованих чинників (див. Додаток В) дозволяє здійснити 

періодизацію розвитку недержавної вищої школи та виокремити такі 

етапи: І – початково-апробаційний (1876–1905 рр.), пов’язаний зі 

створенням зусиллями приватної і громадської ініціативи та першим 

досвідом діяльності вишів нового типу, зорієнтованих на державні 

стандарти; ІІ – стабілізаційно-розбудовчий (1905–1917 рр.), для якого 

характерною була поступова інституалізація й активна розбудова окремого 

недержавного сектору вищої освіти на основі активізації громадсько-

педагогічного сподвижництва; ІІІ – інноваційно-перетворювальний (1917–

1920 рр.), упродовж якого відбулося визнання повноцінності статусу 

недержавних вищих шкіл, здійснювалися активні спроби інтенсифікації 

педагогічного процесу з використанням нових наукових підходів, 

активізації студентського самоврядування реалізації академічної, кадрової 

та фінансової автономії. 
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Хронологічні межі означених етапів визначаються суттєвими 

змінами кількісних та якісних показників розвитку означеного феномену, 

а також нормативно-правовими актами, що унормовували діяльність 

недержавних вищих шкіл: 9 квітня 1876 року – отримання дозволу 

Олександра ІІ на створення в університетських містах вищих жіночих 

курсів; 3 грудня 1905 року – затвердження Миколою ІІ доповіді Міністра 

народної освіти І. Толстого про дозвіл на відкриття недержавних закладів  

освіти усіх рівнів. Визначення хронологічних меж, датованих 1917 та 

1920 роками обумовлено започаткованими суспільно-політичними та 

культурно-освітніми перетвореннями в часи правління українських урядів 

та ліквідацією недержавного сектору вищої освіти після ухвалення 

Наркоматом освіти УСРР постанови «Про реформу вищої школи»  (1920). 

Кожен із представлених етапів характеризувався структурно-

організаційними, змістово-процесуальними та кадровими особливостями 

(див. Додаток Ґ), викладеними в наступному розділі.  

 

1.3. Теоретичні ідеї розвитку недержавної вищої школи України 

в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. 

 

У підрозділі проаналізовано ідеї вчених, педагогів, освітніх і 

громадських діячів, які працювали в закладах освіти, наукових та 

культурно-просвітницьких товариствах на території України, тісно 

співпрацювали з представниками національної інтелігенції, здійснюючи 

суттєвий вплив на розвиток недержавної вищої школи. Продемонстровано 

кореляцію поглядів вітчизняних та західних просвітників щодо 

недержавної (вільної) вищої школи. 

Поглиблення диференціації наукового знання, активізація процесів 

національної самоідентифікації населення, загострення кризових явищ у 

вищій освіті, назрілі практичні виклики, широкий суспільний резонанс 

«університетського питання» на межі ХІХ–ХХ століть спонукали 
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інтелектуалів до генерування нових ідей, спрямованих на перегляд місії 

університету, з’ясування переваг та недоліків вищих шкіл, розроблення та 

спроб запровадження у практику оригінальних освітніх проектів.  

В означеному контексті суттєвим евристичним потенціалом насичені 

праці західних репрезентантів реформаторської педагогіки другої 

половини ХІХ – початку ХХ століття Т. Арнольда, Т. Веблена, 

В. Грундтвіга, Е. Дюркгейма, К. Маннгайма, Ф. Моріса, П. Наторпа, 

Дж. Рескіна, Д. Стюарда, А. Тойнбі, М. Шелера та інших, у працях яких 

представлено інноваційні моделі «вільної вищої школи» (своєрідну 

альтернативу класичному зразку), «відкритого», «народного» 

університету, покликані сприяти «соціальній та розумовій емансипації» 

народу, масовізації освіти, успішному виконанню громадянської функції.  

Варто зауважити, що зазначені діячі були те тільки теоретиками,  

але й активними практиками, безпосередніми учасниками руху за  

вільну вищу школу. Приміром протестантський теолог В.  Грундтвіг 

(Данія) пов’язував покликання народного університету зі зміцненням 

релігійного світогляду в народному середовищі, поглибленням знань про 

рідний край і народну культуру. Апологетом оксфордської моделі 

народного університету був професор Ф. Моріс, який прагнув завдяки 

лекційній роботі науково-популярного змісту, що здійснювалася на 

християнських засадах серед соціальних низів сприяти зняттю 

соціального напруження та нейтралізації революційного характеру 

робітничого руху. Автором дещо відмінної – кембриджської моделі 

народного університету, спрямованої на систематичну наукову 

підготовку із використання ретельного контролю знань слухачів 

вважається професор Д. Стюард. 

На думку англійського професора Дж. Рескіна, здобуття освіти в 

народному університеті мало слугувати не стільки особистому 

піднесенню, а передусім стати засобом усвідомлення великих соціальних  

і політичних проблем сучасності, основою для суспільнокорисної 
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діяльності (Материалы, 1908). У розумінні англійського професора 

А. Тойнбі найважливішим було прищепити слухачам – вихідцям із  

народу усвідомлення того, що «людина є подібною до дерева:  

корінням занурюється в землю, а верхівкою тягнеться до небес» 

(Народная, 1910, с. 218). 

Значної популярності серед представників вітчизняної інтелігенції, 

подвижників освітянської справи досліджуваного періоду набули праці, 

присвячені висвітленню теорії та практики вільних вищих шкіл для 

народу, зокрема Дж. Русселя «Народні університети в Англії та 

Америці» (1897), С. Вебба і С. Вельса «Універсальні заклади для 

робітників у Лондоні» (Каптерев, 1901). 

К. Маннгайм пов’язував перспективи реалізації ідеї безперервної 

освіти із функціонуванням нових типів вищих шкіл, що саме почали 

виникати в багатьох західних країнах, прагнучи поглибити зміст поняття 

«соціальної освіти», розкрити її можливості для консолідації суспільства, 

утвердження світоглядних позицій різних поколінь, задоволення 

глибинних потреб громадян, незалежно від вікових відмінностей, у 

поглибленні уявлень про світ, суспільство, професію, набутті впевненості 

та переконливості в широкому суспільному діалозі (Манхейм, 1994). У 

книзі «Вища освіта в Америці» Т. Веблен (Veblen, 1918) визнав 

комерціалізацію вищої школи в західному капіталістичному світі значно 

небезпечнішою, ніж державна узурпація. Адже в нових реаліях лідерами 

суспільної думки стали підприємці та «технічна еліта», для яких знання є 

товаром на ринку послуг, що перетворює вищу школу на підприємство з 

певними показниками успішності та привабливості для споживача, що 

супроводжується переходом від елітарності до масовізації освіти.  

Згідно з баченням ідеолога неокантіанства, патріарха соціальної 

педагогіки, професора П. Наторпа, «Народні академії» є майданчиком, де 

кожен вчений може успішно реалізовувати суспільну функцію для 

досягнення загального блага та сприяти формуванню індивіда, здатного 
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творити культуру спільно з іншими людьми (Наторп, 1921). Професор 

Е. Дюркгейм пов’язував місію народних вищих шкіл з розвитком сумління, 

моральної монолітності та солідаризації  всіх членів суспільства 

(Дюркгейм, 1991). Завдяки народним університетам, на думку вченого, 

можливо було б поліпшити матеріальне й соціальне становище, життєві та 

кар’єрні перспективи робітників і нації в цілому. За задумом 

Е. Дюркгейма, включення народних вищих шкіл в якості повноцінних 

самодостатніх осередків до складу «великих університетів», вирішення 

змістових і кадрових проблем (узгодження навчальних програм, 

підвищення професійного рівня викладацького складу), дозволить 

новоствореним університетським комплексам стати рушієм суспільно-

політичних процесів.  

За визначенням А. Флекснера (Flexner, 1930), університет має бути 

«дзеркалом», в якому відображається душа народу. Для професора 

М. Шелера покликання народного університету передусім пов’язане із 

здійсненням національно-консолідуючої функції і забезпеченням 

духовного єднання нації (Scheler, 1980). Таким чином, в інтерпретації 

теоретиків вільної вищої школи релігійну домінанту в діяльності  

закладів освіти поступово було витіснено суспільнокорисною, культуро- і 

націєтворчою. 

Потужним імпульсом активізації інноваційних процесів у розвитку 

вищої освіти слугувало піднесення науково-педагогічної думки в галузі 

педагогіки вищої школи, що розглядалася німецькими вченими 

Е. Бернгеймом і Г. Шмідкунцом як окремий напрям реформаторської 

педагогіки (Черкашин, 2018, с. 128). Вчені заявили, оскільки викладання 

має грунтуватися на чіткій науковій теорії, то академічна педагогіка 

(педагогіка вищої школи) вимагає виокремлення із системи педагогічних 

наук для забезпечення професіоналізації науково-педагогічної діяльності, 

що викликало гострі дискусії в академічному середовищі між їхніми 

однодумцями, послідовниками та опонентами Саме Г. Швідкунц став 
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ініціатором створення «Товариства педагогіки вищої школи» та інституту 

дидактики вищої школи, зорієнтованих на міжнародне співробітництво у 

зазначеній галузі. Значна увага приділялася опрацюванню і засвоєнню 

позитивного зарубіжного досвіду, особливо американського, де на межі 

ХІХ–ХХ століть виникали нові приватні університети та інші типи вищих 

шкіл, розроблялися дидактичні концепції, що керувалися більш 

демократичними, індивідуальними, прагматичними підходами, 

забезпечуючи відкритість до суспільних потреб та педагогічних інновацій 

(Черкашин, 2018, с. 145). 

На міжнародних конгресах, влаштованих «Товариством педагогіки 

вищої школи» у Берліні (1910), Мюнхені (1911), Лейпцигу (1912.) 

здійснювався взаємообмін ідеями чільних репрезентантів європейського, 

американського та азійського освітнього простору з видатними 

представниками реформаторської педагогіки (П.  Наторп, Л. Гурліт, 

Г. Кершенштейнер та ін.). Такі заходи сприяли кристалізації та 

концептуалізації ідеї вільної вищої школи. 

Враховуючи еволюцію зарубіжних теорій та освітянської практики, 

представники науково-педагогічної думки Російської імперії (Д. Багалій, 

В. Бузескул, В. Вернадський, М. Гредескул, В. Данилевський, М. Довнар-

Запольський, М. Карєєв, М. Ковалевський, М. Костомаров, М. Ланге, 

П. Лесгафт, І. Лучицький, Л. Петражицький, М. Сумцов) наполягали на 

необхідності розбудови нової вільної вищої школи, активізації приватної і 

громадської ініціативи, розроблення автодидактичної моделі, втілення ідеї 

«післяуніверситетської освіти», з орієнтацією на європейські стандарти, 

посилення співпраці із західними вченими, засвоєння позитивного 

світового досвіду, утвердження довіри до інститутів громадянського 

суспільства (Korzh-Usenko, Sydorenko, 2019). 

Істотний вплив на розвиток науково-педагогічної думки в 

досліджуваний період здійснили авторитетні вчені, передусім політичні 

емігранти, активні опоненти державного курсу в галузі освіти, які мали 



    70 

 

 

досвід викладацької діяльності у провідних зарубіжних осередках. Так, 

визначний математик, професор С. Ковалевська у низці статей (зокрема, в 

нарисі «Три дні в селянському університеті в Швеції») висвітлила 

практику підвищення розумового й культурного рівня населення в 

Західній Європі завдяки створенню закладів освіти нового типу, 

безпосередньо долучившись до участі в їхній роботі у Скандинавських 

країнах (Ковалевська, 1890). Зазначимо, що на формування прогресивних 

педагогічних поглядів С. Ковалевської суттєвий вплив мала Е. Кей – 

відома шведська письменниця і педагог, розробниця теорії вільного 

виховання, блискучий лектор у народних аудиторіях.  

На основі узагальнення цінного зарубіжного досвіду професор 

Г. Генкель проаналізував переваги й недоліки Кембриджської та 

Оксфордської моделей народних університетів, розрахованої відповідно на 

систематичну і науково-популярну підготовку слухачів (Генкель, 1908). На 

відміну від Г. Генкеля, М. Ковалевського, П. Лесгафта – прихильників 

академічної місії вільних вищих шкіл, професор Б.  Сиромятников 

запропонував авторське визначення народних університетів як 

просвітницьких організацій, спрямованих на популяризацію 

загальноосвітнього знання серед дорослого трудового населення 

(Сыромятников, 1912) і докорінну зміну суспільної свідомості.  

Особливої уваги заслуговують погляди професора М.  Ковалевского – 

соціолога, історика, антрополога, правознавця, звинуваченого у критиці 

самодержавства і позбавленого змоги викладати соціологію в 

університетах Російської імперії, який в кінці ХІХ століття читав лекції не 

тільки в Оксфордському університеті, але й у закладах нового типу: 

Вільному університеті Стокгольму, Новому Брюсельському університеті, 

Вільній школі суспільних наук в Чикаго, Вільному коледжі суспільних 

наук, Вищій школі суспільних наук у Парижі. Вчений звернув увагу на 

актуальність ідеї вільного університету в інтелектуальному середовищі 

Європи, де на той час вже склалася певна традиція поширення суспільного 
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знання в широких верствах населення (Ковалевский, 1906, с.  5–6). 

Відмінність нового типу закладів вищої освіти від традиційних, за 

визначенням вченого, полягала в їхній повній формальній незалежності від 

держави, відкритості до нових віянь у галузі науки та політики.  

Опрацьовуючи концептуальні й організаційно-педагогічні засади 

вільної вищої школи, М. Ковалевський разом з однодумцями передусім 

орієнтувався на статути і правила новостворених закладів: Брюсельського 

університету, Паризької школи суспільних наук, різних народних 

університетів або університетських курсів типу Гегештифтунг, 

Берлінських та інших вакаційних курсів (Чупров, 1999). Слід відзначити 

виняткову роль М. Ковалевского в розробленні оригінальних навчальних 

планів низки вищих шкіл нового типу для здійснення ґрунтовної 

«синтезованої» суспільствознавчої підготовки, забезпечення повної 

академічної свободи, поваги до особистості викладача і студента, єдності 

гуманітарного знання з акцентом на методології сучасних наукових 

досліджень. 

Ідея демократизації освіти для формування свідомих громадян і 

активних членів суспільства на основі акумуляції позитивного світового 

досвіду функціонування недержавних вищих шкіл стала лейтмотивом 

науково-педагогічного доробку М. Ковалевского, який спільно з 

однодумцями (І. Мечніковим, Ю. Гамбаровим, Е. де Роберті, М. Карєєвим, 

І. Лучицьким) став фундатором Російської вищої школи суспільних наук у 

Парижі (1901), включеної на автономних засадах до складу Сорбонни. До 

викладацької діяльності в новоствореному закладі залучено знаних вчених 

із різних країн світу, серед яких соціолог, представник реформаторської 

педагогіки Е. Дюркгейм, історик, апологет неопозитивізму Ш. Сеньобос, а 

також професор Львівського університету М. Грушевський і доктор  

Сорбонни Ф. Вовк (Лекции, 1903, с. 54), читання якими курсів української 

історії й етнографії сприяло інституалізації українознавчих студій в 

європейському просторі. За переконанням М. Ковалевського, на початку 
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ХХ столітті найнеобхіднішими і найбільш затребуваними є знання, що 

відображають історико-культурні особливості, актуальні проблеми та 

перспективи розвитку кожного народу. Як виходець із знаного козацького-

шляхетського роду Слобожанщини, М. Ковалевський, за свідченнями 

С. Русової і П. Стебницького, співчував українському руху: вчений 

обстоював права української мови, був автором «Короткої історії 

малоруського народу», пройнятої українською соборницькою ідеєю, 

співредактором українознавчого енциклопедичного довідника 

«Український народ в його минулому і сьогоденні», головою Благодійного 

товариства імені Т. Шевченка для підтримки студентів із Південної Росії, 

які навчалися у Санкт-Петербурзі (Русова, 1928; Смуток, 1916). Саме 

М. Ковалевський і М. Карєєв доклали чимало зусиль до оприлюднення 

праць М. Грушевського французькою і російською мовами. 

Орієнтуючись на модель Вищої школи суспільних наук у Парижі, під 

час революції 1905–1907 років М. Ковалевский і П. Лесгафт відкрили в 

столиці Російської імперії вільний університет, в якому було 

«легалізовано» соціологію і започатковано кафедри української історії, 

мови та літератури (Дорошенко, 1907, с. 23). Проте невдовзі цей заклад 

було закрито урядом, а М. Ковалевський очолив народний університет 

А. Шанявского в Москві, що став важливим осередком науково-

педагогічного та методичного пошуку. У 1908 році під головуванням 

М. Ковалевського відбувся Перший Всеросійський з’їзд діячів народних 

університетів, що мав істотне значення для рефлексії ідей і практики 

вільних вищих шкіл з урахуванням національного компоненту освіти.  

Просвітницькі ідеали М. Ковалевского вцілому поділяв професор 

М. Карєєв – історик, філософ, соціолог, етнограф, прибічник забезпечення 

різнобічного характеру вищої школи, не обмеженого виключно 

спеціальною підготовкою (Ковалевский, 1917). За визначенням 

М. Карєєва, в нових умовах метою вільної вищої школи має стати 

демократизація вищого розвитку особистості шляхом засвоєння 
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універсального загального знання. «Істинно демократичною загальною 

освітою і може бути тільки така, яка є доступною широким колам 

суспільства, а тому найновіші форми University Extension та систематичної 

самоосвіти є тільки першими демократизації наукового знання», – зазначав 

професор. За переконанням вченого, в часи поступового переходу Росії від 

поліцейської до правової держави, зростання ролі самоуправління і 

самодіяльності громадян, винятково актуальним стало подолання суцільної 

необізнаності членів суспільства із власними правами та обов’язками. Щоб  

стати вільним народом у вільній державі людям конче необхідна якісна 

правова освіта як засіб зміцнення політичної свободи і вдосконалення 

суспільного ладу (Кареев, 1901, с. 113). 

Заслуговують на увагу міркування М. Карєєва щодо пріоритетів 

розвитку вищої освіти на основі активізації громадської і приватної 

ініціативи, взаємодоповнення державного і недержавного секторів, 

розкриття можливостей самопізнання і самоосвіти академічної молоді, 

зміцнення громадянської самосвідомості, активізації студентського 

самоврядування. Саме М. Карєєву, як лідеру опозиційно налаштованої 

професури, на з’їзді Всеросійського академічного союзу 1905  року було 

доручено підготувати проект статуту вільної вищої школи. Керуючись 

моделлю Російської вищої школи суспільних наук у Парижі,  вчений 

розробив текст проекту, спрямованого на демократизацію вищої освіти 

(скасування станового, майнового і вікового цензу для вступників) і 

надання недержавним вищим школам прав автономії (Кареев, 1905). 

Водночас автором підкреслювалося, що вільні вищі школи не 

претендували на заміну державних університетів, здійснюючи передусім 

доповнюючі та компенсаторні функції (Лыскова, 2010). 

На переконання М. Карєєва, у процесі здобуття вищої освіти 

важливіше зосереджувати на «ідейному» змісті та усвідомленні знань. 

«Освіта є не стільки володіння фактичними знаннями, скільки здатність 

розуміння, що припускає володіння відомими ідеями… Вищий ідеал 
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освіченості, полягає зовсім не в тому, щоб знати все, що тільки знають всі 

вчені світу, але в тому, щоб розуміти всі ідеї століття, що мають загальний 

інтерес і можуть бути доступні кожному», – зазначав учений (Кареев, 

1895, с. 26). Саме освіта і самоосвіта, формування наукового, морального і 

суспільного світогляду, самореалізація у професійній діяльності, на його 

думку, є пріоритетними завданнями для молодого покоління.  

У дусі ідей Г. Сковороди М. Кареєєв зауважував, що «у людини, крім 

обов’язків по відношенню до інших людей, є обов’язки по відношенню до 

самого себе» (Кареев, 1901, с. 22). До найважливіших обов’язків 

академічної молоді вчений відносив вільне самостійне вирішення питання 

мети життя і професійного покликання людини: «Нехай кожен перш за все 

«пізнає самого себе» і визначить своє життєве покликання в залежності від 

нахилів і здібностей своєї природи. Потрапити в житті не на своє місце, 

взяти справу не по своїм здібностям або силам, вибрати заняття, до якого 

не відчуваєш внутрішній схильності … все це велике нещастя для людини, 

що вносить в її життя тільки один жаль, одне невдоволення самою собою і 

своєю обстановкою, одну фальш» (Кареев, 1901, с. 28). 

Вважаючи критично мислячу особистість рушійною силою історії, 

вчений неодноразово усувався із професорсько-викладацького складу 

російських університетів, працював у недержавних вищих школах, читав 

лекції з проблем самоосвіти для академічної молоді Буковини й Галичини. 

Працю М. Карєєва «Самоосвіта» було перекладено учнем 

М. Грушевського, лідером українського студентського руху, М.  Залізняком 

і видано у двох частинах у Львові (Карєєв, 1910). Загалом, ідейна 

спорідненість і конструктивна співпраця сприяли консолідації 

представників прогресивної інтелігенції, які усвідомлювали значення 

національного компоненту у розвитку вільної вищої школи (Грушевський, 

1918). Прикладом може слугувати  телеграма, надіслана у 1914  році 

М. Карєєвим професору І. Лучицькому, який на рівні Державної думи 

обстоював права української мови в закладах освіти: «Шановний Іван 



    75 

 

 

Васильович, в день вашого великого свята, вітаємо вас як чоловіка, що в 

історії рідного краю став зразком чесного діяча, що зумів з`єднати 

загальнолюдські ідеали у заслуженій національній українській справі, 

слава вам старий друже» (О постановке, ІР НБВ). 

Про відмінності у баченні перспектив державного і недержавного 

шкільництва в середовищі українських інтелектуалів на межі ХІХ–

ХХ століть свідчать дискусії серед членів «Наукового товариства імені 

Т. Шевченка» у Львові на шпальтах періодичних видань Галичини й 

Буковини. У цей час прибічники М. Грушевського обстоювали переваги 

започаткування під тиском громадськості повноправної державної вищої 

школи для українців, натомість С. Дністрянський, О. Колесса, 

Е. Озаркевич, М. Павлик указували на реалістичність відкриття 

приватного університету у Львові на основі підписки як добровільного 

національного податку, запровадженого для українського населення 

(Павлик, 1913). Рух за «університет через підписку» набув значного 

розмаху, охоплюючи всі верстви українського населення Галичини (Korzh-

Usenko, Sydorenko, 2019). Натомість М. Грушевський зауважував на 

складності і тривалості процедури заснування в умовах Австро-Угорської 

імперії приватної вищої школи, яка за рівнем бюрократичної 

зарегламентованості не поступалася державній. Саме М.  Грушевському і 

членам «Товариства прихильників української літератури, науки і штуки» 

належала ідея проведення в 1904 році літніх наукових курсів 

українознавства у Львові із залученням зацікавленої молоді з 

Наддніпрянської України (Дорошенко, 2007, с. 83–90), що розглядалася 

організаторами як важливий крок до реалізації проекту приватного 

українського університету. 

Наголошуючи на важливості врахування національного компоненту 

у вищій школі, представники української інтелігенції Надніпрянщини, 

Галичини, Буковини (В. Антонович, Д. Антонович, М. Галущинський, 

І. Ганицький, І. Горбачевський, Ф. і О. Колесси, М. Кордуба, О. Косач, 
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І. Крип’якевич, Т. Лубенець, О. Маковей, К. Малицька, М. Рудинський, 

С. Рудницький, С. Русова, С. Сірополко, С. Смаль-Стоцький, 

Д. Старосольська, І. Стешенко, М. Сумцов, І. Франко, Г. Хоткевич, 

В. Щербаківський) пов’язували сподівання з народними університетами, 

спрямованими на врахування духовних потреб людини і рідного народу, як 

альтернативи «казенним» вищим школам, відчуженим від рідних джерел. 

На думку Д. Дорошенка, працюючи  за відповідно розробленими 

програмами, народні університети здатні закласти підвалини «великої 

справи національної освіти й виховання» (Дорошенко, 1906, с. 2). 

На початку ХХ століття, коли здійснювався перегляд мети вищої 

школи, за визначенням Д. Старосольської, результатом виховання і 

навчання «не має бути диплом, титул чи уряд, але людина інтелігентна, 

самостійна, спроможна жити та діяти згідно з потребами цього життя», яка 

уособлює тип вільної самостійної особистості. Власне бачення програми 

народного університету для українських селян виклала активна учасниця 

жіночого руху К. Малицька у статті «Кілька думок про виклади і відчити 

для селян» (1905). Генератором і промотором ідеї «університету 

людового» для українського населення Буковини став професор С. Смаль-

Стоцький, який  з метою розроблення оптимальної моделі народної вищої 

школи здійснив освітню мандрівку до країн Західної Європи, обравши 

зразок Віденського народного університету – одного з найкращих у світі 

(Даниленко, Добржанський, 1996). Організатором систематичних наукових 

і науково-популярних лекцій у Галичині стало «Товариство українських 

наукових викладів імені Петра Могили» (1906), що в 1913  році спільно із 

львівською «Просвітою» започаткувало курси вищої освіти «на взір» 

данських народних університетів. Ідею англійських «університетських 

поселень» розвивав М. Галущинський – один із піонерів вітчизняної 

андрагогіки (Korzh-Usenko, Sydorenko, 2019). 

Після проголошення конституційних прав і свобод у часи першої 

російської революції 1905–1907 років М. Грушевський активізував зусилля 
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щодо обґрунтування можливостей заснування приватного українського 

інституту або народного університету на Наддніпрянській Україні. Вчений 

розробив програму «українського інституту суспільних наук», вважаючи 

найдоцільнішим відкрити такий заклад у м. Києві – історичній столиці 

«України-Русі» (Грушевський, 1907). Згідно з баченням ініціатора, інститут 

мав слугувати доповненням до офіційних шкіл, давав би можливість 

студентам поглиблювати свою освіту різними знаннями з сфери 

українознавства, готував спеціалістів для викладання в середніх школах, для 

наукової, громадської та літературної діяльності. Основу змістового блоку 

мали становити українська мова; література; фольклор (народна словесність); 

історія політична і суспільна з науками політичними; історія культури; 

артистична творчість; археологія і етнологія, антропологія; географія; право 

українське; сучасне державне право різних частин української території; 

економіка й статистика. З точки зору забезпечення високого теоретико-

методологічного рівня слухачів та поглиблення міжпредметних зв’язків 

бажаним визнавалося впровадження таких загальних курсів, як філософія 

права, право державне, суспільна економія та ін. 

Вчений апелював до передового світового досвіду, передусім 

набутого у «різних приватних спеціальних вищих школах паризьких, як 

école des hautes étude ssociales, école d’anthropologie», Російській вищій 

школі суспільних наук у Парижі, перших кроків вільних університетів у 

Російській імперії (передусім М. Лесгафта і О. Шанявського). На думку 

М. Грушевського, заснуванням подібного осередку можна зробити 

«дарунок неоціненої культурної і національної вартості» для сучасного 

суспільства і рідного народу. «Американські мільйонери і міліардери, 

практики з практиків, оцінили відповідно значення наукових інституцій 

для суспільності і для суспільної опінії, і свої стяжанія нафтові, желізні й 

інші перетворили в ряд наукових інститутів, які стали могутньою двигнею 

наукового і культурного життя сучасної Америки», – зауважував професор 

(Грушевський, 1907). 
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Як свідчить С. Єфремов, сподіваючись на ресурси «українського 

фонду» мецената В. Семиренка, М. Грушевський планував відкриття 

приватного інституту українознавства з друкарнею, заснованого на 

принципах народного університету і призначеного для систематичного 

викладання українознавчих дисциплін (Єфремов, 2011, с. 72). Проте за 

браком коштів та через офіційні перепони в часи посилення реакції задум 

було реалізовано тільки частково – М. Грушевському вдалося заснували 

Українське наукове товариство у Києві, члени якого організували низку 

публічних лекцій у галузі українознавства, припинені за вказівкою 

владних структур. На поглиблення українознавчих знань для всіх 

зацікавлених осіб була спрямована лекційна діяльність Літературно-

мистецько-етнографічного товариства імені Г. Квітки-Основ’яненка у 

Харкові (Статут товариства, 1912), заснованого за участі Х. Алчевської, 

Д. Багалія, М. Пильчикова, М. Сумцова. 

Проте, попри клопотання членів київського товариства «Просвіта» 

під керівництвом Б. Грінченка до Державної думи про народний 

університет імені Т. Шевченка, реалізувати цю ідею вдалося тільки в 

1917 році – в добу національного державотворення. У цей час знані 

педагоги І. Стешенко і С. Русова серед різних типів вищих шкіл надавали 

перевагу сільським народним університетам, що дозволяли донести світло 

знань у найвіддаленіші від здобутків цивілізації куточки України. У курсі 

лекцій С. Русової «Позашкільна освіта та засоби її проведення» (1918) 

розкрито освітні можливості виїзних лекторіїв у провінції, розвивальних 

екскурсій на виставки, станції, навчальні ферми, наукові лабораторії, 

навчання завдяки листуванню (звернення бажаючих поглибити самоосвіту 

до компетентних фахівців та організацій за списком новітньої наукової 

літератури), що, на нашу думку, є праобразом дистанційної освіти.  

Таким чином, у досліджуваний період представники громадсько-

педагогічного руху орієнтувалася на ідеї та досвід вільних вищих шкіл 

США і країн Європи (передусім Франції, Данії, Австро-Угорщини, 
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Німеччини), практику перших систематичних академічних і науково-

популярних курсів для народу (Одеса, Харків, Катеринослав, Київ, Львів, 

Чернівці). Незважаючи на різноманітність пропонованих моделей 

недержавних вищих шкіл, спільним було визнання гуманістичних і 

демократичних цінностей, принципів науковості, культуровідповідності, 

демократизації, громадянської спрямованості освіти, скасування 

національних, гендерних, релігійних, вікових обмежень та цензів, 

адекватності викликам сучасного суспільства, забезпечення повної 

академічної свободи, поваги до особистості та вільної самодіяльності 

викладача і студента. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Аналіз наукового доробку вчених з означеної проблеми дозволяє 

констатувати дефініційну невизначеність ключового поняття 

дослідження – «недержавна вища школа», яка позиціонується різними 

дослідниками як недержавна, приватна, громадська, незалежна, вільна, 

альтернативна, неурядова. Узагальнюючи підходи сучасних учених 

(В. Буяшенко, Л. Білий, В. Война, В. Грачов, І. Добрянський, С. Жарая, 

А. Каганович, А. Кліміна, А. Кобець, Б. Корольов, В. Огаренко, 

Т. Павлова, О. Рекрут, Н. Рєзанова, Ю. Романовська, О. Романовський, 

В. Солоніцин, І. Хацієва, О. Цигульова та ін.), у роботі подано визначення 

«недержавної вищої школи» як мережі закладів вищої освіти, що 

створювалися та функціонували з ініціативи й коштом приватних осіб, 

громадських об’єднань і організацій за активної участі прогресивно 

налаштованої інтелігенції та органів місцевого самоврядування. 

Використання проблемно-пошукового методу дозволило 

схарактеризувати стан наукової розробленості досліджуваної проблеми й 

констатувати наявність значних напрацювань широкого тематичного та 

змістового діапазону. Виокремлено такі групи історіографічного доробку: 
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праці з проблеми розвитку вищої освіти; наукові розвідки з проблеми 

розвитку недержавної вищої школи України; історичні хроніки та ювілейні 

видання окремих закладів вищої освіти; довідникова література. Водночас 

застосування хронологічного методу спонукало до врахування 

особливостей історіографічної традиції, умовно розподіленої на 

дорадянську (до початку 20-х років ХХ ст.), радянську (20–80-ті роки 

ХХ ст.) та сучасну (з 1991 р.). 

Аналізуючи праці з проблеми розвитку вищої освіти, зазначено, що в 

розвідках дорадянської (М. Грушевський, Д. Дорошенко, М. Карєєв, 

М. Павлик, Б. Сиромятников, М. Сперанський, Г. Фальборк, 

В. Чарнолуський, К. Шохоль та ін.) та радянської історіографії 

(Є. Дніпров, О. Іванов, В. Лейкіна-Свирська, Є. Мединський, 

Є. Степанович, М. Ярмаченко та ін.) недержавна вища школа України 

здебільшого розглядалася в контексті більш загальних досліджень. 

Опрацювання сучасної історіографії дозволяє стверджувати, що проблеми 

вищої освіти знаходяться в епіцентрі уваги науковців, зокрема в межах 

теоретико-методологічних праць з історії педагогіки (В. Андрущенко, 

Н. Гупан, Н. Дічек, М. Євтух, С. Золотухіна, В. Кремень, В. Курило, 

В. Луговий, Н. Ничкало, С. Ніколаєнко, О. Сухомлинська, А. Ткаченко, 

Є. Хриков та ін) та розгляду загальних питань історії вищої освіти 

(В. Бенера, Л. Березівська, З. Зайцева, О. Кірдан, Л. Корж-Усенко, 

Н. Левицька, Д. Розовик та ін.). 

З’ясовано, що в дорадянській, радянській та сучасній історіографії 

тематика переважної більшості наукових розвідок із проблем розвитку 

недержавної вищої школи України, є досить вузькою та стосується історії 

жіночої освіти (Н. Дем’яненко, О. Драч, В. Вірченко, К. Кобченко, 

О. Лихачова, І. Малінко, О. Мельник, І. Прудченко та ін.), становлення 

галузевих закладів вищої освіти (О. Бистряков, Л. Білан, С. Білан, 

Ю. Зільбермана, І. Матяш, О. Михайличенка, Л. Міхневич, Т. Павлова, 

Д. Розенберга, А. Ставицька, І. Федосова, А. Чуткий). Виявлено, що 
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протягом останніх десятиліть відбулося питоме збільшення досліджень із 

педагогіки, філософії, соціології, історії, права, економіки, теорії 

державного управління щодо окремих аспектів діяльності недержавної 

вищої школи України (В. Астахова, К. Астахова, Л. Білий, В. Буяшенко, 

С. Жарая, М. Михайліченко, В. Огаренко, У. Парпан, О. Присвітла, 

І. Прохор, Н. Рєзанова, О. Сидоренко, Г. Січкаренко, І. Тимошенко, 

Т. Удовицька та ін.). З’ясовано, що наукові інтереси багатьох сучасних 

дослідників (В. Білецька, М. Гавран, Я. Грицай, Н. Жорняк, О. Комоцька, 

М. Костецька, Т. Куковська, О. Огієнко, О. Поляничко, Т. Потапенко, 

Ю. Романовська, О. Романовський, А. Сбруєва, Т. Скубій, М. Стефанович, 

Ф. Хантер, О. Хміль, Т. Фініков та ін.) охоплюють порівняльний аналіз 

світового досвіду розвитку вищої освіти загалом та недержавної зокрема . 

Узагальнення сучасної зарубіжної історіографії засвідчує 

активізацію наукового інтересу до стану та перспектив розвитку 

недержавної вищої школи на території України. Визначено, що західні 

дослідники здебільшого здійснюють вивчення стану приватної вищої 

школи в часи державної незалежності України (Д.  Гендель, Д. Льюіс, 

А. Осіпіан, Дж. Стетар та ін.) або ж у контексті розвитку означеного 

сектору в країнах Центральної та Східної Європи (Д. Гізеке, Д. Леві, 

Р. Рейз та ін.). Натомість розвідки російських учених (Ю. Воробьєва, 

В. Грачов, А. Каганович, А. Кліміна, О. Осокіна, О. Рекрут, В. Солоніцин, 

І. Хацієва, О. Цигульова та ін.), присвячені розвитку вищої недержавної 

освіти в Російській імперії, майже не репрезентують український матеріал 

із досліджуваної проблеми. 

Наступну групу наукових пошуків дослідників становлять історичні 

хроніки та ювілейні видання окремих закладів вищої освіти (як 

державного, так і недержавного сектору) здебільшого науково-

популярного характеру, що було характерним для дорадянської та 

радянської історіографії. Встановлено, що довідникова література з 
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проблеми дослідження представлена переважно дорадянськими 

довідниками з вищої освіти (Д. Марголін, П. Шмулевич та ін.). 

Доведено, що вірогідності представлених матеріалів та 

обґрунтованості результатів дослідження сприяло опрацювання 

репрезентативного масиву джерел. Зміни офіційного курсу в галузі освіти 

загалом та недержавної вищої школи зокрема знайшли відображення в  

нормативно-правових документах досліджуваного періоду (законах, 

імператорських указах, розпорядженнях Міністерства народної освіти, 

інших міністерств і відомств, кураторів шкільних округів, якими 

затверджувалися статути, положення, програми закладів освіти, статути 

громадських організацій і товариств, різноманітні правила та інструкції 

тощо). Цінні відомості віднайдено у внутрішній документації 

недержавних вищих шкіл, приміром у щорічних звітах про роботу, 

навчальних планах і програмах, розкладах занять, протоколах 

випробувань, правилах для студентів і вільнослухачів, журналах засідань 

колегіальних органів, звітах викладачів про організацію практичних 

занять і практики тощо. Автобіографії, щоденники, спогади професорів, 

видатних громадських діячів (особливо Н. Полонської-Василенко, 

С. Русової, З. Тулуб), епістолярії викладачів і студентів, що 

репрезентують групу джерел особистого походження, дозволяють 

відтворити специфіку мікроклімату в академічній громаді досліджуваного 

періоду. У процесі наукового пошуку проаналізовано довідково-

статистичні матеріали (різноманітні довідники, статистичні відомості 

тощо, які містять кількісні та якісні показники діяльності окремих 

закладів освіти, зокрема щодо чисельності, соціальних, релігійних, 

статевих особливостей студентсько-викладацького контингенту), та 

фотоматеріали, що унаочнюють розвиток недержавної вищої школи.  

Використання ретроспективного аналізу дозволило висвітлити 

комплекс чинників, які впливали на процес розвитку недержавної  

вищої школи на території України в досліджуваний період, а саме:  
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науково-технічний прогрес; утвердження капіталістичних ринкових 

відносин; індустріалізація; урбанізація; зростання потреби суспільства у 

кваліфікованих фахівцях із різних галузей; державна політика в  

галузі вищої освіти; поглиблення соціального розшарування; активізація 

приватної та громадської ініціативи; громадсько-політичний і  

громадсько-педагогічний рух; зростання громадянської та національної 

самосвідомості населення; емансипація жінки; прагнення національної 

інтелігенції до розвитку рідної школи; жорстка цензура в  

Російській імперії; освітні традиції та здатність до засвоєння  

новітніх педагогічних ідей і позитивного досвіду, оновлення цінностей і 

мети освіти; обґрунтованість моделей вищої школи; стан нормативно-

правової бази; інституалізація педагогіки; інтеграція до  

світового наукового простору. 

На підставі історико-генетичного аналізу здійснено авторську 

періодизацію розвитку недержавних вищих шкіл України в кінці ХІХ –  

на початку ХХ століття та виокремлено такі етапи: І – початково-

апробаційний (1876–1905), пов’язаний зі створенням зусиллями  

приватної та громадської ініціативи і першим досвідом діяльності  

закладів вищої освіти нового типу, зорієнтованих на освітні  

стандарти класичних університетів; ІІ – стабілізаційно-розбудовчий (1905–

1917), для якого характерною була поступова інституалізація й активна 

розбудова окремого недержавного сектору вищої освіти  

внаслідок активізації громадсько-педагогічного сподвижництва; ІІІ – 

інноваційно-перетворювальний (1917–1920), упродовж якого відбулося 

визнання повноцінності статусу недержавних вищих шкіл, реалізація 

академічної, кадрової та фінансової автономії, здійснювалися  

активні спроби інтенсифікації педагогічного процесу з використанням 

нових наукових підходів, активізації студентського самоврядування. 

Узагальнено ідеї західних учених, педагогів, освітніх і  

громадських діячів досліджуваного періоду (Т. Арнольда, Е. Бернгейма, 
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С. Вебба, Т. Веблена, С. Вельса, В. Грундтвіга, Е. Дюркгейма, 

К. Маннгайма, Ф. Моріса, П. Наторпа, Дж. Рескіна, Дж. Русселя, 

Д. Стюарда, А. Тойнбі, М. Шелера, Г. Шмідкунца та ін.), які  

пропонували власні інтерпретації концепції вільної вищої школи  

з метою розширення доступу до знань широких верств населення, 

ліквідації всіх форм дискримінації, індивідуалізації навчання, поглиблення 

практичної доцільності, відповідності досягненням науково-технічного 

прогресу, потребам місцевого населення, започаткування освіти  

впродовж життя. 

Аргументовано, що в контексті ідей реформаторської педагогіки 

представники української інтелігенції та науково-педагогічної 

громадськості сподівалися на утвердження національного компоненту  

у вищих школах нового типу – народних університетах, спрямованих  

на розвиток практичних навичок і духовних потреб вихідців із  

народу, на відміну від «казенних» закладів, відчужених від рідних  

джерел. Ціла плеяда діячів (В. Антонович, Д. Антонович, 

М. Галущинський, І. Ганицький, Б. Грінченко, І. Горбачевський, 

М. Грушевський, С. Дністрянський, Д. Дорошенко, О. Колесса, 

М. Кордуба, І. Крип’якевич, Т. Лубенець, О. Маковей, К. Малицька, 

М. Рудинський, С. Рудницький, С. Русова, С. Сірополко, С. Смаль-

Стоцький, Д. Старосольська, І. Стешенко, М. Сумцов, І. Франко, 

Г. Хоткевич, В. Щербаківський ін.) убачали покликання недержавної 

(вільної) вищої школи у формуванні активного члена суспільства, 

здатного до самовідданого служіння рідному народові,  

обстоюючи необхідність розбудови мережі закладів вищої освіти  

нового типу з урахуванням передового зарубіжного досвіду та  

актуальних потреб суспільства, посилення принципів антропоцентризму, 

поєднання загальнолюдських і національних цінностей, забезпечення 

академічної автономії, свободи викладання, навчання, наукової творчості, 

самореалізації студентів і викладачів. 
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Таким чином, у розділі схарактеризовано теоретичні й  

історичні засади досліджуваного феномену, окреслено чинники та 

здійснено періодизацію розвитку недержавної вищої школи, виявлено  

основні теоретичні ідеї в обґрунтуванні вільної вищої школи в 

досліджуваний період. 

 

Матеріали першого розділу висвітлено у працях автора (Корж-

Усенко, Сидоренко, 2019а, 2020б; Сидоренко, 2015, 2016а, 2017, 2018а, 

2018г, 2019а). 
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РОЗДІЛ 2 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ 

НЕДЕРЖАВНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ 

В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 

 

У розділі визначено суб’єктів та напрями реалізації громадської і 

приватної ініціативи в структурно-організаційній розбудові недержавної 

вищої школи; виявлено змістово-процесуальні особливості недержавної 

вищої школи; розкрито специфіку життєдіяльності академічної громади 

недержавного сектору вищої освіти України в досліджуваний період. 

 

2.1. Приватна і громадська ініціатива в організації та 

структурній розбудові недержавної вищої школи у досліджуваний 

період 

 

У контексті з’ясування умов диверсифікації вищої освіти на 

території України зосередимося на суб’єктах та напрямах реалізації 

громадської та приватної ініціативи щодо організації та структурного 

вдосконалення недержавної вищої школи, представленої вишами 

університетського типу, галузевими вишами, народними університетами, 

що надавали освіту вищу за своїм рівнем, ніж середня. 

Встановлено, що недержавні вищі школи університетського типу, а 

саме вищі жіночі курси, виникли через обмеження доступу жіноцтва до 

класичних університетів, забезпечували загальноосвітні знання та 

здебільшого орієнтувалися на підготовку вчителів. Брак педагогічних кадрів 

намагалися компенсували недержавні заклади вищої педагогічної освіти. 

Медичні вищі школи були реакцією на порушення прав жінок у здобутті 

вищої освіти відповідної спеціалізації. Мистецький напрям вищої освіти 

через відсутність у межах України таких державних вишів забезпечували 

новаторські недержавні заклади, в яких культивувалися мистецькі таланти. 
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Народногосподарські виші (комерційні, інженерно-технічні, 

сільськогосподарські) надавали вищу економічну, технічну та аграрну освіту. 

На нашу думку, розвиток недержавних вищих шкіл України 

досліджуваного періоду доцільно розглядати у межах періодизації, 

представленої у попередньому розділі. Так, перший – початково-

апробаційний – етап (1976–1905 рр.) характеризувався зародженням 

недержавних вищих шкіл на території України. Саме в цей час відбулися 

перші успіхи та невдачі в реалізації громадської та приватної ініціативи 

щодо відкриття недержавних вищих шкіл університетського типу 

(Київських та Одеських вищих жіночих курсів) та мистецького напряму 

(Музично-драматична школа ім. М. Лисенка). 

Другий – стабілізаційно-розбудовчий – етап (1905–1917 рр.) 

пов’язаний з активною розбудовою і подальшою диференціацією 

недержавного сектору вищої освіти. На цей час припадає заснування нових 

педагогічних (Фребелівський жіночий педагогічний інститут у Києві та 

Харківські Фребелівські курси), медичних (Київський і Харківський жіночі 

медичні інститути, Одеські вищі жіночі медичні курси), комерційних 

(Київський та Харківський комерційні інститути) та політехнічних 

закладів (Харківський жіночий політехнічний інститут 

Південноросійського технологічного товариства, Єврейський приватний 

політехнічний інститут для чоловіків і жінок у Катеринославі, заснований 

О. Прессом та Л. Рабіновичем). Якісно нового розвитку зазнали вищі 

школи університетського типу (відновлено діяльність Київських вищих 

жіночих курсів, отримано статус закладу вищої освіти Одеськими вищими 

жіночими курсами, відкрито Київські вечірні вищі жіночі курси 

А. Жекуліної, Харківські вищі жіночі курси, Новоросійський вищий 

міжнародний інститут Л. Верцинського в Одесі, Ніжинські вищі жіночі 

історико-філологічні курси, Катеринославські вищі жіночі курси 

О. Тихонової та М. Копилова) та заклади вищої мистецької освіти (було 

засновано Київську і Харківську консерваторії). 
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Крім того, на цьому етапі на території України тимчасово діяли й 

інші вищі школи, проте їх функціонування було нетривалим і здебільшого 

малорезультативним. До таких сучасні дослідники відносять Київські 

жіночі загальноосвітні курси професора М. Довнар-Запольського, Київські 

жіночі історико-філологічні курси професора М. Довнар-Запольського, 

Київські лікарсько-педагогічні курси приват-доцента Університету 

Св. Володимира А. Карницького «Мати і дитина», Харківські приватні 

вищі жіночі курси Н. Невіандт, Одеські вищі комерційні курси професора 

О. Федорова та Г. Файга, Практичні загальноосвітні курси Фоміна для 

чоловіків і жінок у Сімферополі (Корж-Усенко, 2019, с. 192). 

Третій – інноваційно-перетворювальний – етап (1917–1920 рр.) припав 

на період національного державотворення, сприятливого для створення 

десятків недержавних закладів вищої освіти та народних університетів. 

Зокрема, активна громадськість долучилася до заснування галузевих закладів 

мистецького (художніх, музичних, театральних, кінематографічних), 

інженерно-технічного (політехнічних, машинобудівельних, шляхів 

сполучення), медичного (фармацевтичного), педагогічного, юридичного, 

дипломатичного, адміністративного, муніципального, кооперативного, 

археологічного, географічного, сільськогосподарського напрямів. 

Аналіз наукових розвідок сучасних дослідників (Л. Корж-Усенко 

(2019), Т. Павлова (2012), Т. Удовицька (2002) та ін.) доводить, що за 

нетривалий час більшість із означених осередків перетворилися на 

повноцінні вищі школи, що провадили підготовку фахівців як із 

традиційних, так і з нових напрямів, посилили існуючі ланки (педагогічну, 

медичну, сільськогосподарську), а також наповнили відсутні (комерційну, 

політехнічну, музичного мистецтва), розширюючи доступ до вищого 

освіти певних категорій населення, дискримінованих за гендерною, 

національною чи іншими ознаками. 

У контексті запропонованої періодизації розглянемо більш детально 

розвиток означених вище недержавних закладів вищої освіти. Першою 
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недержавною вищою школою на території України, що входила до складу 

Російської імперії, були Київські вищі жіночі курси, відкриттю яких 

передувала тривала боротьба ініціативної громадськості за утвердження 

прав жінок на здобуття вищої освіти. Так, ще на початку 70-х років 

XIX століття представниками Київського товариства дослідників природи 

почали проводитися публічні лекції з природничих та гуманітарних 

дисциплін для жінок (Друганова, 2008, с. 238), проте невдовзі слухачки 

почали клопотати про надання лекціям систематичного характеру. Група 

соціально відповідального жіноцтва, зокрема дружини професорів 

Київського університету Є. Гогоцька та В. Антонович, виступили з ідеєю 

заснування вищих жіночих курсів, зібравши 550 руб. на їх відкриття 

(Историческая записка, 1884, с. 1). Підтримавши починання, декан 

історико-філологічного факультету Університету Св.  Володимира, 

професор О. Селін у 1874 році заявив про бажання стати їх організатором, 

а після його смерті ініціативу перебрав на себе професор С.  Гогоцький. 

Відповідно до наполегливих звернень університетської професури і 

вимог громадськості у 1878 році було надано згоду Міністерства народної 

освіти на відкриття у Києві вищих жіночих курсів (Высшие учебные, 1884, 

с. 243–244). Тоді ж попечитель Київського навчального округу ухвалив 

«Положення про вищі жіночі курси», в якому зазначалося, що це приватна 

установа, створена з метою надання дівчатам можливостей для 

продовження освіти після закінчення гімназії (Краткий обзор, 1913, с. 5). 

Київські вищі жіночі курси розпочали свою діяльність у 1878 році у складі 

історико-філологічного і фізико-математичного відділень. І хоча 

засновники переймалися питанням розширення прав курсисток завдяки 

розробці проектів складання іспитів при університеті, проте ці задуми не 

було реалізовано. Тому закінчення вищих жіночих курсів не передбачало 

жодних професійних переваг випускницям, крім можливості поглибити 

свої знання. Внаслідок політичної реакції діяльність закладу було 

припинено у 1889 році. Активна громадськість на чолі з університетськими 
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професорами (зокрема В. Іконіковим та Ф. Фортинським) неодноразово 

зверталася до Міністерства з обґрунтуванням доцільності відновлення 

роботи Курсів. До означеного процесу долучалися й представниці знаних 

родин української інтелігенції (Косачів, Лисенків, Старицьких, 

Чикаленків, Щербаківських) (Корж-Усенко, 2019, с. 194). 

Проте задум вдалося реалізувати тільки в 1906 році. Відновлені Київські 

вищі жіночі курси об’єднали історико-філологічне та фізико-математичне 

відділення. Відтепер історико-філологічне відділення поділялося на відділи – 

історичний, слов’яно-російської та романо-германської філології. З часом на 

історичному відділенні з’явилися спеціалізації з російської, всесвітньої історії 

та історії мистецтв (Кобченко, 2007, с. 103). Фізико-математичне відділення 

об’єднувало фізико-математичний, фізико-хімічний та біологічний відділи (у 

1912 році останні два було об’єднано в один – природничо-історичний). 

Причому одночасно можна було здобути дві спеціальності, проте тоді термін 

навчання збільшувався до шести років замість чотирьох. Організація у складі 

курсів медичного (1907), юридичного (1907) та економіко-комерційного 

(1909) відділень розширювало сфери застосування набутих випускницями 

знань, умінь і навичок. 

Водночас наполегливі спроби відкриття вищих жіночих шкіл в Одесі 

та Харкові виявилися менш успішними. Так, ще у 60-х роках ХІХ століття 

художниця, вихованка Дрезденської академії мистецтв М. Раєвська і 

Є. Ковальська за участі прогресивних університетських професорів 

відкрили в Харкові приватні вищі курси для жінок,  діяльність яких було 

припинено російським урядом (Суковатая, 2007). Підпільні заклади, які 

часто називали «летючими університетами», мали нестабільний характер 

через переслідування поліцією. У середовищі харківських студенток 

досліджуваного періоду особливим авторитетом користувалися професори 

В. Бузескул, О. Потебня, М. Сумцов, які читали приватні лекції. 

На початково-апробаційний етап розвитку недержавної вищої школи 

припадають спроби створення вищих жіночих курсів в Одесі. Так, 
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наприкінці 70-х років XIX століття професори Новоросійського 

університету, зокрема С. Ярошенко, О. Веріго, В. Лічин, О. Трачевський, 

обстоювали необхідність задоволення прав жінок на вищу освіту (Юрженко, 

1968, с. 34–35), надсилаючи відповідні клопотання до Міністерства. В 

основу перших проектів було покладено принцип поступового 

вдосконалення навчальних програм з урахуванням освітнього рівня 

випускниць гімназій. Проект О. Трачевського (1878) передбачав відкриття 

підготовчих курсів, спрямованих на подолання недоліків у знаннях 

абітурієнток, що охоплювали російську та латинську мови, математику 

(Драч, 2011, с. 277). Не дістав офіційного схвалення і проект жіночих курсів 

з математики і природничих наук (1882), розроблений «Товариством 

природознавців» Новоросійського університету. Враховуючи темпи 

зростання кількості жінок із середньою освітою, попечитель Одеського 

навчального округу X. Сольський у 1895 році порушив клопотання про 

відкриття «Інституту вищої жіночої освіти» в Одесі (Мельник, 2010). Проте 

уряд надав перевагу саме педагогічним курсам або публічним лекціям для 

«осіб обох статей», що читалися членами «Товариства природознавців» у 

1895-1901 роках, причому професори С. Ярошенко, А. Веріго, 

А. Клосовський зголосилися викладати безкоштовно. Зрештою, тривала 

практика публічних лекцій у Києві та Одесі переконала міністерство у 

реалістичності намірів засновників. Відкриті в якості експерименту Одеські 

жіночі педагогічні курси (1903) за клопотанням ради закладу та ініціативою 

професора М. Ланге упродовж наступного етапу, а саме в 1906 році, 

перетворено на Одеські вищі жіночі курси (Работы, ДАОО, арк. 1).  

Вже з перших років Попечительський комітет Педагогічних курсів 

зосередив увагу на облаштуванні відповідного приміщення, бібліотеки та 

фізичного кабінету (Отчет составлен, ДАОО, арк. 2–3). Спочатку на 

Одеських жіночих педагогічних курсах було відкрито такі відділення: 

історичне, російської мови і літератури, математичне, французької мови і 

літератури, німецької мови і літератури. Проте останнє вже з наступного 
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року не змогло набрати абітурієнтів. Тому Одеські вищі жіночі курси було 

відкрито у складі двох факультетів: історико-філологічного з історичним, 

слов’яноруським та західноєвропейськими відділеннями (останнє з яких 

розподілялося на французьку та німецьку групи, проте невдовзі припинило 

існування) та фізико-математичного (з математичним та природничими 

відділеннями) (Отчет составлен, ДАОО, арк. 11). Наступні структурні 

зміни пов’язані з відкриттям юридичного факультету (1908) (Отчет о 

деятельности Высших, ДАОО, арк. 36) та хіміко-фармацевтичного 

відділення фізико-математичного факультету (1915) (Отчет о деятельности 

Высших, ДАОО, арк. 37).  

Найбільші труднощі недержавних вищих шкіл, особливо на початку 

їх становлення, були пов’язані з проблемою розширення прав випускників. 

Зокрема, директору Одеських вищих жіночих курсів О. Шпакову вдалося 

домогтися аудієнції в імператора Миколи ІІ, який відвідував Одесу 

(1914 р.) (Отчет о деятельности Высших, ДАОО, арк. 4); результатом 

наполегливості керівництва стало здобуття розширених прав: у 1915  році 

їх випускницям «дарований 1-й розряд» (Отчет о деятельности Высших, 

ДАОО, арк. 36), тобто свідоцтва про закінчення Курсів були прирівняні до 

університетських.  

Необхідно зазначити, що на другому етапі у Києві, поряд з 

відновленням Вищих жіночих курсів, постали й інші заклади 

університетського типу. У 1905 році директор приватної жіночої гімназії 

А. Жекуліна порушила клопотання про відкриття загальноосвітніх жіночих 

вечірніх курсів, розрахованих на працюючих жінок  (Вечерние, с. 3). 

Ініціаторка вказувала на необхідність поглибленої підготовки молодих 

дівчат і небажаність їх від’їзду за кордон для здобуття вищої освіти, адже 

«озброєння науковими знаннями», що «дисциплінують думки» під 

керівництвом «авторитетних у цій справі людей» на Батьківщині 

сприятиме формуванню у них «твердих переконань» та широкого 

кругозору (Докладная записка, ЦДІАК, арк. 3зв.).  
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Заклад продемонстрував стрімку динаміку структурного оновлення: 

започатковані як однорічні, вже в 1907 році курси перетворені на 

чотирирічні. Хоча за проектом статуту передбачалося відкриття двох 

відділень (історико-літературного і природничо-історичного) (Докладная 

записка, ЦДІАК, арк. 5, 14), проте спочатку курси функціонували у складі 

історико-літературного факультету з дворічним терміном навчання, на 

якому здобували освіту близько 150 слухачок (Летопись, 1915, с. 11). 

Згодом відкрився ще й педагогічний факультет, який діяв під керівництвом 

знаного педагога Т. Лубенця як інститут зі спеціальної педагогічної освіти 

для вихователів дошкільнят, вчителів початкової та середньої школи 

(Вірченко, 2006, с. 12–13; Драч, 2011, с. 292). Загалом, Курси А. Жекуліної 

належали до найуспішніших закладів у своїй категорії (на чолі з 

господарем-власником). 

З Києвом пов’язана діяльність двох жіночих недержавних вищих 

шкіл, заснованих зусиллями професора Університету Св. Володимира 

М. Довнар-Запольського – загальноосвітніх курсів, відкритих у 1905 році, 

та «спадкоємних» історико-філологічних курсів, створених у 1909 році. 

Відповідно до положення Київських жіночих загальноосвітніх курсів (Див. 

Додаток Д) заклад мав на меті надання вищої, загальної і спеціальної 

освіти особам, які закінчили заклади середньої освіти (Положение о 

частных, ЦДІАК, арк. 59). Аналіз наукової літератури (Драч, 2011, с. 292; 

Чуткий, 2013, с. 82–83) засвідчує, що вже через кілька років історико-

філологічне та економіко-комерційне відділення Курсів трансформувалися 

відповідно в Київські жіночі історико-філологічні курси та Київські вищі 

комерційні курси. Це обумовлювався орієнтацією засновника на відкриття 

суто комерційної вищої школи, відновленням роботи Київських жіночих 

вищих курсів та успішною діяльністю Курсів А. Жекуліної. 

У Харкові відкриття перших жіночих курсів пов’язане з іменем 

дворянки Н. Невіандт (1906). Спочатку засновницею передбачалася робота 

юридичного, історико-філологічного і фізико-математичного факультетів, 
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проте було здійснено набір тільки на юридичне відділення, а історико -

філологічне і медичне (замість запланованого фізико-математичного) 

розпочали діяльність із 1907 року (Об учреждении трех, ДАХО, арк. 1–4). І 

хоча Курси користувалися популярністю серед населення, проте 

зорієнтовані передусім на комерційну мету, вже невдовзі були закриті 

через матеріально-технічні проблеми. 

Значно стабільнішою виявилася діяльність Харківських вищих 

жіночих курсів, що постали в 1907 році завдяки ініціативі та активній 

підтримці Товариства взаємодопомоги трудящих жінок (Отчет 

Харьковского, 1911). Так, ще у 1904 році створено комісію для організації 

курсів, яку очолила знаний історик О. Єфименко. І хоча комісією у 

співпраці з професорами Харківського університету, Київських та 

Одеських вищих жіночих курсів було розроблено проект статуту закладу у 

складі історико-філологічного та фізико-математичного факультетів, проте 

процес його затвердження затягнувся (Павлова, 2012, с. 69–72). Після 

тривалих перемовин вищі жіночі курси відкрито у складі історико-

філологічного та природничого факультетів. У наступному році історико-

філологічний факультет було поділено на історичне та мовне відділення, 

засновано фізико-математичний факультет (Малинко, 1985, с. 84). 

На цей етап припала актуалізація проблеми вдосконалення 

підготовки медичних та педагогічних кадрів. І хоча у 1905 році уряд 

тимчасово допустив жінок на правах вільних слухачок до університетів, 

проте бажаючих вивчати медицину було значно більше, ніж могли 

прийняти медичні факультети. Протягом тривалого часу в середовищі 

активної громадськості Києва зріли наміри щодо заснування жіночого  

медичного інституту, проте за браком фінансів професори медичного 

факультету Університету Св. Володимира (В. Високович, В. Ліндеман, 

О. Муратов, М. Оболонський, К. Трітшель) запропонували відкрити 

медичне відділення на Київських вищих жіночих курсах із наданням права 

його випускницям складати іспити на звання лікаря при університетах 
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(Кобченко, 2007, с. 104–105). Так, у 1907 році затверджено «Положення 

про медичне відділення при вищих жіночих курсах у Києві», яке вже у 

1908 році виокремилося в самостійний заклад освіти (Краткий обзор, 

1915, с. 6). Проте тільки в 1913 році Міністерство визнало організацію 

викладання рівною університетській, що уможливило допуск курсисток до 

складання іспитів поряд зі студентами (Краткие сведения, с. 9). А вже в 

1916 році заклад реорганізовано на Київський жіночий медичний інститут, 

що невдовзі став передовим у своїй категорії (Кобченко, 2007, с. 105; 

Змеев, 2001, с. 417). 

У Харкові ініціатива у розбудові осередку означеного профілю 

належала Харківському медичному товариству – визначному науково-

медичному центру, що складався із близько 180 наукових підрозділів (100-

летие, 1965, с. 34). Першою реалізованою ініціативою у сфері вищої 

медичної освіти стало відкриття у 1908 році медичного відділення на 

вищих жіночих курсах Н. Невіандт, повноцінній діяльності якого завадила 

відсутність навчально-допоміжних установ, про що свого часу попереджав 

професор Д. Багалій (Профессор, 1912, с. 46). Після розголосу в місцевій 

пресі вихованки звернулися до Медичного товариства з проханням 

прийняти курси до своєї компетенції (Доклад, ДАХО, арк. 1–5; Петров, 

1965, с. 70). Організаційний комітет на чолі з професором Харківського 

університету В. Данилевським (Удовицька, 2002, с. 75–76) домігся 

затвердження статуту приватного Харківського жіночого медичного 

інституту, метою якого було визначено «надання особам жіночої статі 

вищої медичної освіти» без «жодних прав та переваг» для викладачів і 

студентів (Устав частого, ДАХО, арк. 94). 

Ще однією недержавною вищою школою медичного профілю стали 

Одеські жіночі вищі медичні курси, відкриті в 1910 році з ініціативи 

колишнього ректора Новоросійського університету, професора С. Левашова 

(Одеські, ДАОО, арк. 79). У «Положенні про вищі жіночі медичні курси в 

місті Одесі» зазначався приватний статус закладу та вказувалося на 
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безправне становище учасників освітнього процесу (Положение о высших, 

ДАОО, арк. 39). На урочистому відкритті директор С. Левашов 

схарактеризував нову вищу школу як «новий храм науки», що має 

високогуманну мету – допомогу стражденним (Речь, ДАОО). Вже в перші 

роки існування заклад продемонстрував високий рівень здобувачів вищої 

медичної освіти. «Жінка робить свою величну справу і залишається лише 

радіти настільки блискучому початку», – теза професора О. Клітіна, 

виголошена з нагоди першої річниці діяльності Курсів (1911) (Отчет о 

деятельности и состоянии, ДАОО, арк. 4), засвідчує ефективність підготовки 

вихованок. Тому цілком закономірним стало надане у 1915 р. право 

випускницям Курсів складати іспити поряд з вихованцями класичних 

університетів без додаткового дозволу (Отчет, 1915, ДАОО, арк. 79зв.). 

Варто підкреслити, що засновники та керівники недержавних вищих 

шкіл України другої половини ХІХ – початку ХХ століття активно 

використовували позитивний вітчизняний та зарубіжний досвід. Так, 

секретар Одеських вищих жіночих медичних курсів Л. Усков у виступі на 

урочистостях з нагоди першої річниці Курсів (1911) акцентувався на 

досвіді США, де приватні пожертвування становлять «майже єдине і 

головне джерело дивовижного прогресу вищої освіти» (Отчет о 

деятельности и состоянии, ДАОО, арк. 6). 

Одночасно з розбудовою вищої медичної освіти відбувалося 

становлення вищих шкіл педагогічного профілю. Унікальними за 

значенням, змістом і формами діяльності стали заклади педагогічної 

освіти, засновані послідовниками знаного німецького педагога Ф.  Фребеля. 

На особливу увагу заслуговує Київський Фребелівський інститут, 

відкритий у 1907 році під патронатом Товариства трудової допомоги 

інтелігентним жінкам у м. Києві (Отчет о деятельности Киевского, 1913, 

с. 6), який мав на меті «наукову і науково-педагогічну підготовку осіб, 

схильних до педагогічної діяльності після завершення курсу середніх 

навчальних закладів» (Шмулевич, 1916, с. 246–247). Так, підготовка 
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вчителів-вихователів передбачала відвідування «Школи нянь» на першому 

році та опанування програми педагогічного інституту за наступні два роки. 

У подальшому інститут, оновивши організаційно-змістові засади 

діяльності, продовжив працювати під егідою Фребелівського товариства 

сприяння справі виховання (1908) (Дем’яненко, Прудченко, 2005). 

Інноваційність вишу, що з часом перетворився на справжнє науково-

педагогічне об’єднання, сприяла тому, що на третьому етапі розвитку 

недержавної вищої школи заклад став провідним осередком розроблення 

концепції вищої педагогічної освіти. 

Приватні 2-річні Фребелівські курси, подібні до відповідного 

Київського інституту, діяли у Харкові. У 1907 році домашні наставниці 

А. Мартинова і Є. Шацька отримали дозвіл на їх відкриття з метою 

теоретичної та практичної підготовки виховательок дітей дошкільного 

віку. Відповідальною за долю Курсів призначалася дворянка 

А. Мартинова – засновниця дитячого садка, на базі якого курсистки мали 

проходити практику (Павлова, 2012, с. 59–60). 

Для розвитку вищої мистецької освіти ще у 1904 році було засновано 

Музично-драматичну школу ім. М. Лисенка – новаторський заклад, 

спрямований на культивування національних мистецьких талантів. Аналіз 

джерел показує, що кошти на відкриття було зібрано під час відзначення 

35-річного ювілею професійної діяльності відомого композитора (Корж-

Усенко, 2019, с. 197). Музично-драматична школа об’єднувала вокально-

мистецький і драматичний відділи, а в 1918 році  її перетворено на 

Державний музично-драматичний інститут імені М. В. Лисенка з 

програмою і правами консерваторії. 

Вищу мистецьку освіту України репрезентували Київська та Одеська 

консерваторії, що постали завдяки дієвій підтримці членів Російського 

музичного товариства і його відділень у Києві й Одесі (Розенберг, 1995, 

с. 34). Так, перша консерваторія постала у 1913 році на базі Київського 

музичного училища за активної участі голови Київського відділення 
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Музичного товариства О. Виноградського, директора училища 

В. Пухальського та відомого композитора С. Рахманінова (Зільберман, 

2012). Фінансовій стабільності новоствореного закладу  сприяв відомий 

благодійник М. Терещенко, передавши на його потреби 50 тис. руб. 

(Національна музична, 2019). Становлення Одеської консерваторії (1913) 

відбувалося за підтримки діячів Музичного товариства В.  Малішевського і 

В. Орлова. З метою вирішення питання фінансового забезпечення 

майбутньої консерваторії Одеським відділенням Товариства було виділено 

майже 50 тис. руб. (Розенберг, 1995, с. 45). 

Спектр спеціальностей, за якими здійснювалася підготовка фахівців 

розширився за рахунок Новоросійського вищого міжнародного інституту 

Л. Верцинського, заснованого у 1914 році в Одесі місцевим громадським 

діячем. В Інституті передбачалося навчання студентів обох статей. 

Програма включала вивчення юридичних, політичних та економічних наук 

(Устав Новороссийского, 1916). Дослідники наголошують, що випускники 

Інституту отримували диплом кандидата міжнародного права, який 

прирівнювався до диплому кандидата юридичних наук державних 

університетів з перспективою отримати відрядження для роботи за 

кордоном (Міхневич, 2016, с. 47; Удовицька, 2002, с. 89–90). Відповідно до 

оновленого статуту (1918) заклад отримав назву Одеський вищий 

міжнародний інститут, який готував дипломатів для Української держави.  

В означеному контексті варто вказати на тривалі спроби відкриття 

класичних університетів у Ніжині та Катеринославі протягом ХІХ  століття, 

що з часом саме зусиллями приватної та громадської ініціативи  

трансформувалися у заснування недержавних закладів вищої освіти. Так, у 

1916 році завдяки ініціативі професора П. Тихомирова за підтримки 

викладачів Історико-філологічного інституту князя О. Безбородька та 

Ніжинського товариства сприяння вищій жіночій освіті у Ніжині відкрито 

Вищі жіночі історико-філологічні курси у складі словесного та 

історичного відділень. У подальшому науково-педагогічна еліта міста під 
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проводом професора B. Ляскоронського зосередила зусилля на створенні 

на базі Інституту класичного університету, що було реалізовано а 

1918 році за наказом Гетьмана П. Скоропадського (Самойленко, 2000). 

У Катеринославі ідеї щодо розвитку вищої освіти акумулювалися у 

професорсько-викладацькому середовищі Гірничого інституту, які 

підсилювала потужними економічними можливостями промислова еліта. 

Зокрема, у 1913 році було створено ініціативну групу для відкриття вищих 

жіночих курсів, яку очолили відомий підприємець М. Копилов і 

представниця руху за вищу освіту жіноцтва О. Тихонова. У проекті 

статуту визначався приватний характер Курсів з подальшим їх переходом 

до компетенції Товариства сприяння вищій жіночій освіті (Драч, 2011, 

с. 297–298; Иванов, 1991, с. 361; Регневич, Теселько, 1990, с. 325). Проте 

через бюрократичні перепони та політичні обставини вищі жіночі курси 

було відкрито у 1916 році у складі фізико-математичного та медичного 

факультетів, інтегрованих через два роки до Катеринославського 

університету (Удовицька, 2002, с. 89). 

Динамічний соціально-економічний розвиток країни спричинив 

сплеск інтересу громадськості до здобуття спеціалізованої освіти у сфері 

економічних та інженерно-технічних наук. Тому вже на початку 

ХХ століття виокремилася нова ланка вищої освіти, яку репрезентували 

недержавні вищі школи комерційного та політехнічного профілю. Хоча 

перші дієві кроки в означеному напрямі вдалося здійснити лише у 

1906 році після підпорядкування закладів комерційної освіти Міністерству 

торгівлі і промисловості та видання указу Миколи ІІ про дозвіл на 

заснування вищих комерційних курсів (Чуткий, 2013, с. 69, 75). 

Осередками розвитку недержавної вищої комерційної освіти стали 

знані університетські та економічні центри України. Проте, якщо в Києві 

та Харкові засновані вищі курси з часом трансформувалися в повноцінні 

комерційні інститути, то в Одесі функціонували тільки Вищі комерційні 

курси професора О. Федорова та Г. Файга (1907). Зазначимо, що 
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О. Федоров був знаним професором Новоросійського університету, який 

очолював Одеське комерційне училище, створене у 1894 році Г. Файгом 

(Корченов, 1999). 

Найбільш успішними закладами вищої комерційної освіти були 

Київський і Харківський комерційні інститути, що пояснювалося значною 

зацікавленістю Міністерства торгівлі і промисловості в розвитку означеної 

ланки вищої освіти (Статистические сведения, 1914, 1916). Історія 

Київського комерційного інституту веде свій відлік від Вищих 

комерційних курсів М. Довнар-Запольського, заснованих у 1906 році 

внаслідок тривалої боротьби громадськості під проводом професора 

Університету Св. Володимира. Згідно зі статутом, мета Вищих 

комерційних курсів М. Довнар-Запольського полягала у наданні знань із 

предметів комерційної спеціальності, підготовки здобувачів до практичної 

діяльності в торгівельно-промислових установах та викладання 

спеціальних предметів у комерційних закладах освіти (Устав высших, 

ЦДІАК, арк. 6). Хоча в нормативних документах визначався переважно 

жіночий склад слухачів, проте допускалася можливість навчання 

чоловіків. У межах комерційного та економічного відділень планувалося 

здійснювати підготовку товарознавців, бухгалтерів і викладачів (Краткий 

отчет о составе Высших, ДАК, арк. 55зв.; Положение, ДАК). 

Вже наступного року було розроблено новий статут, що передбачав 

відкриття педагогічного, залізничного та поштово-залізничного 

підвідділів (Краткий отчет о составе курсов, ДАК, арк. 29). Запорукою 

успішного розвитку закладу стала фінансова підтримка Київського 

купецького товариства. У 1908 році було отримано дозвіл Міністерства 

щодо реорганізації курсів на Київський комерційний інститут, проте без 

надання прав, рівних державним закладам, що було здійснено лише у 

1912 році (Чуткий, 2013, с. 112–113). Відповідно до нового статуту 

випускники-відмінники економічного відділення отримували звання 

кандидата економічних наук першого розряду, решта випускників – 
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другого розряду, а вихованці комерційно-технічного відділення – звання 

комерційного інженера I і II розряду. 

Витоки вищої комерційної освіти у Харкові пов’язані з іменем 

М. Чадова та Харківським купецьким товариством, проте через протидію  

генерал-губернатора починання не було реалізовано (Павлова, 2012, 

с. 200–207). Натомість більш успішною стала ініціатива професора 

Харківського університету М. Палієнка, активно підтримана 

громадськістю. Орієнтуючись на досвід комерційного вишу в Києві, до 

реалізації ідеї долучилися Харківське купецьке товариство, Харківський 

біржовий комітет та Рада з’їздів гірничопромисловців Півдня 

Росії (Высшие коммерческие, 1914, с. 5). І хоча у 1908 році перше 

клопотання було відхилено, проте наполегливість та стабільне фінансове 

забезпечення Харківського купецького товариства сприяло відкриттю у 

1912 році Харківських вищих комерційних курсів (Высшие коммерческие, 

1913). Статутом передбачався чотирирічний термін навчання для здобуття 

комерційної або політично-економічної освіти (Устав Харьковских, 

ДАХО). Замість запланованих двох (комерційно-економічного та 

комерційно-технічного) відділень Курси складалися з комерційно-

економічного відділення та низки підвідділів (комерційно-економічного, 

місцевого господарства, промислового, гірничопромислового, 

педагогічного). Успіхи вищої школи засвідчило надання їй статусу 

інституту з правами, рівнозначними державним закладам. Харківський 

комерційний інститут мав, як і раніше, один (комерційно-економічний) 

факультет і чотири підвідділи – економічно-комерційний, банківсько-

страховий, промисловий і місцевого господарства (Павлова, 2012, с. 230). 

Стрімкий розвиток промисловості в другій половині ХІХ – на 

початку ХХ століття актуалізував проблему розбудови вищої інженерно-

технічної освіти. У відповідь на суспільний запит за вирішальної ролі 

громадської та приватної ініціативи було створено державні інститути 

відповідного профілю: технологічний у Харкові, політехнічний у Києві, 
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гірничий у Катеринославі (Федосова, 2014). Проте існуючі заклади не 

могли повною мірою задовольнити нагальні потреби, особливо жіноцтва та 

осіб іудейського віросповідання, обмежених у правах на здобуття вищої 

освіти. Так, у 1916 році було реалізовано ініціативу Харківського 

Південно-Російського товариства технологів за підтримки 

університетських професорів щодо заснування Харківського жіночого 

політехнічного інституту (Личное дело, ДАХО). Цьому кроку передувало 

клопотання Харківського технологічного інституту до Міністерства  

народної освіти про дозвіл прийому на навчання жінок, яке було відхилено 

із зазначенням можливості відкриття приватного жіночого закладу 

(Павлова, 2012, с. 257; Удовицька, 2002, с. 85). Інститут діяв у складі 

механічного та інженерно-будівельного відділень із машинобудівним і 

технологічним та залізничним відділами земського і міського господарства 

відповідно (Личное дело, ДАХО). 

Прикладом успішної реалізації приватної ініціативи у відкритті 

закладів інженерно-технічного профілю став Єврейський приватний 

політехнічний інститут для чоловіків і жінок у Катеринославі, заснований 

інженером-технологом О. Прессом та гірничим інженером Л. Рабіновичем 

у 1916 році (Книга, ДАДО, арк. 184). Становлення інституту значною 

мірою завдячувало підтримці підприємця і мецената, вихідця із селян 

М. Копилова, а також викладачам і солідній матеріально-технічній базі 

місцевого державного Гірничого інституту (Временные правила, 

ЦДАВОВУ; Быстряков, 1999). 

Згідно зі статутом, у закладі створено електромеханічний, інженерний 

та економічний факультети, кожний з яких відповідно поділявся на такі 

відділення: електротехнічне і механічне, інженерно-будівельне й 

архітектурне, економічне і комерційне (Книга, ДАДО), випускники яаких 

мали право керувати фабриками й заводами, проектувати та споруджувати 

фабричні й заводські будівлі, інші споруди. При цьому випускники 

політехнічних інститутів Харкова та Катеринослава не мали жодних прав, 
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проте могли бути допущені на загальних підставах до підсумкових іспитів 

при відповідних державних закладах вищої освіти (Книга, ДАДО, арк. 184; 

Федосова, 2014, с. 53). У цілому галузеві виші орієнтувалися на підготовку 

вузькоспеціалізованих фахівців. 

Потужним імпульсом у піднесенні творчої активності інтелігенції 

стало скасування самодержавного ладу, який сприймався громадськістю як 

найбільша перешкода для реалізації інноваційних ініціатив. Тому третій 

(інноваційно-перетворювальний) етап розвитку недержавної вищої школи, 

що припав на часи національного державотворення (1917–1920 рр.), 

характеризувався значним зростанням кількості вищих шкіл, що постали 

завдяки інтенсифікації громадської та приватної ініціативи, підтриманої 

українськими урядами, а також структурними та змістово-методичними 

новаціями. Активними суб’єктами структурної розбудови вищих шкіл 

стали студенти і викладачі, члени наукових, просвітницьких і фахових 

товариств, представники торгівельно-промислових еліти, міських та 

земських установ самоврядування, приватні особи. Набула актуальності 

орієнтація на гнучку модель американської вищої школи, вільну від 

надмірного бюрократичного контролю держави. І хоча головним чином 

вищі школи локалізувалися в адміністративних і культурно-освітніх 

центрах із сталими науковими традиціями, що знаходилися в економічних 

розвинених районах, проте у 1917–1920 роках вони почали з’являтися і в 

провінційних осередках (передусім народні університети). 

Дослідники Л. Корж-Усенко та Д. Розовик зазначають, що за цей 

час було в Україні засновано 60 закладів вищої освіти, з яких реально 

запрацювало 35 (Корж-Усенко, 2019, с. 430; Розовик, 2004, с. 109, 116). 

Крім того, саме на третьому етапі розвитку недержавної вищої школи  

постали десятки народних університетів,  створення яких на українських 

землях не дозволялося за часів самодержавства. Так, у проектах 

українських урядів, розроблених з урахуванням ініціатив громадськості 

передбачалося відкриття мережі народних університетів класичного 
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(Київ, Кам’янець-Подільський, Катеринослав, Полтава, Чернігів) і 

науково-популярного типу (Вінниця, Єлисаветград, Житомир, Кременчук, 

Ніжин, Одеса, Полтава, Суми, Умань, Харків, Херсон, Холм, Черкаси , 

Чернігів), а також сільських та «мандрівних» (Корж-Усенко, Сидоренко, 

2019а). Саме прогресивна громадськість у складі «Українського 

наукового товариства», товариств «Просвіта» та «Праця» з метою 

підготовки кадрів для українізації освіти  ініціювала відкриття 

Українського народного університету в Києві. Заклад, що мав підготовче 

відділення, історико-філологічний, природничо-математичний і 

юридичний факультети,  у 1918 році було реорганізовано на Київський 

державний український університет. Значних зусиль до  відкриття 

Народного університету імені О. Караваєва у м. Катеринославі доклало 

Катеринославське наукове товариство (Вища школа, ЦДІАК, арк. 24–27). 

В цілому на території України, за підрахунками сучасних дослідників, 

було відкрито близько 50 стаціонарних і кілька десятків мандрівних 

народних університетів (українських, єврейських, російських, польських 

та поліетнічних), що сприяло розширенню доступу населення до 

загальноосвітніх та практичних знань, розвитку умінь і навичок слухачів  

(Корж-Усенко, 2019, с. 431; Розовик, 2004, с. 97).  

Аналіз джерел дозволяє розкрити умови заснування деяких 

недержавних вищих шкіл, що постали на цьому етапі. Так, питання 

розвитку вищої сільськогосподарської освіти широко обговорювалося на 

всіх рівнях впродовж ХІХ століття, особливо актуалізувавшись після 

аграрної реформи 1861 року, адже галузь потребувала кваліфікованих 

спеціалістів різних напрямів (агрономів, землемірів, ветеринарів, 

зоотехніків, селекціонерів тощо). Ідея заснування відповідного закладу 

акумулювалася в середовищі викладачів, членів Харківського товариства 

сільського господарства та Харківського відділу Товариства сприяння 

жіночій сільськогосподарській освіті. Відкриттю закладу передували 

публічні курси з природознавства та сільського господарства, організовані 
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для жінок у Харкові (Павлова, 2012, с. 289, 291), що не змогли забезпечити 

системний характер знань. Активними пропагандистами відкриття вищих 

жіночих сільськогосподарських курсів стала прогресивна професура (на 

чолі з О. Аловим) Ново-Олександрівського інституту сільського 

господарства і лісівництва, евакуйованого під час Першої світової війни з 

Люблінської губернії до Харкова (Отчет о работе, ДАХО, арк. 6). Проте 

через зволікання царського і Тимчасового урядів ініціатива була 

реалізована вже за часів Української народної республіки в 1917 році. 

Відповідно до положення головна мета Курсів полягала в наданні 

слухачам вищої освіти у сфері сільського господарства і лісових наук 

(Отчет о работе, ДАХО, арк. 4). Новостворена вища школа мала два 

відділення – сільськогосподарське (з секціями рослинознавства, 

зоотехніки, агрономічного суспільствознавства) та лісове. 

У 1917 році було отримано дозвіл на відкриття приватного 

Київського археологічного інституту, який мав здійснювати підготовку 

фахівців із осіб обох статей у сфері археології, археографії, «української та 

російської історії з її допоміжними дисциплінами», історії мистецтв у 

межах діяльності трьох відділень – археологічного, археографічного та 

історії мистецтв (Матяш, 2010). Ідея створення такого закладу виникла ще 

наприкінці XIX століття; перші спроби було здійснено професором 

В. Перетцом у 1909–1910 роках, проте офіційне відкриття Інституту 

відбулося тільки в 1918 році під керівництвом професора М. Довнар-

Запольського (Ставицька, 2015). 

З великим піднесенням прогресивна громадськість відкрила восени 

1917 р. Українську педагогічну Академію та Українську Академію 

мистецтв. У 1918 році відбулося урочисте відкриття Полтавського 

історико-філологічного факультету, що мав на меті вивчення «історії, 

літератури мистецтва і побуту України» (Вища школа, ЦДІАК, арк. 22) та 

позиціонувався як зародок українського університету в Полтаві. 

Зазначимо, що генераторами ідеї Українського університету в Полтаві ще 
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на попередньому етапі стали члени низки громадських товариств: «Старої 

громади», «Українського клубу» і «Просвіти» (В.  Андрієвський, 

М. Токаревський, П. Чижевський, В. Щербаківський). І хоча створення 

закладу було передбачено в мережі розвитку вищих шкіл, запроектованій 

Генеральним секретаріатом освіти України, проте цей задум здійнювався 

виключно зусиллями громадської і приватної ініціативи, органів земського 

і міського  самоврядування, місцевої кооперації (Спілки Споживчих 

Товариств і товариства «Українська культура») за провідної ролі 

товариства «Просвіта» та підтримки Конгресу українських митців у 

Полтаві (В правління, ЦДІАК; Щербаківський, 1994). 

В умовах посилення конкуренції в галузі вищої освіти право 

перетворення на повноцінний університет у Катеринославі в 1917–

1918 роках виборювали український та російський народні університети. 

Проте якщо в Полтаві, де також одночасно діяли український та 

російський народні університети, зрештою було реалізовано «український 

проект», то в Катеринославі, попри наміри українського уряду та 

національної інтелігенції, більше шансів мав приватний російський 

університет за матеріальної підтримки місцевого бізнесу. У 1918 році на 

базі Катеринославських вищих жіночих курсів на основі мільйонного 

капіталу підприємця М. Калачевського засновано приватний 

Катеринославський (російський) університет (Про організацію вузів, 

ЦДАВОВУ), у структурі якого передбачено 4 українознавчі кафедри. До 

студентського складу було зараховано 2750 осіб, головним чином, 

курсисток та студентів-емігрантів з більшовицької Росії. Проте заклад 

проіснував у приватному статусі кілька місяців через встановлення в місті 

радянської влади. Цікаво, що Українське наукове товариство розробило 

проект українського університету в Катеринославі, а Катеринославська 

учительська спілка виступала проти заснування російського осередку 

вищої освіти, адже 75% населення краю становили українці (Короткий, 

Ульяновський, 2000, с. 521). 
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Натомість у Києві успішно функціонували (і співпрацювали на рівні 

обміну професорсько-викладацьким складом) російський народний 

університет та народна політехніка (за підтримки міської влади), а також 

український народний університет (за сприяння земства). 

У цей час здійснювалася активна структурно-організаційна 

розбудова недержавної вищої школи на основі відкриття нових кафедр і 

спеціалізацій для підготовки фахівців різного профілю, що не мали 

аналогів у державному секторі. У контесті українізації набуло актуальності 

запровадження паралельного викладання рідною мовою. Так, у 1917 р. з 

ініціативи С. Русової у Фребелівському педагогічному інституті було 

відкрито українське відділення, що стало новацією у практиці вітчизняної 

вищої школи. 

Діяльність деяких недержавних вищих шкіл є недостатньо вивченою, 

приміром фармацевтичного інституту, заснованого лікарем 

М. Ряснянським у м. Харкові. Хоча більшість дослідників вищої освіти 

взагалі не згадують про його існування, проте архівні фонди ЦДАВОВУ 

містять статут закладу (Про Харківський, ЦДАВОВУ, арк. 41–42зв.) та звіт 

про діяльність за 1917–1918 навчальний рік (Про Харківський, ЦДАВОВУ, 

арк. 6–9). Відповідно до цих документів в Інституті мали право навчатися 

особи зі званням аптекарського помічника (як чоловіки, так і жінки ), а 

основу кадрового складу становили викладачі Харківського університету 

та Харківського технологічного інституту. В архівних фондах зберігся 

статут Приватного єврейського інституту теологічних і громадських наук, 

засновником якого став лікар М. Митлін, відповідно до якого в інституті 

передбачалося відкриття теологічного, юридичного, історико-

філологічного та торгівельно-економічного факультетів (див. Додаток Е). 

Варто зазначити, що від початку створення недержавні вищі школи 

користувалися всебічною підтримкою активної громадськості, 

представники якої дбали про поліпшення матеріально-технічної бази, 

підтримку обдарованих і малозабезпечених вихованців (на основі 
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передання майна за заповітом, заснування стипендій для незаможних 

слухачів, надання періодичних видань тощо). Цінним стало 

пожертвування у 1891 році колезьким секретарем К. Крижановським 

70 тис. крб. на користь закритих Київських вищих жіночих курсів у надії 

на їх відновлення (Кобченко, 2007, с. 48). У 1907 році бібліотека 

Одеських вищих жіночих курсів поповнилася зібранням професора 

О. Маркевича (9252 томів), пожертвуваним його спадкоємцями. У тому ж 

році дружина члена Одеського окружного суду Г.  Тахчогло внесла до 

банку 6 тис. руб. з метою заснування щорічної стипендії для обдарованої 

курсистки імені її матері, дворянки П. Сочеванової (Отчет составлен, 

ДАОО, арк. 16зв.). У 1916 році О. М. Бриль за духовним заповітом 

передала на користь Курсів понад 4 тис. руб. для заснування 2 стипендій 

її імені (Отчет о деятельности Высших, ДАОО, арк. 95). 

З метою матеріального забезпечення діяльності недержавних 

закладів вищої освіти при більшості з них функціонувало опікунські 

(попечительські) ради (комітети). Так, на Харківських вищих жіночих 

курсах у 1912 році до нього входило 234 особи, зокрема ректор 

Харківського університету Д. Багалій з дружиною, професори В. Бузескул, 

А. Потебня, П. Пятницький, П. Ріттер, М. Сумцов, Ю. Харіна, подружжя 

Веретеннікових, Лейкфельдів, Раєвських та ін. (Павлова, 2012, с. 81–83). 

Звичною практикою було звільнення від плати за навчання. Так, у 

1907 році на Одеських вищих жіночих курсах від плати за навчання було 

звільнено понад 100 курсисток (Отчет составлен, ДАОО, арк. 16зв.–17). 

Питанням матеріального забезпечення курсисток опікувалося Товариство 

допомоги незаможним слухачкам (Отчет о состоянии, ДАОО, арк. 32), 

активно допомагаючи вихованцям, зокрема оплатою навчання, виплатою 

стипендій, поліпшенням побутових умов. 

Так, Товариство допомоги слухачкам у Києві об’єднувало 83 особи 

членів-засновників (переважно із професорів Курсів та їх дружин); згодом 

кількість членів значно зросла (Драч, 2011, с. 357). Тільки за перші три 
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роки існування (1906–1909 рр.) було надано різних видів грошової 

допомоги та безкоштовних обідів на суму близько 20 тис. руб. (Кобченко, 

2007, с. 121–122). «Товариство для підтримки Вищих жіночих медичних 

курсів у м. Одеса для допомоги нужденним курсисткам» (1913) взяло на 

себе зобов’язання матеріального забезпечення Курсів та допомоги 

малозабезпеченим слухачкам у реалізації права на освіту, зокрема надаючи 

кошти на життя під час навчання та протягом одного року після його 

завершення (Дамский комитет, ДАОО, арк. 14зв.). Дамський комітет 

товариства опікувався влаштуванням благодійних балів та концертів, 

кошти від яких спрямовувалися на задоволення різноманітних потреб 

закладу (Отчет за 1913 г., ДАОО, арк. 55зв., 64). 

Таким чином, у кінці ХІХ – на початку ХХ століття відбулося 

становлення мережі недержавних закладів вищої освіти, які здебільшого 

виконували компенсаційну функцію щодо державних вищих шкіл. При 

цьому процес виникнення та розвитку недержавних вищих шкіл 

зумовлювався передусім державною політикою, наполегливістю 

ініціаторів, зміною попиту споживачів освітніх послуг, фінансовими 

можливостями засновників, кадровим потенціалом вишів. У 

досліджуваний період було значно розширено географію вищих шкіл, що 

орієнтувалися на підготовку фахівців із традиційних і нових 

спеціальностей. Встановлено, що недержавні вищі школи нерівномірно 

репрезентували різні напрями вищої освіти: більшість із них 

представляли педагогічну та комерційну освіту; натомість політехнічні та 

аграрні заклади, які вимагали значних капіталовкладень, здебільшого 

були державними. 

У процесі дослідження виявлено структурно-організаційні 

особливості недержавної вищої школи у кінці ХІХ – на початку 

ХХ століття: динамізм (активне оновлення структури з метою відкриття 

затребуваних спеціальностей), мобільність (спрямованість на наближення 

до потреб споживачів освітніх послуг), багаторівневість, системність, 
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неперервність освіти (включення до інфраструктури вільних вищих шкіл, 

передусім народних університетів, підготовчих відділень, дитячих садків, 

шкіл нового типу, різноманітних курсів тощо). 

 

2.2. Змістово-процесуальні характеристики недержавної вищої 

школи України в кінці ХІХ – на початку ХХ століття 

 

У підрозділі на підставі галузевого підходу і напрямів підготовки 

фахівців розкрито змістово-процесуальні характеристики розвитку 

недержавної вищої школи, представлено порівняльний аналіз змісту, форм 

та методів навчання в закладах освіти університетського типу, галузевих 

вищих школах, народних університетах досліджуваного періоду. 

Передусім необхідно підкреслити подібність організаційної 

структури переважної більшості недержавних вищих шкіл, що 

передбачала наявність факультетів (відділень, відділів, підвідділів), 

кількість і спрямування яких залежали від типу закладу та суспільних 

потреб (популярності спеціальностей серед населення), що  й визначало 

зміст підготовки студентів. Так, недержавні вищі школи 

університетського типу здебільшого відкривалися у складі двох 

факультетів – історико-філологічного та фізико-математичного. 

Підготовка фахівців на вищих жіночих курсах поєднувала педагогічний, 

мовознавчий, загальнокультурний, технічний, суспільствознавчий та 

природничий компоненти (Левицька, 2012, с.  119). Осередками 

організації навчальної роботи були кафедри, створені під конкретного 

професора і його наукову школу.  

Як показують джерела, серед предметів, що викладалися на історико-

філологічному відділені Київських жіночих вищих курсів на початковому 

етапі їхньої діяльності були: російська історична граматика, історія 

російської словесності, історія загальної літератури, історія грецької 

літератури, історія римської літератури, російська історія стародавнього 



    111 

 

 

періоду, російська історія московського і нового періоду, російська 

історіографія, історія Греції, історія Риму, історія Середніх віків, Нова 

історія, статистика, логіка, психологія, педагогіка, історія філософії, 

латинська мова, французька мова, німецька мова, богослов’я (Дисципліни, 

ДАК; Про предмети, ДАК). Водночас на фізико-математичному відділенні 

цих курсів виникли труднощі, пов’язані з неготовністю курсисток 

сприймати матеріал на університетському рівні через відмінності у 

програмах жіночих і чоловічих гамназій, тому значну частину часу 

зайняли підготовчі заняття з алгебри та геометрії, а потім з таких 

предметів, як аналітична геометрія, теорія алгебраїчних рівнянь, 

диференціальне та інтегральне числення, теорія ймовірностей, астрономія, 

геологія, зоологія та біологія, фізика, хімія (Отчет о состоянии, 1883, 

с. 14). Повноцінному викладанню природничих дисциплін заважав брак 

необхідної матеріально-технічної бази, що було проблемою всіх вищих 

жіночих курсів на початку їх діяльності. 

Опрацювання першоджерел дозволяє констатувати, що в 

подальшому у змісті освіти Київські, Харківські та Одеські вищі жіночі 

курси все більше орієнтувалися на навчальні плани класичних 

університетів (Отчет о состоянии, ДАОО, арк. 6зв., 8, 19; Отчет о 

деятельности Высших, ДАОО, арк. 3зв., 37, 90), що сприяло підвищенню 

якості підготовки. Проте, як наголошують дослідники (Г.  Фальборк, 

В. Чорнолуський (Фальборк, Чарнолуский, 1904), К.  Кобченко (2007), 

Т. Удовицька (2002)), така зорієнтованість на стандарти державних вишів 

звужувала «поле ініціативи» та інноваційний потенціал в організації 

навчального процесу. 

Загалом на вищих жіночих курсах дисципліни поділялися на 

обов’язкові (сталий перелік яких відповідав класичним університетам) та 

необов’язкові (спеціальні і рекомендовані, які варіювалися залежно від 

наукових інтересів професорсько-викладацького складу та напрямів 

підготовки студентів у кожному закладі). Обов’язковим для вивчення на 
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всіх вищих жіночих курсах були богослов’я (для осіб православного 

віросповідання) та одна з іноземних мов (німецька, французька, 

італійська, англійська); крім того, у таких закладах Києва і Харкова 

передбачалося вивчення інших («екзотичних») іноземних мов (санскрит, 

готська, провансальська, староіталійська) (Кобченко, 2007, с. 106; 

Павлова, 2012, с. 109). Поглиблене вивчення іноземних мов 

здійснювалося на основі диференціації студентства відповідно до рівня 

їхніх знань та залучення зарубіжних фахівців – носіїв мов. Так, на 

Київських вищих жіночих курсах провансальську поезію читав доцент 

Сорбонни мосьє Шовен, італійську мову – А. Бартоломуччі (Тулуб, 2012), 

який викладав і в Київському комерційному інституті.  Архівні документи 

дозволяють стверджувати про ґрунтовне вивчення спеціальних предметів 

(історія, філософія, психологія, логіка, іноземні мови, порівняльна історія 

права) на Київських вищих жіночих курсах, де, на відміну від 

університетів, серед пропонованих дисциплін викладалося державне 

право західних держав, було збільшено обсяг годин на торгівельне і 

римське право (Обьяснительная, ДАК, арк. 1–3). 

На фізико-математичних факультетах (відділеннях) обов’язковими 

вважалися: фізика і метеорологія, хімія, зоологія і порівняльна анатомія з 

ембріологією, гістологія та анатомія людини, ботаніка, гістологія з 

палеонтологією, мінералогія з кристалографією, фізіологія тварин, 

математика, теоретична механіка, астрономія і богослов’я (Удовицька, 

2002, с. 131); на юридичних – політична економія, статистика, вчення про 

державу (По ходатайству, ЦДІАК). Поглибленню змісту освіти сприяла 

розбудова матеріально-технічної бази закладів. Зокрема, у 1916–

1917 навчальному році на Харківських вищих жіночих курсах вивчалися 

такі дисципліни, як: анатомія рослин, морфологія рослин, фізіологія 

рослин, нижчі спорові, ботаніка, бактеріологія, зоологія хребетних тварин, 

гістологія тварин, фізіологія тварин, зоологія, анатомія людини, 

кристалографія, мінералогія, геологія, землеробство, агрономія, хімія 
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(фізична, органічна, кількісний аналіз), дослідна фізика (термодинаміка, 

електродинаміка, оптика, індукція току, акустика, механіка), метеорологія, 

алгебра, геометрія, астрономія та ін. (Учебный план, 1916). Серед 

спеціальних предметів пропонувалися експериментальна зоологія  та 

мікроскопічна техніка. 

До рекомендованих предметів на історико-філологічному факультеті 

Харківських вищих жіночих курсів належали педагогіка, історія 

язичницьких релігій, археологія, російська побутова етнографія, загальне 

вчення про державу і право (Отчет о деятельности Харьковских, 1913). 

Натомість на аналогічному історико-філологічному відділенні Київських 

жіночих вищих курсів педагогіка та психологія були обов’язковими (на 

відміну від фізико-математичного відділення), особливо для тих, хто 

готувався до педагогічної діяльності; необов’язковими ж вважалися логіка 

та гігієна. З часом викладання педагогіки і психології набуло системного 

характеру, охоплюючи такі розділи, як історія педагогіки, теорія 

виховання, дидактика та душевне життя, психічні стани і властивості 

(Левицька, 2012, с. 117, 119), а також методики викладання різних 

предметів (історії, російської, німецької та французької мов, математики, 

фізики) (Кобченко, 2007, с. 107). Педагогізація освітнього процесу була 

зумовлена практичними потребами, адже більшість вихованок вищих 

жіночих курсів, попри їхній загальноосвітній характер, готувалися саме до 

викладацької діяльності. 

Високий рівень викладання психолого-педагогічних дисциплін у 

недержавній вищій школі досягався завдяки залученню провідних фахівців 

(С. Ананьїн, Ф. Зеленогорський, В. Зеньківський, О. Музиченко, 

П. Тихомиров, В. Гельвіг, Т. Лубенець, І. Сікорський, Г. Челпанов, 

М. Ланге, С. Русова, О. Гіляров, К. Щербина), які активно долучилися до 

розроблення концепцiй, професiйних програм, варіативних проектів, 

інноваційних моделей розвитку педагогiчної освiти. Поглиблення 

загальнопедагогічної підготовки майбутнього вчителя передбачало 
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авторське розроблення змісту педагогічних курсів з урахуванням потреб 

освiти та гуманiстичної орiєнтацiї на саморозвиток особистостi.  

Для оптимізації навчання у недержавних вищих школах вагомою 

стала спроба впровадження на початку ХХ століття предметної системи 

замість курсової. В центрі освітнього процесу знаходився блок 

обов’язкових дисциплін, проте усувалася регламентація послідовності 

їхнього вивчення та поділ на курси з щорічними перевідними іспитами. 

Відповідно до наданих академічних свобод, слухачі могли відвідувати 

лекції за вибором (залежно від власних наукових та професійних 

інтересів), визначати терміни складання іспитів, працювати на основі 

індивідуального навчального плану, розподіляти навчальне навантаження 

протягом всього навчання (Солоницын, 1998, с. 128). Водночас предметна 

система дозволяла поглибити дослідницьку спрямованість освіти завдяки 

впровадженню семінарів та просемінарів, що були потенційними 

осередками наукових шкіл. Якщо просемінари були засобом вступу до 

вивчення певного предмету, ознайомлення з методами самостійної роботи 

над першоджерелами, то на семінарах проводилися співбесіди з 

методологічних проблем, які передбачали тривалі гострі дискусії (Отчеты, 

ДАК; Отчеты о проведении, ДАК). 

Аналіз навчальних планів недержавних вишів показує, що в 

більшості з них перехід від курсового до предметного навчання було 

здійснено у 1905–1908 роках. Причому питома вага самостійної роботи, 

практико-орієнтована спрямованість викладання, ступінь варіативності 

навчальних планів, курсів, термінів освоєння програм, ступінь 

використання активних форм навчання була значно вищою, ніж у 

державних вищих школах (Климина, 2006, с. 135). Предметна система 

навчання передбачала впровадження особистісного підходу, в межах якого 

студент мав право вибору, самостійності та відповідальності (Князев, 2002, 

с. 271). В атмосфері наукового пошуку студентам пропонувалося 

самостійно здобувати знання, а не отримувати їх готовими; викладачі ж із 
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менторів перетворювалися на старших колег та наставників, що заклало 

підґрунтя педагогіки співпраці. Творчий підхід, гнучкість, врахування 

досягнень передової педагогічної думки, вимог соціуму і потенційних 

слухачів були характерними і для розробки нових освітніх програм. 

З метою подальшого вдосконалення навчального процесу недержавні 

вищі школи постійно здійснювали аналіз набутого досвіду (Отчет о 

состоянии, ДАОО, арк. 9зв., 19). Так, у 1911 році Одеські вищі жіночі 

медичні курси за прикладом подібних закладів Москви і Петербургу 

внесли корективи до предметної системи: фактично всі предмети, що 

викладалися, були оголошені обов’язковими і тільки деякі курси 

пропонувалися на вибір (на фізико-математичному факультеті – це були 

курси агрономії з агрономічною хімією, мікробіології та семінар з питань 

географії і систематики рослин) (Отчет о состоянии, ДАОО, арк. 19). Такий 

перехід був обумовлений рівнем забезпечення закладу, адже для 

повноцінної реалізації предметної системи необхідні були додаткові 

кадрові та матеріальні ресурси. 

Розширення змісту освіти на жіночих вищих курсах сприяло 

відкриття окремих відділень. Так, ґрунтовністю характеризувалося 

навчання на юридичному факультеті Одеських вищих жіночих курсів, де в 

1911–1912 навчальному році викладалися енциклопедія права, політична 

економія, історія руського права, латинська мова, римське право, 

кримінальне право, церковне право, громадянське право, поліцейське 

право, міжнародне право, торгівельне право, історія філософії права, 

кримінальне судочинство, громадянське судочинство (Отчет о состоянии, 

ДАОО, арк. 25–25зв.). 

Зростанню інтересу до минулого і сучасного становища рідного 

народу, залученню до розробки українознавчої проблематики сприяло 

відвідання київськими курсистками у 80-роках ХІХ століття циклу 

приватних лекцій професора В. Антоновича. Українознавчий вектор змісту 

освіти не втрачав актуальності й надалі: після подання у 1906  році 
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1400 студентами Університету Св. Володимира заяви про створення низки 

українських кафедр з аналогічним клопотанням звернулися до ради 

Київських вищих жіночих курсів близько 500 курсисток (Дорошенко, 

1906). Упровадження українознавчої проблематики в освітній процес 

курсів здійснювалося завдяки ініціативі окремих викладачів 

(В. Антоновича, В. Данилевича, В. Лободи, В. Перетца), які викладали 

історію малоросійської літератури, історію Малоросії, спецкурси з 

української мови, «Київ та його старожитності», «Релігійний рух на 

Україні в XVI–XVIII ст.» та ін. (Кобченко, 2007, с. 116–117). 

У часи національного державотворення українознавчий компонент 

змісту навчання в недержавних вищих школах було поглиблено передусім 

за рахунок запровадження окремих українознавчих курсів (Расписание, 

ДАК, арк. 1–16). Джерела засвідчують включення до навчальних планів 

історико-філологічного факультету Харківських вищих жіночих курсів 

таких предметів: історія України професора Д. Багалія, історія української 

літератури (зі спецкурсом «Поезія Шевченка») професора М.  Сумцова, 

історична граматика літературної української мови та просемінарій з 

читання та аналізу «малоросійських говірок» під керівництвом професора 

Д. Зеленіна у курсі російської мови і літератури, тощо (Обозрение 

преподавания, 1918). 

Архівні документи дозволяють здійснити порівняння змісту 

підготовки на Київських жіночих загальноосвітніх курсах професора 

М. Довнар-Запольського та Київських вечірніх вищих жіночих курсах 

А. Жекуліної. Так, згідно з положенням Курсів М. Довнар-Запольського на 

історико-філологічному відділенні передбачалося вивчення богослов’я, 

історії філософії, психології, логіки, педагогіки, історії грецької мови, 

церковно-слов’янської мови, історії російської літератури, порівняльного 

мовознавства, історії класичної і західноєвропейської літератури, романо-

германської філології, слов’янознавства, російської історії, загальної 

історії (стародавньої, середньої і нової), історії мистецтва, політичної 
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економії, законознавства, латинської мови, нових мов (французької та 

німецької), порівняльної логіки (Положение о частных, ЦДІАК, арк. 61). 

При цьому останній (четвертий) рік навчання присвячувався 

ознайомленню з теорією і практикою «педагогічної справи», вивченню 

методики викладання російської мови й історії, проходженню педагогічної 

практики на базі київських гімназій, де вихованки давали «пробні» уроки, 

готуючи їх конспекти (Положение о частных, ЦДІАК, арк. 62). 

Курс економіко-комерційного відділення Київських жіночих 

загальноосвітніх курсів професора М. Довнар-Запольського передбачав 

опанування таких дисциплін, як: політична економія, наука про фінанси, 

статистика, економічна географія, історія всесвітньої торгівлі, 

законознавство (вступ до правознавства, російське державне право, 

російське громадянське і трудове право), нові мови (французька, німецька, 

англійська), хімія, тригонометрія, фізика і механіка, товарознавство, 

бухгалтерія і комерційна кореспонденція, комерційні розрахунки 

(Положение о частных, ЦДІАК, арк. 62зв.). І хоча студентам дозволялося 

обирати предмети для вивчення, проте підкреслювалася необхідність 

вивчення не менше ніж двох іноземних мов. 

Статутом Київських вечірніх вищих жіночих курсів А. Жекуліної 

передбачено вивчення на історико-літературному відділенні загальної та 

російської історії, історії літератури, психології і логіки, філософії, 

політичної економії, законознавства з державним правом, а на 

природничо-історичному – фізики, анатомії і фізіології, зоології, ботаніки, 

хімії, основ біології, історії світобудови (Докладная, ЦДІАК, арк. 5–5зв.). 

Згодом зміст освіти було доповнено такими предметами: богослов’я, 

педагогіка, всесвітня та російська література, церковно-слов’янська, 

російська, латинська, французька, німецька мови. Обов’язковими для 

вивчення стали педагогіка, історія філософії та логіка (Докладная, ЦДІАК, 

арк. 14). Як свідчать спогади С. Русової, особливо усіх приваблювали 

практичні лекції з обраної теми, що провадили слухачки під керівництвом 
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викладачів. «Кожну лекцію після її закінчення розбирали, критикували, 

набиралися більше знання, ніж на теоретичних викладах» (Русова, 1928).  

Серед улюблених предметів курсисток – естетика і психологія творчості, 

що спонукали молодь до пошуку шляхів творчої самореалізації, служіння 

істині, добру і красі. 

Діахронний аналіз розвитку освітнього процесу показує, що на 

початку ХХ століття проведення практичних занять набуло 

систематичного характеру. Так, студенти-гуманітарії Харківських вищих 

жіночих курсів під час практичних занять розбирали уривки з «Повісті 

временних літ», робили аналіз власної вимови і розбір зразків «народних 

великоросійського і малоросійського говорів» тощо (Отчет о 

деятельности Харьковских, 1913, с. 18). На заняттях з логіки 

застосовувалися проблемні питання та логічні задачі, що дозволяли 

співвідносити поняття і визначення, розмірковувати, робити висновки. На 

заняттях із психології професором М. Ланге широко використовувався 

маловідомий у Російській імперії, проте широко застосований у США, 

метод психологічних задач різної складності. З цією метою практикувалася 

робота в парах (коли одна з курсисток керувала дослідом, складаючи 

протокол спостереження, а інша виступала об’єктом спостереження та 

суб’єктом самоспостереження). На заняттях зі світової історії 

застосовувалося читання, переклад та аналіз матеріалів 

західноєвропейських періодичних видань XVI–XIX століть (Отчет о 

состоянии, ДАОО, арк. 12–18зв.). 

Широко застосовувалися виголошення доповідей, підготовка 

рефератів, розробка та заповнення тестів, переклади текстів різної 

складності та змістової наповненості з іноземних мов, робота з 

першоджерелами, що сприяти засвоєнню матеріалу, прищеплювати любов 

до творчої роботи. Особистий приклад викладача спонукав студентів до 

активної пошукової діяльності, що створювало передумови для відносин 

тісної співпраці. Про значний інтерес молоді до практичних форм 
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навчальної роботи свідчить той факт, що київські курсистки заздалегідь 

розбирали теми рефератів на наступний навчальний рік (Левицька, 2012). 

Зазначимо, що реферати готувалися слухачками 3–4 курсів кожного 

семестру після оволодіння основами наукової методології. За традицією, 

підготовлені реферати подавали до бібліотеки закладу, щоб бажаючі могли 

ознайомитися з їхнім змістом, знайти недоліки, суперечності та логічні 

помилки. Окремі розвідки могли оприлюднюватися автором, а 

найгрунтовніші реферати, обсяг яких сягав понад 200 сторінок, могли бути 

зараховані як  дипломні кандидатські роботи (Тулуб, 2012, с.  264-265). 

Однією з форм контролю знань був конкурс підготовлених студентами 

письмових робіт з певного предмета на визначену факультетом тему. 

Авторів кращих із таких праць, що в подальшому могли стати основою для 

кандидатських дисертацій, заохочували звільненням від плати за навчання, 

преміюванням, позитивними рекомендаціями. 

Великого значення надавалося індивідуально-консультативній 

роботі зі студентами: більшість викладачів працювали в аудиторіях після 

лекцій, а деякі проводили консультації у себе вдома (зокрема, харківські 

професори В. Бузескул, О. Потебня, М. Сумцов). Практикувалися такі 

форми організації навчального процесу, як репетиції та вчені бесіди, у 

ході яких слухачі здебільшого готували письмові роботи на визначені 

теми та обговорювали їх з професорами, перевірялися конспекти,  

рівень засвоєння окремих тем, відвідування бібліотеки, стан 

ознайомлення з рекомендованою літературою тощо (Бенера, 2011, с.  294–

295; Левицька, 2012, с. 125). При викладанні зоології на Одеських вищих 

жіночих курсах обов’язковим було ведення спеціальних зошитів, куди 

заносилися зарисовки проведених дослідів (Отчет о деятельности 

Высших, ДАОО, арк. 30зв.). 

Важливою складовою належної організації освітнього процесу було 

створення відповідної матеріально-технічної бази недержавних вищих 

шкіл. Так, на Одеських вищих жіночих курсах з початку їх діяльності 
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було створено лабораторію аналітичної хімії,  до занять у якій 

допускалися вихованки тільки після  успішного складання екзаменів з 

неорганічної хімії (Отчет составлен, ДАОО, арк. 13зв.–14). 

Устаткованими були фізичний і мінералогічний кабінети (моделями, 

необхідним приладдям і мінералами), лабораторія загальної біології 

(мікроскопами, приладдям, моделями, таблицями, реактивами), 

лабораторія зоології (різними скелетами, манекенами людини, органами  

людини в спирту, таблицями), хімічна лабораторія (з відділеннями 

якісного та кількісного аналізу, органічної хімії) та інші навчально -

допоміжні підрозділи (кабінети анатомії, фізіології, мінералогії і геології 

з палеонтологією, мікробіології тощо) (Отчет о состоянии, ДАОО, арк. 21; 

Отчет составлен, ДАОО, арк. 14зв., 28–31зв.). На Харківських вищих 

жіночих курсах було відкрито бібліотеку, фізичний кабінет, кабінет для 

практичних занять з фізики, лабораторії неорганічної та органічної хімії, 

хімічні лабораторії якісного та кількісного аналізу, фізико-хімічний 

кабінет, кабінети по зоології хребетних та безхребетних, гістологічний 

кабінет (анатомічне відділення), ботанічний кабінет (морфологічне 

відділення), кабінети ботаніки, фізіології рослин, бактеріології, фізіології 

тварин, мінералогії та геології, географії (Павлова, 2002, с.  102–103). 

У 1915–1916 навчальному році фізико-математичний факультет 

Київських вищих жіночих курсів об’єднував 18 лабораторій і кабінетів для 

проведення практичних занять (Краткий обзор, 1915, с. 5–6). Навчально-

допоміжна база історико-філологічного факультету охоплювала семінарії 

(історико-філологічний та іноземних мов), археологічний музей з 

нумізматичним кабінетом та кабінет мистецтв (Кобченко, 2007, с.  119). 

При економічно-комерційному відділенні Курсів діяв музей 

товарознавства та хімічна лабораторія. Визнаючи роль принципу наочності 

у засвоєнні знань, на користь Одеських вищих жіночих курсів було 

передано цілі колекції рослин (6 тисяч зразків флори вітчизняного та 

закордонного походження, приміром яванська та цейлонські колекції 
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професора В. Ротерта), черепів усіх класів хребетних тварин, 

пожертвуваних професором К. Сапежком (Отчет о состоянии, ДАОО, 

арк. 22зв.–23зв.). Знаний археолог В. Хвойко надав колекцію із 

242 доісторичних цінностей, а професор А. Сонні подарував власне 

нумізматичне зібрання археологічному музею Київських вищих жіночих 

курсів (Кобченко, 2007, с. 119). 

При організації практичних занять широко застосовувалися 

екскурсії. Зокрема, на Одеських вищих жіночих курсах екскурсії 

практикувалися при викладанні сільського господарства (у 1907  році 

відбулося 6 екскурсій) (Отчет составлен, ДАОО, арк. 14зв.), зокрема  

до Магнітно-метеорологічної обсерваторії, Музею грунтів,  

астрономічної обсерваторії, приватної обсерваторії М . Кефалі, інших 

установ та організацій (Отчет о состоянии, ДАОО, арк. 24зв.). Ботанічні 

екскурсії до Криму організовувалися професором Харківських вищих 

жіночих курсів В. Арнольді (Отчет о деятельности Харьковских, 1913, 

с. 27–29). Київські курсистки залучалися до ботанічних екскурсій на 

Чорноморське узбережжя Кавказу та до Криму (на чолі з професором 

В. Залеським), екскурсій культурно-мистецького спрямування та на місця 

археологічних розкопок (під керівництвом приват-доцента 

В. Данилевича) (Кобченко, 2007, с. 120). 

Основними формами контролю знань слухачок були колоквіуми (для 

поточного оцінювання), заліки та екзамени (для підсумкового 

оцінювання). Так, архівні джерела свідчать, що на історико-філологічному 

факультеті Одеських вищих жіночих курсів за підсумками 1906–1907 

навчального року перехідні екзамени охоплювали дисципліни: історія 

Сходу, історія Греції, історія Риму, середньовічна історія, нова історія, 

руська історія, історія релігії, історія слов’ян, державне право, політична 

економія, історія стародавнього мистецтва, історія античної літератури, 

історія середньовічної літератури, англійська література XVII–XVIII ст., 

російська література періоду Московської Русі, російська література 
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XVIII ст., російська література ХІХ ст., історія стародавньої філософії, 

психологія, логіка, історія російської мови, старослов’янська мова, 

енциклопедія слов’янської філології, загальне мовознавство, латинська 

мова, грецька мова, історія граматики французької мови (Отчет составлен, 

ДАОО, арк. 12зв.). На фізико-математичному факультеті складалися 

екзамени з таких предметів: елементарна алгебра, тригонометрія, вступ до 

аналізу, диференціальне числення, інтегральне числення, теорія 

визначників, теорія чисел, аналітична геометрія, теоретична арифметика, 

теорія ймовірностей, фізика, гістологія, неорганічна хімія, аналітична 

хімія, анатомія, ботаніка, кристалографія, сільське господарство (Отчет 

составлен, ДАОО, арк. 14зв.–15). 

Загалом, система контролю знань зазнала суттєвої лібералізації, 

адже якщо у ХІХ столітті за пропуск або нескладання іспитів студентів 

казенних вищих шкіл могли покарати карцером на кілька діб 

(Владимирский-Буданов, 1884), то з часом було визнано ефективність 

позитивної мотивації і стимулювання. Так, до прийняття Закону 

19 грудня 1911 р. провал іспиту на вищих жіночих курсах не заважав 

переходу на наступний курс; іноді вихованки складали заборговану 

дисципліну вже по завершенні навчання. Крім того, у недержавній  

вищій школі перевага надавалася індивідуальному іспиту, що проводився 

зазвичай без білетів у формі співбесіди із викладачем, вимагаючи  

знання матеріалу з усього курсу без попередньої підготовки. Деякі 

викладачі практикували «групові» іспити, у процесі яких кожна слухачка 

мала доповнювати і розвивати відповідь попередниці, проте це не 

дозволяло об’єктивно оцінити справжній рівень знань. Іноді  

професори проводили випробування в супроводі асистентів. Особливо 

складно доводилося на тих іспитах, які приймали два викладачі з  

різними світоглядними переконаннями і науковими позиціями,  

адже слухачки часто ставали жертвами такої «битви титанів»  

(Тулуб, 2012, с. 292). 
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Вихованки недержавних вищих шкіл залучалися до активної 

наукової діяльності. Наприклад, з метою самостійного вивчення 

курсистками російських і західноєвропейських письменників на історико -

філологічному факультеті Одеських вищих жіночих курсів було 

організовано літературний гурток (Отчет составлен, ДАОО, арк. 13). 

Плідно працював природничо-науковий гурток, у діяльності якого брали 

участь професори Б. Вериго, П. Меліков, Г. Трефільєв, приват- 

доценти М. Ланге, М. Зеленецький та ін.) та близько 100 слухачок (Отчет 

о состоянии, ДАОО, арк. 26зв.). Вихованки Харківських вищих  

жіночих курсів виявляли інтерес до наукових гуртків із новітньої 

російської та зарубіжної літератури (під керівництвом М.  Дурново та 

І. Веретеннікова, який відвідувало близько 50 осіб), стародавньо-

єгипетської (Є. Кагарова) та фінської (А. Погодіна) мов (Павлова, 2012, 

с. 103). У часи національного державотворення для розширення 

пізнавальних можливостей вихованок Київських вищих жіночих курсів 

було засновано кілька наукових гуртків: історико-літературний, метою 

діяльності якого було «вивчення історії, літератури, етнографії, 

археології та інших гуманітарних наук» і гурток з вивчення суспільних 

наук (Кобченко, 2007, с. 57). 

Зауважимо, що наукові гуртки мали свої бюджети (за рахунок 

членських внесків та коштів, наданих господарським комітетом закладу), 

для передплати вітчизняних і зарубіжних періодичних видань, придбання 

наукової та навчальної літератури, екскурсії. Так, у фондах ДАОО 

залишилися відомості про 16-денну екскурсію до Санкт-Петербурга (за 

маршрутом Одеса – Санкт-Петербург – Москва – Київ – Одеса, що 

включав відвідини громадських установ, наукових музеїв, театрів) 75 

членів природничо-наукового гуртка під час різдвяних вакацій у 1912–

1913 навчальному році (Отчет о состоянии, ДАОО, арк. 27, 32). 

Встановлено, що студенти, які вирізнялися сумлінністю у виконанні 

завдань підвищеної розумової складності з елементами наукової роботи (в 
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архівах, наукових лабораторіях, експедиціях, здійсненні перекладів 

(зокрема, віршованих) давніх пам’яток, зразків світової класики, сучасної 

літератури, підручників, посібників) та виконанні відповідальних доручень 

(приміром, щодо впорядкування навчально-допоміжних установ) могли 

розраховувати на вищу оцінку власних навчальних досягнень під час 

іспитів. Як свідчать спогади Н. Полонської-Василенко (2011), старанним 

курсисткам доводилося  за вказівкою викладачів здійснювати 

ідентифікацію і систематизацію архівних документів та рукописів.  

Аналіз архівних документів дозволяє розкрити питання змісту 

навчання у недержавних вищих школах медичного профілю на прикладі 

Харківського медичного інституту, де в 1915–1916 навчальному році 

викладалися: богослов’я, описова анатомія, гістологія й ембріологія, 

фізика, хімія (неорганічна, органічна, фізична, аналітична, медична), 

зоологія з порівняльною анатомією, ботаніка, мінералогія з основами 

геології, фізіологія, фармація, фармакогнозія, фармакологія із загальною 

терапією, рецептурою і вченням про мінеральні води, загальна патологія, 

патологічна анатомія, бактеріологія, діагностика і пропедевтична клініка, 

хірургічна патологія з десмургією із вченням про вивихи і переломи, 

пропедевтична клініка, оперативна хірургія з топографічною анатомією, 

паталого-анатомічні розтини з паталого-анатомічною діагностикою, 

акушерство і вчення про жіночі хвороби, гігєна з медичною поліцією, 

медичною статистикою й епідеміологією, судова медицина з 

токсикологією, офтальмологія, дитячі хвороби, вчення про нервові 

хвороби, вчення про хвороби шкіри та венеричні хвороби, епізоотологія з 

ветеринарною поліцією, судово-медичні розтини. Вагому частку 

навчального плану, особливо на останньому році навчання, становили 

практико-орієнтовані курси: пропедевтична факультетська клініка (третій 

рік навчання); терапевтична та хірургічна факультетські клініки 

(четвертий рік навчання); акушерська гінекологічна та офтальмологічна 

клініки, терапевтична та хірургічна госпітальні клініки, клініки дитячих, 
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нервових, душевних, шкірних та венеричних хвороб (Харьковский 

женский, ЦДАВОВУ, арк. 77–78зв.). Значну увагу приділяли вивченню 

спеціальних медичних предметів (Обозрение преподавания на 

Медицинском, 1913, с. 2), кількість яких сягала до 25. Крім того, слухачки 

у великому обсязі вивчали фізику, хімію, ботаніку, мінералогію, основи 

геології (Удовицька, 2007, с. 132). 

Якість викладання в недержавних вищих школах України другої 

половини ХІХ – початку ХХ століття забезпечувалася наявністю достатньої 

навчально-допоміжної бази. Так, із заснуванням Медичного відділення при 

вищих жіночих курсах у м. Києві до викладання було залучено «якнайкращі 

наукові сили» та розпочалася розбудова комплексу відповідних установ 

(Обозрение преподавания на Медицинском, 1913, с. 1). На території 

Олександрівської лікарні було облаштовано приміщення Анатомічного 

інституту, на території Кирилівської лікарні постав академічний корпус із 

лабораторіями, приміщення власної акушерської клініки та факультетська 

терапевтична клініка (Кобченко, 2011, с. 130). Педагогічні ради приділяли 

значну увагу комплектуванню бібліотек. Приміром, у 1913 році бібліотека 

Одеських вищих жіночих медичних курсів налічувала 2280 екземплярів 

навчальної та наукової літератури, пожертвуваних професорами закладу 

(Отчет за 1913 г., ДАОО, арк. 58, 59, 60). 

Кожне практичне заняття передбачало опанування теоретичного та 

практичного блоків, обговорення методів досліджень, демонстрацію 

техніки його застосування та вправи щодо певного методу дослідження 

(Отчет, 1915, ДАОО, арк. 58). Так, на заняттях з гістології в Харківському 

медичному інституті у 1915–1916 навчальному році пропонувались 

індивідуальні завдання для зарисовок усіх препаратів (Харьковский 

женский, ЦДАВОВУ, арк. 83). Кураторські заняття передбачали 

спостереження і виконання простих медичних маніпуляцій під наглядом 

ординаторів, за результатами чого складалися розлогі письмові звіти 

(Отчет, 1915, ДАОО, арк. 58зв.). Важливого значення надавалося 
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чергуванню в клініках, що дозволяло знайомитися з основами догляду за 

хворими (Отчет, 1915, ДАОО, арк. 57зв.). Перед студентками Харківського 

медичного інституту були відкриті двері міської Олександрівської лікарні, 

психіатричної клініки лікаря І. Платонова, Земської психіатричної лікарні, 

пологового будинку Губернського Земства, Оленківської лікарні О. та 

лікарні Е. Єлісеєвих для бідних жінок зі злоякісними пухлинами, Дитячої 

Крапоткінської лікарні (Харьковский женский, ЦДАВОВУ, арк. 76 зв.). 

На відміну від студентів університетів, вихованки недержавних 

медичних вищих шкіл, крім безпосередньо медичних, мали складати 

іспити із природничо-історичних дисциплін (богослов’я, фізика, органічна 

та аналітична хімія, зоологія, ботаніка та мінералогія) (Отчет о 

деятельности и состоянии, ДАОО, арк. 67), що було пов’язано з 

відмінностями програм чоловічих і жіночих гімназій. Зауважимо, що до 

складання екзаменів допускалися не всі слухачки. Зокрема, за підсумками 

1910–1911 навчального року зі 108 слухачок до екзаменів було допущено 

97 осіб, 65 з яких пройшли екзаменування, решта ж перенесли 

випробування через проблеми зі здоров’ям та перевтому (Отчет о 

деятельности и состоянии, ДАОО, арк. 67). Проте загалом вихованки 

вищих шкіл медичного спрямування виявляли «значно кращу успішність», 

ніж студенти університетів (Краткие сведения, 1913, с. 8). 

Унікальними змістово-методичними характеристиками вирізнялися 

недержавні заклади вищої педагогічної освіти, зокрема Київський 

Фребелівський педагогічний інститут. Навчальний план закладу 

передбачав опанування трьох циклів дисциплін: загальноосвітнього 

(богослов’я, фізика, хімія, ботаніка, анатомія, історія філософії, вступ до 

філософії, загальна психологія, логіка, етика, естетика, історія мистецтв, 

нові мови, тощо), педагогічного (історія педагогічних учень, вступ до 

експериментальної дидактики, школознавство, релігійне виховання, 

педагогічна психологія, душа дитини, теорія шкільного виховання, 

педагогічна патологія) та спеціально-предметного, відповідно до обраного 
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фаху (російська мова, історія та географія, математика; історія та сучасний 

стан позашкільної освіти, теорія і практика екскурсійної справи, 

бібліотекознавство тощо). Так, курс «Загальної психології» та «Вчення про 

важких дітей» викладав професор І. Сікорський, «Вступ до філософії» – 

професор П. Кудрявцев, «Теорію педагогіки» та «Дошкільне виховання» – 

С. Русова, «Теорію дошкільного виховання» – Н. Лубенець (Дело с отче 

том, ДАК, арк. 38–39). У 1917–1920 роки в Інституті відкрито українське 

відділення, де С. Сірополко вів бібліотекознавство, В. Родніков – 

українську дитячу літературу (Сірополко, 2001). На базі закладу діяли 

курси крою і шиття, рукоділля і домоводства (Бенера, 2011, с.  63). 

Програми, розроблені київськими колегами, намагалися адаптувати до 

своїх потреб Харківські трирічні Фребелівські курси (Шохоль, 1913, с.  24). 

Зусиллями директора інституту, відомого вченого і педагога 

І. Сікорського на базі Київського Фребелівського педагогічного інституту 

було створено науково-педагогічне об’єднання, до складу якого входили 

допоміжні навчально-виховні заклади (дитячі притулки, садки, початкові 

школи, вище початкове училище, клуб для підлітків, бібліотеки, музей, 

школа для дорослих) та науково-дослідні установи (педагогічна 

амбулаторія, амбулаторія педагогічної патології, педологічна лабораторія, 

лабораторія експериментальної психології) (Дем’яненко, Прудченко, 2005, 

с. 192), спрямовані на всебічне вивчення дитини та вихід на практику.  

Педпрактика поділялася на пасивну (ознайомчі екскурсії, чергування 

в дитсадку чи школі, відвідування уроків учителів-наставників і 

практикантів, їх обговорення, аналіз) та активну (проведення пробних 

занять, педагогічні спостереження за учнями, самостійна робота з дітьми); 

педпрактика в науково-дослідних установах включала спостереження за 

роботою педагога-консультанта (лікаря) під час проведення лікарсько-

педагогічних обстежень дітей та консультацій з батьками, вчителями, 

участь у лікарсько-педагогічних обстеженнях дітей та консультуванні 

батьків, учителів; педпрактика на літніх майданчиках для дитячих ігор і в 
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дитячому осередку передбачала включення студента в організаційно -

виховну роботу з дітьми (Прудченко, 2005). Особливість педпрактики 

полягала в застосуванні технології «вільного виховання» у базових 

закладах (притулку, дитсадку, школі), відповідно до якої навчально-

виховний процес спрямовувався на розвиток змісту навчання, методику 

викладання, активізацію інтересу дитини. Широко застосовувалися 

авторські педагогічні технології (М. Монтессорі, С. Русової, 

І. Сікорського, Ф. Фребеля та ін.). Так, у роботі з дітьми слухачки 

використовували методи «центральної ідеї» (Ф. Фребель) і 

«номенклатури» (М. Монтессорі). Унікальність закладу визначалася його 

специфічною структурою, дотриманням принципів особистісно 

орієнтованого навчання, єдності теоретичної і практичної складових 

професійно-педагогічної підготовки фахівців дошкільної та початкової 

освіти (Сидоренко, 2018в). 

Оригінальністю вирізнялися змістово-процесуальні характеристики 

недержавних вищих шкіл мистецького спрямування. Так, зміст освіти в 

Музично-драматичній школі імені М. Лисенка на рівні вокально-

мистецького відділу відповідав програмі консерваторії, а драматичного 

відділу (у складі російської та української драми) – програмам 

Московського філармонійного музично-драматичного училища (Корж-

Усенко, 2019, с. 197). Програма навчання об’єднувала спеціальні (гра на 

різних музичних інструментах, сольний спів, теорія музики і композиції, 

оркестрове й хорове диригування, сценiчна гра i декламацiя) та допоміжні 

предмети (музично-теоретичні – елементарна теорiя, гармонiя, сольфеджiо, 

енциклопедiя, iнструментовка, хоровий спiв, оркестрова гра, камерний 

ансамбль, опернi класи, мiмiка, фехтування, танцi, грим; історико-

гуманітарні – iсторiя музики, iсторiя драми, iсторiя культури i лiтератури, 

естетика, iталiйська мова) (Михайличенко, 2005, с. 10). Систематично 

проводилися академічні вечори, на яких демонстрували різні види 

музично-вокального і драматичного мистецтва, широко пропагувався 
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український народний і зарубіжний репертуар (Давиденко, 2010, с.  60), 

дозволяючи громадськості стежити за професійним зростанням молоді. 

Оригінальним методичним прийомом було складання «особистого листка» 

для кожного слухача, де фіксувалися репертуар, п’єси для екзамену, твори 

із класу ансамблю тощо. Розвитку техніки гри на музичних інструментах і 

стимулом для самовдосконалення сприяла система змагань (приміром, 

одночасна гра виконавців на двох або трьох роялях).  

Підготовкою оркестрових виконавців, майстрів гри на музичних 

інструментах, співаків, оперних артистів, композиторів і вчителів музики 

опікувалися Київська та Одеська консерваторії. Так, Київська консерваторія 

об’єднувала фортепіанний, вокальний та історико-теоретичний факультети, 

а на початку діяльності у складі закладу також діяло «дитяче відділення», на 

яке могли вступати діти старші 10 років (Зільберман, 2012, с. 155–156). Із 

усіх 16 класів особливою популярністю користувалися класи фортепіано та 

співу. Серед обов’язкових дисциплін були: для інструменталістів – 

елементарна теорія музики, сольфеджіо, гармонія, інструментування, історія 

музики, енциклопедія, естетика і історія мистецтв, клас ансамблю, 

оркестровий клас, обов’язкове фортепіано (крім піаністів); для 

спеціальності «Спів» додавалися хоровий клас, дикція і декламація, 

сценічне мистецтво, грим, пластика і танець, італійська мова (Зільберман, 

2012, с. 163–164). В якості специфічних форм навчання застосовувалися 

симфонічні концерти учнів за участю солістів та учнівського оркестру. 

Важливою була педагогічна практика, адже педагогічна спеціалізація була 

однією з основних у закладі (Зільберман, 2012, с. 162). 

У досліджуваний період високим рівнем організації освітнього процесу 

якісно вирізнялися комерційні вищі школи, зорієнтовані на позитивний 

досвід Німеччини – «країни вільної науки» (Высшие комерческие, ЦДІАК, 

арк. 283). Вітчизняні комерційні виші, як піонери у своїй галузі, активно 

експериментували щодо апробації нових форм структури та змісту освіти. 

Особливо це стосувалося першого з них – Вищих комерційних курсів у 
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м. Києві, які спочатку не передбачали надання завершеної університетської 

освіти. Так, програма навчання у перший рік функціонування закладу 

охоплювала економічні науки (політекономія, кредит, статистика, 

економічна історія і географія, робітничий професійний рух у Росії), 

юридичні науки (енциклопедія права, російське громадянське, торгове, 

державне право), комерційні науки (комерційні розрахунки), фізико-

математичні науки (фізика, неорганічна хімія, елементарна математика), 

загальноосвітні дисципліни (гігієна промислових будівель, художній реалізм 

у літературі та мистецтві ХІХ ст.), нові мови (французька, німецька, 

англійська) (Высшие комерческие, ЦДІАК, арк. 255–258). 

У подальшому відповідно до суспільних запитів відбулася 

трансформація циклів дисциплін (введення історико-філософських – 

російської історії, історії середніх віків, історії античних міст тощо; 

товарознавчих і природознавчих – загальна технологія, товарознавство з 

відділу сільсько-господарського виробництва (цукроваріння, винокуріння, 

пивоваріння), з відділу волокнистих речовин (шовк, шерсть, льон), 

технічна мінералогія, практична геологія; виокремлення циклу гігієни) та 

оновлення переліку предметів в існуючих циклах (як історія 

господарського побуту Західної Європи, фінансового права, 

сільськогосподарської політики у межах вивчення економічних наук; 

міжнародного права і громадянського процесу при засвоєнні юридичних 

наук; органічна та аналітична хімія, енциклопедія математики – у фізико-

математичних; енциклопедія водної перевізної справи, банківська 

бухгалтерія з банківською кореспонденцією, банківські розрахунки – у 

комерційних); передбачалося опанування італійської мови (Высшие 

комерческие, ЦДІАК, арк. 265–267). Приділялася увага формуванню 

практичних навичок фахівців із стенографії, фотографії (Высшие 

комерческие, ЦДІАК, арк. 258, 267) тощо. З метою «достатньої та 

правильної постановки» організації навчання, розширення перспектив 

кар’єрного росту випускників систематично порушувалися клопотання про 



    131 

 

 

відкриття нових курсів (приміром професорів В. Бажаєва та Л. Мареса – 

про відкриття курсів міського та земського господарства, страхової та 

оціночної справи) (Высшие комерческие, ЦДІАК, арк. 267зв.–270). 

Після перетворення означених курсів на інститут «з метою надання 

знань з предметів вищих комерційних і економічних наук, підготовки до 

практичної діяльності в торгово-промислових установах, фінансово-

технічної, державної і громадської служби та викладання спеціальних 

предметів» відбулася стабілізація змісту навчання (Высшие комерческие, 

ЦДІАК, арк. 272). Серед предметів були обов’язкові – для вивчення на 

комерційному й економічному відділеннях або ж на одному з них; 

додаткові – у спеціальних підвідділах, що обиралися самими студентами та 

необов’язкові (Высшие комерческие, ЦДІАК, Ф арк. 273). Розширення 

переліку вибіркових дисциплін було яскравим свідченням демократизації 

навчального процесу, адже хоча адміністрація закладу мала право 

коригувати вибір студентів, проте це здебільшого стосувалося черговості 

вивчення предметів (Королева, ДАК). 

Серед обов’язкових предметів здобувачі економічного відділення 

мали вивчати групи дисциплін фінансових розрахунків з бухгалтерією, або 

товарознавство з фізикою та хімією, або фізику та хімію (Высшие 

комерческие, ЦДІАК, арк. 273зв.). Запровадження з третього року навчання 

спеціалізації з педагогіки, залізничної, оціночної, страхової справи робило 

вибір студентів більш умотивованим. Популярна педагогічна спеціалізація 

передбачала опанування таких дисциплін, як педагогічна психологія, 

комерційна освіта, шкільна гігієна, історія педагогіки (Павлова, 2012, 

с. 222). Вивчення однієї з іноземних мов було обов’язковим для усіх 

відділень, а студенти банківської групи банківсько-страхового підвідділу 

мали скласти екзамени з двох іноземних мов (Харьковский коммерческий, 

ЦДАВОВУ, арк. 42). 

У досліджуваний період відбувалася активна трансформація 

змістового компоненту і в Харківському комерційному інституті. З часу 
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заснування вищих комерційних курсів у складі комерційно-економічного 

відділу відбувся поділ на підвідділи: комерційно-економічний, 

банківсько-страховий (кожен з яких передбачав існування педагогічної 

групи), місцевого господарства, промисловий (Харьковский 

коммерческий, ЦДАВОВУ, арк. 43зв.–47), що збереглося після 

перетворення закладу на інститут. У 1918 році у складі комерційно-

економічного факультету було відкрито кооперативне відділення, на базі 

якого вперше здійснювалася підготовка «культурних і освічених 

працівників для кооперації» (Павлова, 2012, с.  236). 

Особливістю організації освітнього процесу комерційних вищих шкіл 

був значний обсяг практичних і лабораторних занять, семінарів. Так, на 

практичних заняттях із правознавчих дисциплін здійснювалися спроби 

«вирішення юридичних казусів» (Высшие комерческие, ЦДІАК, арк. 281). 

Для опанування курсу мінералогії і геології застосовувалися демонстрації за 

допомогою «чарівного ліхтаря» (Высшие комерческие, ЦДІАК, арк. 266зв.). 

Широко використовувався метод виробничих екскурсій (передусім до 

банківських контор, земських установ, промислових підприємств та 

залізниць) у межах усієї Російської імперії (Чуткий, 2013, с. 159). 

З метою посилення практичного спрямування підготовки у складі 

економічного відділення діяли спеціалізовані кабінети земської справи, 

торгівлі, статистики, страхової справи, економічної географії, семінарії 

економічних та фінансових наук; комерційного відділення  – кабінети 

фізики, загальної біології та мікробіології, геології, залізничний, хімічний, 

лабораторії загальної біології, технічної та аналітичної хімії, 

товарознавства волокнистих речових та сільського господарства (Чуткий, 

2013, с. 148–149). Товарознавчий музей охоплював технічні засоби, зразки 

кустарної, сільськогосподарської та промислової продукції на різних 

етапах їх виробництва. 

Питома диференціація забезпечувалася при вивченні іноземних мов, 

коли студентів розподіляли на групи відповідно до рівня знань (Королева, 
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ДАК; Высшие комерческие, ЦДІАК, арк. 257–258, 266зв.–267, 275зв., 

281зв.–282; Харьковский коммерческий, ЦДАВОВУ, арк. 42зв.). На думку 

А. Чуткого, саме викладання в Київському комерційному інституті, крім 

європейських, ще й східних мов (зокрема китайської та японської) стало 

підґрунтям для створення у Києві приватного Близькосхідного інституту 

(1918) (Чуткий, 2013, с. 151–152). Метою вивчення іноземних мов 

вважалося практичне ознайомлення з розмовною і діловою мовою. Цікаво, 

що в дипломах та свідоцтвах знання мови позначалося  якісною 

характеристикою рівня знань (з розмовної і письмової мови), комерційної 

кореспонденції (Высшие комерческие, ЦДІАК, арк. 275зв–276). 

Вагомою складовою професійної підготовки фахівця була практика 

на виробництві або у країнах, досвід яких вивчався певним студентом. 

Так, збереглися свідчення щодо практики студентів кооперативного 

відділення Харківського комерційного інституту на базі Харківського 

союз-банку і Товариства споживчих організацій Півдня Росії (Павлова, 

2012, с. 235–236). Навчальний комітет Київського комерційного інституту 

в 1913 році клопотав про літню практику студентів перед управліннями 

26 залізниць, 32 банків, в 35 губернських і 60 повітових земських управ 

(Хациева, 1999, с. 122). 

Важливою новацією стала організація закордонних відряджень 

найсумлінніших студентів, які мали скласти спеціальний іспит на знання 

мови відповідної країни. Географія закордонних відряджень студентів 

Київського комерційного інституту охоплювала західноєвропейські країни 

(передусім Німеччину), країни Близького й Середнього Сходу та окраїни 

Російської імперії (Кавказ, Середня Азія, Сибір, Далекий Схід). Внаслідок 

налагодження тісної співпраці Інституту з бізнесовими колами студенти 

отримували, крім наукових завдань, відповідальні доручення від 

підприємців. За результатами роботи готувалася звітна документація, що 

охоплювала опис маршруту та ґрунтовну наукову працю з предмету 

відрядження, а також по можливості збір експонатів для поповнення 
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колекції музеїв і кабінетів (Чуткий, 2013, с. 154–157). Так, у 1911 році 

20 найуспішніших студентів Київського комерційного інституту здійснили 

відрядження до різних європейських країн (Грачев, 2000, с. 64). 

Завершувалося навчання захистом дипломної роботи з обраної спеціалізації.  

На відміну від комерційних, недержавні вищі заклади інженерно-

технічного спрямування щодо змісту та організації навчання орієнтувалися 

на державні вищі школи. Як свідчить аналіз статуту Єврейського 

приватного Політехнічного інституту для чоловіків і жінок у 

Катеринославі, програма закладу включала як спеціальні й технічні 

дисципліни (математика, теоретична механіка, прикладна механіка і теорія 

побудови машин, інженерно-будівельні науки та ін.), так і гуманітарні 

науки (політична економія, наука про фінанси, державне і міжнародне 

право, історія, економічна географія, іноземні мови). Статутом було 

передбачено право запровадження викладання й інших предметів (Книга 

протоколов, ДАДО, арк. 184–188; Учебные планы, ДАДО). Так, до 

навчальних планів Інституту входили єврейські мова, історія і література, 

що було винятковим для Російської імперії. 

Спеціалізація за підвідділами починалася з третього року навчання. 

Наприклад, на інженерно-будівельному факультеті працювали санітарно-

технічне, міського будівництва, земського будівництва і гідротехнічне 

підвідділи; на механічному відділенні спеціалізація визначалася темами 

дипломних проектів (залізоробні заводи, механічні заводи, обробка дерева, 

виробництво будівельних матеріалів, холодильна справа, млинобудування, 

сільськогосподарське машинобудування, котельні установки і центральні 

парові станції) (Федосова, 2014, с. 54–55). Якщо на початку діяльності 

заклад послуговувався кабінетно-лабораторною базою місцевого гірничого 

інституту, то з часом почали обладнання власних кабінетів. У часи 

національного державотворення заклад було перетворено на Єврейський 

науковий інститут (1918), метою якого визначалося засвоєння і 

розповсюдження філософсько-гуманітарних (загальних і спеціально 
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єврейських), природничо-історичних, математичних, технічних і медичних 

наук (Быстряков, 1999). 

Зміст освіти в межах механічного та інженерно-будівельного відділень 

Харківського жіночого політехнічного інституту був орієнтованим на 

навчальні плани Харківського технологічного інституту, матеріально-

технічна база якого активно використовувалася закладом. Велика увага 

надавалася формуванню навичок і прийомів експериментальних досліджень, 

глибокому вивченню математики, фізики, хімії, геології, творчому розвитку 

інженера, здатності самостійно ставити технічні завдання, вмінню долати 

рутину старого виробництва (Федосова, 2014, с. 38). 

Сільськогосподарську вищу освіту на території України представляв 

єдиний недержавний заклад – Харківські вищі жіночі курси сільського 

господарства і лісівництва. В основу організації освітнього процесу було 

покладено принципи надання достатнього рівня природничо-історичних 

знань, розвитку здібностей до самостійної роботи і розширення 

можливостей щодо отримання повної сільськогосподарської та 

лісівницької освіти. Вагому частину навчальних планів закладу становили 

загальноосвітні предмети, а спеціалізація здійснювалися на відповідних  

відділеннях. Так, сільськогосподарське відділення поділялося на чотири 

секції (рослинознавства, зоотехніки та агрономічного 

суспільствознавства), програми спеціальних предметів яких поєднували 

природничі і сільськогосподарські дисципліни (Отчет о работе, ДАХО). 

Подібно до інших вищих шкіл народногосподарчого спрямування 

підготовка в сільськогосподарських закладах сполучала теоретичну та 

практичну складові. Серед форм організації навчання поширеною була 

«конверсаторія» – лекція-бесіда, «успадкована» від 

Новоолександрійського інституту сільського господарства та лісівництва 

(Білан, 2011, с. 125). Значна частина навчального навантаження 

відводилася на практичні заняття у формі лабораторних робіт, 

індивідуальних занять, практики та екскурсій. Обов’язковою була літня 
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практика (в господарстві, дослідній, агрономічній установі чи лісництві), 

яку можна було замінити науковою роботою на затверджену тему (Отчет о 

работе, ДАХО). В основу організації освітнього процесу в 

сільськогосподарських закладах вищої освіти було покладено принцип 

сезонності. У зимовий період (жовтень-березень) переважало теоретичне 

навчання, а в літній, що охоплював увесь сезон активних 

сільськогосподарських робіт, більшість навчального часу відводилася на 

практичні заняття (Білан, 2011, с. 115). 

Зміст освіти у більшості недержавних вищих шкіл, що постали у часи 

національного державотворення, характеризувався поглибленою 

спеціалізацією. Так, трирічний курс навчання в Київському археологічному 

передбачав вивчення місцевого краю і підготовку учених археологів, 

архівознавців та бібліотекознавців на основі опанування широко спектру 

історичних дисциплін (історії, археології, антропології, історичної географії 

й етнографії, палеонтології, нумізматики, музеології тощо), 

мистецтвознавчих предметів (мистецтва у широких територіально-

хронологічних межах, історії українського мистецтва, народного мистецтва 

та етнографії України, історії іконопису, орнаменту тощо). На 

археографічному відділенні вивчалися юридичні старожитності, пам’ятки 

різних історичних періодів, українська генеалогія, геральдика, дипломатика, 

сфрагістика, метрологія, бібліотекознавство, архівознавство (Звіти про 

роботу, ЦДІАК). Причому, якщо на першому курсі основними формами 

організації навчання були лекції та практичні заняття, на другому курсі 

студенти займалися переважно за семінарською системою, то третій курс 

присвячувався підготовці і захисту дисертації та колективній науково-

дослідній роботі. Значну частину практичної підготовки студентів складали 

наукові експедиції до різних міст України (Чернігова, Канева, Переяслава, 

Ніжина тощо) з метою вивчення оригінальних пам’яток старовини й 

мистецтва та численні екскурсії, під час яких обговорювалися результати 

наукових досліджень з актуальних проблем (Матяш, 2000; Ставицька, 2015).  
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Вузькоспеціалізовану освіту надавала й інша недержавна вища 

школа означеного періоду – Харківський приватний фармацевтичний 

інститут м. Ряснянського, зміст освіти в якому був орієнтованим на 

фармацевтичні курси для підготовки провізорів в університетах (Про 

Харківський, ЦДАВОВУ, арк. 41). Так, архівні матеріали засвідчують, що 

протягом 1917–1918 навчального року студенти отримали змогу вивчити 

курси фізики, неорганічної хімії, ботаніки, зоології, анатомії, гістології і 

фізіології людини, кристалографії і геології (Про Харківський, ЦДАВОВУ, 

арк. 7). Обмеженість власної матеріальної бази (укомплектованими 

необхідним приладдям були лише кабінети анатомії, гістології і фізіології 

людини, зоології) призвела до використання кабінетно-лабораторної бази 

Харківського технологічного інституту та Харківського університету. 

Визначався трьохрічний курс навчання, по закінченню якого студенти 

допускалися до аптекарської практики, а потім і до екзаменів на звання 

провізора (Про Харківський, ЦДАВОВУ, арк. 41). 

Характерною особливістю часів національного державотворення стала 

підтримка ініціативи громадськості щодо розвитку освіти національних 

меншин, поєднаної з обов’язковим викладанням предметів українознавчого 

спрямування. В означеному аспекті показовим прикладом може слугувати 

Приватний єврейський інститут теологічних і громадських наук М. Митліна, 

що орієнтувався на надання вищої освіти у сфері єврейського богослов’я, 

права, мовознавства, економії, підготовки вчителів давніх мов, української, 

російської, польської, німецької, французької, англійської та італійської мов, 

мовознавства єврейської мови (давньоєврейської та розмовно-єврейської) і 

літератури, історії і географії для закладів середньої освіти (Статут, 

ЦДАВОВУ, арк. 1). Згідно зі статутом, попри єврейську мову викладання, 

предмети українознавчого циклу в Інституті мали викладатися українською 

мовою. Особливістю закладу був і різний термін навчання на факультетах: 

п’ятирічний – на теологічному та чотирирічний – на юридичному, історико-

філологічному та комерційно-економічному. 
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Ідея вільної вищої школи була реалізована в діяльності вищих шкіл 

нового типу – народних університетів, які передбачали існування 

науково-популярного, підготовчого та академічного відділень, а також 

викладання епізодичних курсів із різних галузей знань (Корж-Усенко, 

2019), сприяючи розвитку безперервної освіти. Загалом більшість 

створених вільних шкіл у кінці XIX – початку XX століття мали на меті 

формування багатогранної особистості інтелігента (Аналіз статутів, 

ЦДАВОВУ). Означені вищі школи відкривали доступ до освіти широким 

верствам населення, виконуючи функції соціальної компенсації, надаючи 

можливість альтернативного вибору у процесі здобування вищої освіти 

(за формами, вибором спеціальностей, часовим алгоритмом), 

пропонуючи, серед іншого, модель різнорівневої освіти, що передбачала 

поєднання спеціальностей, варіативність термінів навчання (Климина, 

2006, с. 124–126; Сидоренко, 2011, с. 1). 

Таким чином, динаміка оновлення змісту освіти в недержавних 

вищих школах була значно інтенсивнішою, ніж в державних закладах. 

Попри загальну орієнтацію недержавних вищих шкіл на навчальні 

програми і плани державних закладів, використання потенціалу 

професорсько-викладацького складу та матеріально-технічної бази 

останніх, новостворені осередки вирізнялися демократизмом та 

гуманізмом при визначенні змістово-процесуальних засад діяльності, 

реалізуючи право широких верств населення на здобуття вищої освіти та 

підготовку до професійної діяльності в конкретних галузях з урахуванням 

поточних та перспективних потреб суспільства. Відповідно в освітньому 

процесі недержавних вищих шкіл реалізовувалися принципи 

індивідуалізації та диференціації, взаємозв’язку навчання з життям та 

практикою, науковості, самостійності, доступності, наочності, 

послідовності, наступності. Повнота реалізації предметної системи 

навчання у недержавній вищій школі унеможливлювалася браком науково-

педагогічних кадрів, недостатньою вмотивованістю частини 
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професорсько-викладацького складу, обмеженістю матеріальних ресурсів. 

Проте гнучкість і динамізм в оновленні навчальних програм і планів, 

ґрунтовна фахова, педагогічна, мовна підготовка сприяли високому рівню 

академічної успішності студентів недержавної вищої школи.  

 

2.3. Академічна громада недержавної вищої школи України у 

досліджуваний період 

 

На нашу думку, найбільшою цінністю кожного закладу вищої освіти 

і запорукою його успішного розвитку є передусім академічна громада, 

«людський капітал», а саме викладачі та студенти. Тому важливо 

проаналізувати склад та основні напрями діяльності учасників освітнього 

процесу, характер взаємодії представників різних академічних 

середовищ, засоби підвищення їх професійного рівня  в кінці XIX – 

початку XX століття. 

Для більшості недержавних вищих шкіл основоположними 

принципами функціонування академічної громади стали виборність 

(директора, ректора), колегіальність, активізація студентського 

самоврядування (особливо після 1905 року), що сприяло зародженню 

суб’єкт-суб’єктних відносин між учасниками освітнього процесу, 

формуванню і розвитку основ особистісно орієнтованої педагогіки. 

Безпосереднє керівництво закладом здійснював директор (ректор), як 

правило, знаний в академічному середовищі професор, переважно 

засновник недержавної вищої школи. Колегіальність управління 

забезпечували правління, ради чи комітети (педагогічні або навчальні, 

попечительські або опікунські, господарські). На педагогічні (навчальні) 

ради (комітети) покладалося керівництво навчально-науковими та 

адміністративною частинами, затвердження навчальних планів і програм, 

обрання на посади нових викладачів, зарахування і звільнення слухачів, 

затвердження результатів випробувань, присудження дипломів тощо 
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(Удовицька, 2007, с. 123). Натомість опікунські (попечительські)  

ради (комітети) здебільшого переймалися господарсько-

адміністративними питаннями, спрямованими на забезпечення фінансової 

стабільності закладів. 

Аналіз джерел показує пріоритетність професійного критерію при 

формуванні кадрового складу недержавної вищої школи досліджуваного 

періоду, де закріпилася виборча та рекомендаційна основа поповнення 

професорсько-викладацького складу. До викладацької діяльності у 

недержавних вищих школах України другої половини ХІХ – початку 

ХХ століття активно залучалися досвідчені педагоги і провідні науковці 

класичних університетів, які обстоювали необхідність активізації розвитку 

вищої освіти. Натомість у державних університетах та інститутах на 

підставі норм університетського статуту 1884 року часто практикувалося 

призначення на посаду рішенням Міністерства народної освіти або 

Попечителя навчального округу провладних претендентів, позбавлених 

необхідних професійних характеристик, проте лояльних до влади. 

Підкреслимо, що в досліджуваний період саме завдяки практиці 

сумісництва вдалося подолати кадровий дефіцит недержавних вищих шкіл. 

Запрошеним професорсько-викладацьким кадрам створювалися сприятливі 

умови на основі зменшення адміністративного тиску і надання більшої 

свободи у визначенні змісту навчальних курсів, ніж у державних закладах 

вищої освіти. Важливим аспектом практики сумісництва було те, що до 

недержавних вишів залучалися знані в країні і за її межами вчені, які 

забезпечували високу репутацію означеного сектору і сприяли 

розгортанню в ньому науково-дослідницької діяльності (Климина, 2006, 

с. 180). Вагомим аргументом при залученні провідних учених слугувало 

матеріальне стимулювання високопродуктивної діяльності, адже оплата 

праці в недержавних вишах була, як правило, вищою. На думку сучасних 

учених, свобода викладання та навчання становила мету і засіб 

формування атмосфери творчості в академічному житті, доповнюючи 
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раціонально-логічну стрункість предметної системи та ініціюючи 

варіативність методології змісту вищої освіти (Князев, 2002, с.  273). 

Привабливою для професорсько-викладацького складу недержавних 

вищих шкіл була й можливість поєднувати науку з енциклопедичною 

підготовкою студентів (Воробьева, 2005). 

Так, у проекті статуту Київських вечірніх жіночих курсів 

А. Жекуліної зазначалося, що «викладачі запрошуються із середовища 

професорів вищих навчальних закладів, а також із числа осіб, відомих 

своїми спеціальними пізнаннями і педагогічною досвідченістю» та 

«утворюють собою педагогічну раду, яка відає навчальною справою 

курсів» (Докладная записка, ЦДІАК, арк. 5зв.). Важливо, що в 

недержавній вищій школі, на відміну від державної, всі члени 

професорсько-викладацького складу, а не тільки окремі найповажніші 

професори, брали участь у колегіальному вирішенні освітніх питань 

(Устав частого, ДАХО, арк. 94). 

На Київських вищих жіночих курсах переважала рекомендаційна 

форма поповнення вакансій, що реалізувалася на основі пропозицій 

факультетів, навчальних комітетів або педагогічних рад. Водночас у 

законодавчій базі були передбачені окремі випадки зарахування на 

викладацькі посади фахівців, відомих науковими працями та практичним 

досвідом. Передусім, це стосувалося спеціальних вищих шкіл 

народногосподарського та мистецького профілю, в яких професійні 

знання, вміння і навички викладачів цінувалися вище, ніж формалізовані 

стандарти, етнічна та конфесійна приналежність, політичні переконання 

здобувачів вакантних посад. Приміром, професори О. Русов, Є. Слуцький, 

Є. Щепкін, не допущені або виключені з університетів через радикалізм 

політичних поглядів, успішно працювали у Київському комерційному 

інституті та на Одеських вищих жіночих курсах. Відомого педагога 

С. Русову було залучено до викладання в низці недержавних вищих шкіл 

м. Києва (Вищих жіночих курсах А. Жекуліної, Фребелівському 
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педагогічному інституті, Київському комерційному інституті) без 

відповідного наукового ступеню і навіть завершеної вищої освіти (Русова, 

1928). Талановитий вчений І. Стешенко, Генеральний Секретар освіти 

України (1917–1918), якому за звинуваченням в українофільстві свого часу 

було відмовлено в рекомендації на звання професорського стипендіата 

Університету Св. Володимира, працював викладачем у Київській музично-

драматичній школі імені М. Лисенка, як автор низки наукових розвідок 

відповідного змісту. 

Як показують архівні матеріали, пильна увага жандармерії була 

прикута до осіб, які призначалися на керівні посади в закладах різних 

типів та вирізнялися критикою самодержавного режиму, що стосувалося 

передусім директорів Одеських Вищих жіночих курсів – професора 

М. Ланге та Київського комерційного інституту професора М.  Довнар-

Запольського (Переписка с Киевским, ЦДІАК). Внаслідок увиразнення 

суспільно-політичної позиції викладачів на початку ХХ століття було 

посилено нагляд поліції за членами професорсько-викладацького складу, 

переважно ліберальних поглядів, які одночасно працювали в державних і 

недержавних школах (Переписка департамента, ЦДІАК, арк. 35–43; 

Переписка с Департаментом, ЦДІАК, арк. 157–172). 

Порівняльний аналіз засвідчив, що більш висока концентрація 

«неблагонадійних елементів» в академічних середовищах недержавних 

вищих шкіл, порівняно з університетським, сприяла емансипації думки і 

світогляду, високій активності та громадянській зрілості вихованців. Проте 

траплялися випадки, коли авторитетні й популярні серед  студентів 

викладачі програвали конкурс на виборах у професорській колегії 

недержавних закладів освіти через оригінальність поглядів, посягання на 

імперську ідентичність або як потенційно серйозні конкуренти (приміром 

професор О. Перетц, О. Грушевський) (Кобченко, 2007). Тобто навіть в 

умовах «вільної школи» підбір кадрів не завжди залежав від суто 

професійних та суб’єктивних характеристик претендента на посаду 
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викладача; суттєвий вплив мали  репутація, особисті якості, наявність 

впливових покровителів, які рекомендували кандидата.  

Збереглися свідчення про допуск окремих викладачів до 

педагогічної діяльності у Київському комерційному інституті на підставі 

розпоряджень директора, в обхід конкурсної основи заміщення 

викладацьких посад (Чуткий, 2013), що, попри певний суб’єктивізм, 

дозволяло оперативніше вирішувати кадрові проблеми. До викладацького 

складу зазначеного закладу залучалося багато вчених із Київського  та 

Варшавського університетів, Київського політехнічного інституту, 

запрошувалися провідні фахівці з бухгалтерії, інженерної справи, 

комерції, стенографії тощо.  

Необхідно зазначити, що університетські науково-педагогічні кадри 

послуговувалися значно ширшим комплексом прав у порівнянні з 

професорсько-викладацьким корпусом вищих жіночих курсів та інших 

недержавних шкіл, який було позбавлено службових прав і пенсійних 

пільг, що змушувало більшість його представників працювати за 

сумісництвом (Корж-Усенко, 2019, с. 270). Проте з часом правовий статус 

викладачів недержавного сектору поступово зростав.   

Новим явищем досліджуваного періоду стала поява жінок у 

професорсько-викладацькому складі вищих шкіл різних типів, що 

докорінним чином змінювало усталені суспільні стереотипи. Серед знаних 

викладачок недержавної вищої школи, відомих авторитетом та 

педагогічною майстерністю, варто відзначити С. Русову, Н. Полонську-

Василенко, М. Старицьку, Л. Старицьку-Черняхівську (Korzh-Usenko, 

2017). Стрімкою динамікою розширення представництва жіноцтва серед 

викладачів і лаборантів вирізнялися Харківські вищі жіночі курси і 

Харківський медичний інститут (Павлова, 2012, с. 158). Особливо активно 

залучалися жінки до роботи у медичних вищих закладах освіти. Так, 

лаборантом на кафедрі гістології та ембріології Одеських вищих жіночих 

курсів працювала жінка-лікар Є. Маловічко (Отчет, 1915, ДАОО, арк. 20); 
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штатним ординатором при пропедевтичній клініці – М. Шугурова (Отчет, 

1915, ДАОО, арк. 21зв.), на кафедрі ботаніки – В. Пастернацька, 

випускниця Одеських вищих жіночих курсів (Отчет о деятельности и 

состоянии, ДАОО, арк. 9зв.; Отчет, 1915, ДАОО, 20 зв.). Зазначимо, що 

В. Пастернацька належала до жертводавців своєї альма-матер, передавши 

до ботанічного кабінету, де вона працювала лаборантом, добірне зібрання 

флори Західного Закавказзя (Отчет о состоянии и деятельности, ДАОО, 

арк. 22зв.).  

Тенденція до пріоритетності визнання в академічній громаді 

недержавної вищої школи професіоналізму перед формальними вимогами 

посилилася за часів національного державотворення, коли професорсько-

викладацький склад активно поповнився вчителями-новаторами, лікарями, 

юристами, агрономами, інженерами, композиторами, співаками, 

кооператорами, митцями. Важливим стало закріплення за провідними 

недержавними вищими школами права здійснювати підготовку 

педагогічних кадрів. 

Цінні свідчення про професійні та особистісні характеристики 

представників професорсько-викладацького складу, характер взаємодії 

викладачів і студентів містять мемуарні джерела. Відповідно до усталеної 

традиції внаслідок щорічного оновлення лекційного матеріалу викладачі 

обирали серед найсумлінніших студентів стенографістів, за конспектами яких 

видавалися посібники на правах рукопису та здійснювалася підготовка до 

іспитів. Досить часто через велику кількість бажаючих на лекції 

найпопулярніших викладачів доводилося заздалегідь «бронювати» місце в 

аудиторії. Цікаві спогади про викладачів Київських вищих жіночих курсів 

залишила письменниця З. Тулуб. Так, М. Довнар-Запольський, як ерудит і 

чудовий оратор, викладав яскраво, дотепно, з вогником, збираючи переповнені 

аудиторії. Професор А. Лобода в курсі народної словесності приділяв значну 

увагу українському фольклору. Голосно й енергійно викладав історію 

середньовічної літератури професор І. Шаровольський, а професор А. Сонні 
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часто читав лекції з античної літератури зі сльозами на очах. Гармонійною 

особистістю, блискучим лектором великого творчого натхненням був приват-

доцент Г. Якубаніс. Професор М. Свєтлов – ревний чорносотенець, «фанатик 

православного обряду і догми, а не духа євангельського», внаслідок 

загального бойкоту слухачок був усунутий з посади (Тулуб, 2012, с. 251–255). 

Натомість богослов’я у викладі його наступника – доктора Є. Капралова 

прагнули слухати всі п’ять тисяч слухачок, незалежно від конфесійної 

приналежності (зокрема й звільнені від вивчення курсу). 

«Уособленням чистого ідеалізму» вважали професора О.  Гілярова, 

який викладав філософські та педагогічні дисципліни, вирізняючись 

блискучою ерудицією, бездоганною логікою, критичністю, потужним 

евристичним потенціалом лекцій (кожне слово – «як суцільне відкриття 

Америки»); «віч-на-віч лаяв царизм як азіатчину» (Тулуб, 2012, с. 248–

249). Психолого-педагогічні курси вів знаний педагог С. Ананьїн – автор 

монографії «Інтерес у вченні сучасної психології і педагогіки», в якій 

висловлював подяку професору Сорбони Брюно, професору Йєнського 

університету В. Рейну, своїм колегам, професорам А. Гілярову та А. Сонні 

за цінні настанови і рекомендації. У своїх лекціях і працях С.  Ананьїн 

критикував переобтяженість освітнього ідеалу інтелектуалізмом, 

універсалізмом, трансцендентизмом, вважаючи, що метою освіти має стати 

створення людини, здатної «на ґрунті наукового мислення, суворо 

логічного, проявити свою інтелектуальну самодіяльність в будь-якій галузі 

знань, життя і діяльності» (Кошечко, 2008). Цікаво, що за редакцією 

С. Ананьїна було видано працю слухачки Київський вищих жіночих курсів 

Н. Ромашкан «Педагогіка вищої школи» (1914), у передмові до якої 

професор підкреслював, що в рефераті авторці вдалося здійснити виклад 

основ академічної педагогіки, представленої у працях німецького вченого 

Г. Шмидкунца (Ромашкан, 1914). 

Загалом, недержавна вища школа щодо державної часто виступала 

реципієнтом у процесі залучення кадрового складу. Для з’ясування витоків 
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вітчизняних наукових шкіл та засобів активізації науково-пошукової 

діяльності вельми репрезентативними є горизонтальні й вертикальні 

зв’язки між представниками різних академічних громад. Так, 

психологічний семінарій, створений за ініціативою О.  Гілярова і 

Г. Челпанова на базі Київського університету, став базою для формування 

таких знаних вчених, як П. Блонський, В. Зеньковський, С. Маслов, 

М. Холодний, Г. Шпет, О. Щербина (Записная книжка, ІР НБВ, арк. 1), 

багато з яких суміщали роботу в державних і недержавних закладах. Саме 

І. Зеньковському – тоді студенту-випускнику, доручено керівництво 

роботою семінару, за рекомендацією О. Гілярова залишеного для 

підготовки до професорського звання (Отчет о занятиях, ДАК, арк. 7). 

В. Зеньковський викладав філософські і психологічні курси на Київських 

вищих жіночих курсах та у Фребелівському педагогічному інституті, 

очолив київське Фребелівське товариство (1914) і Фребелівський інститут, 

згодом читав лекції з філософії та психології в Українському народному 

університеті та Українській науково-педагогічній академії, залучаючи 

слухачів до наукової діяльності (Зеньковский, 2011). 

Істотне значення для підвищення професійної компетентності та 

розширення кругозору викладачів мали практика підготовки 

професорських стипендіатів за кордоном, відрядження з наукової метою до 

країн Центральної і Західної Європи та Америки. Так, професор 

Є. Щепкін, який здобув популярність передусім бурхливою громадською 

діяльністю, за яку був вилучений із викладацького складу Новоросійського 

університету, впродовж стажування у 1910 році коштом Одеських вищих 

жіночих курсів відвідав Берлін, Відень, Лондон, інші міста Західної 

Європи (Максименко, Самодурова, 1998, с. 11–15). Фахівець із античної 

філософії, приват-доцент Київських вищих жіночих курсів та 

Фребелівського педагогічного інституту Г. Якубаніс за рекомендацією 

професора О. Гілярова став професорським стипендіатом та упродовж 

закордонного відрядження (1909–1912) відвідав Австрію, Угорщину, 
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Швейцарію, Італію, Німеччину для вивчення пам’яток історії та мистецтва, 

роботи в бібліотеках, поглиблення освіти в університетах, участі в роботі 

семінаріїв, гуртків, наукових конгресів (Якубанис, 1914). 

У 1913 році до європейських країн були відряджені професори 

Одеських вищих жіночих курсів, які працювали в Новоросійському 

університеті – Б. Варнеке, М. Павловський, М. Ланге, С. Пападімітріу, 

І. Линниченко, проте джерельна база не завжди дозволяє з’ясувати  – 

коштом яких закладів здійснювалася така подорож. Професори-філологи 

В. Перетц упродовж відряджень (1907, 1912) до Австро-Угорщини, 

М. Дашкевич (1905) – до Австро-Угорщини, Німеччини, Італії 

ознайомилися з роботою наукових і просвітніх товариств, бібліотек, 

музеїв, архівів, звертаючи особливу увагу на практику наукових екскурсій. 

Професор Київського комерційного інституту К. Воблий вивчав 

особливості викладання економіки в Німеччині в 1909–1910 роках, приват-

доцент П. Кованько готувався до професорського звання з фінансового 

права у Франції, Німеччині, Італії. Завдячуючи закордонним 

відрядженням, більшість викладачів та їхніх вихованців сприймали 

академічну свободу як обов’язковий атрибут громадянської свободи, 

наполегливо обстоюючи гуманістичні цінності людини і прагнення до 

європеїзації суспільного життя (Іваненко, 2013). 

У 1899–1901 роках С. Ананьїн перебував у Німеччині, де вивчав 

історію філософії та психологію в Берлінському й Лейпцизькому 

університетах, а педагогіку – в Йєнському (Іващенко, 2015). Блискучу 

освіту здобув О. Музиченко внаслідок наукового відрядження у 1906–

1908 роках до Німеччини, Австрії, Швеції, Бельгії, особливо до 

Лейпцігського та Йєнського університетів – провідних осередків 

педагогічних студій. Здобуті знання лягли в основу низки розвідок 

вченого, серед яких найбільш ґрунтовною є праця «Сучасні педагогічні 

течії у Західній Європі і Америці», присвячена аналізу підходів у 

реформаторській педагогіці (Музиченко, 1913). Значний вплив на 
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формування поглядів О. Музиченка мав науковий керівник перспективного 

вченого – професор М. Ланге, фундатор експериментальної психології, 

засновник першої психологічної лабораторії на Одеських вищих жіночих 

курсах, автор праць «Великі мислителі ХІХ століття», «Підручник логіки», 

«Критика чистого розуму», який свого часу працював у всесвітньо відомій 

експериментальній психологічній лабораторії В. Вундта в Німеччині. 

Необхідно наголосити на активній науково-просвітницькій 

діяльності викладачів недержавної вищої школи. Так, професор 

О. Музиченко щорічно проводив заняття з педагогіки на курсах народних 

учителів на Одещині, Полтавщині, Поділлі, Чернігівщині, Волині, у  

Криму, Молдавії. У 1913 році з його ініціативи в Києві було проведено 

літні курси для народних вчителів, високий рівень яких  

забезпечено сильним лекторським складом, передусім із викладачів 

Фребелівського інституту (О. Музиченко, Р. Гельвіг, М. Даденков, 

В. Зеньківський), та солідною базою Педагогічного музею 

(Сухомлинська, 2005, с. 197). Зазначимо, що ідея відкриття музею, 

спрямованого на популяризацію позитивного педагогічного досвіду та 

розширення кругозору вчителів, належала відомому українському 

педагогу Т. Лубенцю, а директором закладу в цей час працював саме 

О. Музиченко (Музиченко, ЦДАВОВУ, арк. 3а). 

Позитивно, що викладачі намагалися залучали своїх вихованців не 

тільки до навчальної та наукової, але й до інших видів діяльності 

(громадської, просвітницької, природоохоронної, волонтерської, 

благодійницької). Представники прогресивної професури долучилися до 

започаткування та підтримки численних культурно-просвітницьких 

проектів, створення загальноосвітніх, професійних, недільних шкіл, літніх 

колоній та ясел для дітей, бібліотек-читалень, видавництва книг та 

періодичних видань, організації народних читань, удосконалення методики 

навчання у закладах формальної та позашкільної освіти. Діахронний аналіз 

показує, що більшість викладачів Київських вищих жіночих курсів, 
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особливо на початковому епаті їх діяльності, становили університетські 

професори, які були авторитетними вченими, справжніми ентузіастами, 

подвижниками освітньої справи (В. Антонович, С. Гогоцький, 

В. Іконніков, М. Костомаров та ін.). Цікаво, що згідно з традиціями того 

часу, ціла плеяда викладачів вищих жіночих курсів не тільки працювали 

без винагороди, але й жертвували власні кошти для підтримки «вільних 

шкіл» та інших освітніх проектів. Проте, на нашу думку, ініціюючи 

створення недержавних вищих шкіл, не всі репрезентанти науково-

педагогічної інтелігенції керувалися суто альтруїстичними прагненнями до 

підвищення культурно-освітнього рівня населення, але й прагматичними 

мотивами, пов’язаними із створенням можливостей для підробітку та 

зміцненням власного матеріального становища. 

Державотворчий та громадський вектор діяльності представників 

української інтелігенції увиразнився в часи національного 

державотворення 1917–1920 рр., зокрема на основі розширення 

представництва викладачів у державних та місцевих органах влади. Так, 

міністрами освіти України успішно працювали М. Василенко, І. Огієнко, 

М. Стешенко, П. Холодний, які розпочинали власну науково-педагогічну 

діяльність у недержавній вищій школі, а в українських урядах – 

Д. Антонович, П. Зайцев, В. Зеньковський, С. Русова, Л. Старицька-

Черняхівська та ін. У складні часи Першої світової війни, змін політичних 

режимів, економічної кризи зусиллями студентів та викладачів 

(Г. Павлуцький, В. Модзалевський, М. Плевако, С. Таранушенко, 

К. Широцький, Ф. Шміт та ін.) забезпечувалася охорона природи, 

збереження пам’яток історичної та культурної спадщини. Зокрема, 

професор Харківського університету та Харківських вищих жіночих курсів 

В. Талієв у 1918 році розробив ґрунтовний проект з охорони природи 

Слобожанщини (Павлова, 2012, с. 171). 

Виходячи з позиції, що особистість формується особистістю, 

важливо простежити вплив авторитету та особистого прикладу викладачів 
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на вектори інтелектуальних запитів, наукових інтересів, світоглядних 

засад, громадянську позицію, професійний вибір студентської молоді, 

характер взаємин в академічній громаді.  

Характеризуючи кількісні показники студентського контингенту в 

недержавному секторі, необхідно відзначити стрімку динаміку його 

зростання, особливо починаючи з 1910-х років ХХ століття. На 

українських землях Російської імперії станом на 1913–1914 навчальний рік 

близько 60% студентів здобували освіту саме в недержавних вищих 

школах (Кругляк, 2013), надаючи перевагу закладам університетського 

типу. Проте суттєвими перешкодами для зростання студентського складу 

були репресії учасників антиурядових виступів і заворушень, вплив 

університетського статуту (1884) і циркуляру про «кухарчиних дітей» 

(1887), матеріальна неспроможність багатьох вихованців. З початком 

Першої світової війни на вимогу уряду із студентсько-викладацького 

складу всіх вищих шкіл було усунуто громадян країн-противників 

(Австрії, Німеччини, Туреччини).  

Відзначимо, що найбільшим кількісним складом студентства 

наприкінці досліджуваного періоду вирізнялися Київські комерційний 

інститут і Вищі жіночі курси, кожен з яких налічував близько п’яти тисяч 

молоді (Чуткий, 2013; Кобченко, 2007), наближаючись за цим показником 

до Університету Св. Володимира, а найменшим – Вищі вечірні жіночі курси 

А. Жекуліної (близько 200 слухачок), розраховані на працюючих жінок, 

переважно вчительок. Збільшення вдвічі кількості слухачок юридичного 

відділення Київських вищих жіночих курсів у 1917–1918 роках пов’язане з 

наданням випускницям дозволу на здійснення юридичної практики, що 

узгоджувалося із загальною тенденцією до зростання контингенту 

курсисток у ці роки (Статистические сведения, ДАК, арк. 11). 

Нестабільністю та різкими коливаннями студентського контингенту 

характеризувалися Одеські вищі жіночі курси, де в 1907 році навчалося 

близько 600 вихованок, у 1908 році – понад 950 (Отчет составлен, ДАОО, 
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арк. 15), а в 1913 році кількість курсисток знову знизилася до 594 (Отчет о 

состоянии, ДАОО, арк. 27). Водночас у 1917–1919 роках кількість курсисток 

в Одесі перевищила три тисячі осіб (Мельник, 2009), що переконливо 

свідчить про зростання прагнення до вищої освіти серед жіноцтва. 

Щодо новостворених у 1917–1920 років закладів на території України, 

необхідно зазначити, що більшість із них не встигли стабілізувати свій 

склад через складну суспільно-політичну ситуацію та бойові дії. Незначним 

був студентський контингент Харківських вищих жіночих курсів сільського 

господарства й лісівництва, де в 1919 році навчалося 527 слухачок і 6 

вільнослухачок (Отчет о работе, ДАХО, арк. 11). Близько 600 студентів 

здобували освіту в Полтавському українському університеті, заснованому 

Полтавським товариством «Просвіта» (Щербаківський, 1994). Оскільки 

зараховування на навчання здійснювалося не тільки напередодні 

навчального року, але й на початку кожного семестру, то показники 

студентського контингенту суттєвим чином відрізнялися.  

Звертаючись до особливостей якісного складу студентства, 

зазначимо, що відмінності у правах студентів державного і недержавного 

секторів визначалися різницею статусу закладів: попри мінімалізацію 

соціальних, гендерних, національних обмежень, останні не надавали прав 

на працевлаштування та відповідне соціальне становище. Якщо при вступі 

до університетів ретельно перевірялася політична благонадійність 

потенційних студентів, то основною підставою для зарахування до 

недержавних вищих шкіл був конкурс атестатів. Підкреслимо, що серед 

абітурієнтів низки закладів зустрічалися особи з вищою освітою. Так, 

серед студентів Катеринославського приватного університету були 

випускники Нью-Йоркського університету, Віленського єврейського 

вчительського інституту, Тулузького університету, Казанського 

університету, Петроградського жіночого політехнічного інституту, 

Харківського жіночого політехнічного інституту, Тулузького 

електротехнічного інституту (Будівничий, 2016, с. 54). 
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Демократичні зміни, реалізовані владними структурами під час 

революційних подій 1905–1907 років полягали в тимчасовому знятті 

національних і гендерних обмежень, розширенні переліку абітурієнтів: 

скасуванні відсоткових норм щодо іудеїв, дозволі вступу до вищих шкіл 

жінок, випускників духовних семінарій, реальних і комерційних училищ. 

Проте з початком суспільної реакції 1909 року було знову відновлено 

вимогу щодо процентної норми осіб іудейського віросповідання у закладах 

освіти Російської імперії. Тож цілком закономірно, що в офіційних звітах 

недержавних вищих шкіл, на відміну від внутрішньої статистики, 

приховувалися реальні показники етнічного складу для запобігання 

репресій з боку владних структур. 

Зауважимо, що ще в 1904 році було видано розпорядження 

Міністерства народної освіти, відповідно до якого встановлювалася 20% 

норма на осіб іудейського віросповідання від загальної кількості 

вихованців недержавних вищих шкіл. Ця відсоткова норма була збільшена 

тільки через десять років внаслідок розпорядження щодо розширення прав 

осіб, «причетних до війни» (Отчет, 1915, ДАОО, арк. 79). Через обмеження 

для дівчат іудейського віросповідання на вищих жіночих курсах для них 

влаштовували не тільки конкурси атестатів, але й додаткові вступні 

випробування, адже кількість бажаючих значно перевищувала наявні 

вакансії. У таких ситуаціях перевагу здебільшого віддавали особам з 

повним атестатом зрілості та золотими медалями (Отчет о деятельности и 

состоянии, ДАОО, арк. 3). 

Порівняльний аналіз студентського складу за віросповідальним 

критерієм чітко засвідчує суттєвий вплив державної політики на його 

коригування. Якщо домінування православного студентства у державних 

закладах освіти було пов’язано з дотриманням процентних норм щодо 

іудеїв і католиків, то в недержавних вищих школах, усупереч чинним 

нормативам, студенти-іудеї становили питому частку. У ці часи широко 

застосовувався такий дієвий засіб відречення молоді від рідної віри як 
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матеріальне заохочення владою переходу до православ’я студентів та 

випускників вищих шкіл. Особливою конфесійною строкатістю 

вирізнялися Одеські вищі жіночі медичні курси та Київський комерційний 

інститут, де крім осіб православного та іудейського віросповідання, 

навчалися католики, лютерани, старообрядці, меноніти, вірмено-

григоріанці, караїми, баптисти і мусульмани (Отчет о деятельности и 

состоянии, ДАОО, арк. 59; Отчет за 1913 г., ДАОО, арк. 10; Отчет, 1915, 

ДАОО, арк. 23, 79). При цьому, близько 2/3 студентства Київського 

комерційного інституту становили євреї, що було екстраординарним 

явищем для Російської імперії (Чуткий, 2013). Натомість у деяких 

національних вузах (наприклад Катеринославському єврейському 

науковому інституті) здобували освіту не тільки євреї, але й представники 

інших національностей (росіяни, українці).  

Характерно, що у статевій структурі студентського контингенту 

недержавної вищої школи, на відміну від державної, домінували жінки, які 

становили до 70% студентського контингенту (Кругляк, 2010, с. 11). Слід 

зазначити, що в жіночих закладах освіти мали право навчатися й чоловіки 

(приміром у Харківському політехнічному інституті). Київські вищі 

комерційні курси М. Довнар-Запольського були розраховані на жінок, але з 

допуском до студентського складу чоловіків (Устав высших, ЦДІАК, арк. 7). 

Значним було представництво жіноцтва у Київському комерційному інституті, 

а в 1917 році студентка В. Нечаївська ввійшла до складу Центральної Ради 

України як представниця жіночої громади зазначеного закладу. 

Аналізуючи вибір студентською молоддю спеціальностей, варто 

відзначити тенденцію до поступового надання переваги природничим та 

практично-доцільним спеціальностям, що можна пояснити посилення 

прагматичного підходу до вибору фаху. Для вищих жіночих закладів 

освіти Одеси характерним було поступове врівноваження інтересу до 

гуманітарних і фізико-математичних спеціальностей, зростання 

популярності фармації (Материалы, ДАОО). Цікаво, що матеріальна 
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диференціація студентів чітко проявлялася на окремих спеціальностях 

недержавних вищих шкіл. Мемуари З. Тулуб свідчать, що серед курсисток 

Київських вищих жіночих курсів найбільш незалежними, забезпеченими 

коштовностями і вишуканими туалетами були «юридички» – доньки 

крупних комерсантів, фабрикантів, банкірів, які переважно здобували 

освіту з метою розвитку сімейного бізнесу (Тулуб, 2012). 

Порівняльний аналіз показав суттєву різницю у платі за навчання на 

різних вищих жіночих курсах: на Київських і Харківських – 100 і 120 руб. 

(на історико-філологічному і фізико-математичному факультетах 

відповідно), на Одеських – 150 руб., А. Жекуліної – 80 і 100 руб. (на 

історико-філологічному і педагогічному факультетах). Як бачимо, 

коливання вартості освітніх послуг залежало більше від співвідношення 

попиту і пропозиції, ніж від престижності або статусу закладу, а також від 

спеціальності відповідно стану матеріально-технічної бази. Прикметно, що 

найменшою платнею вирізнялися Курси А. Жекуліної, хоча вважалося, що 

приватні вищі школи розраховані передусім на комерційний успіх.  

Спільною тенденцією для державної і недержавної вищої школи була 

демократизація станового складу студентства, розширення представництва 

вихідців із духовенства, міщанства і селянства за рахунок зменшення 

дворянства. До 1917 року частка слухачок непривілейованих станів на 

вищих жіночих курсах України та в Київському комерційному інституті 

зросла до 55–57%, а на Харківських вищих комерційних жіночих курсах 

сягнула понад 70% (Корж-Усенко, 2017, с. 260). Зауважимо, що серед 

студентів недержавних вищих шкіл зустрічалися й іноземні громадяни. 

Так, протягом 1911–1914 років на Одеських вищих жіночих курсах 

навчалися доньки грецьких, болгарських, турецьких, британських, 

австрійських підданих (Отчет о деятельности и состоянии, ДАОО, арк. 60; 

Отчет, 1915, ДАОО, арк. 23зв.). 

Щодо персонального складу вищих жіночих курсів треба відзначити, 

що значний відсоток слухачок становили представниці знаних родин 
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творчої і наукової інтелігенції. Причому більшість вихованок жіночих 

курсів були достатньо вмотивованими до здобуття вищої освіти, не 

полишаючи навчання навіть після одруження, що підтверджується звітами 

про діяльність означених закладів (Отчет за 1913 г., ДАОО, арк. 10; Отчет, 

1915, ДАОО, арк. 23; Отчет о деятельности и состоянии, ДАОО, арк. 59). 

Курсистки виявляли значну активність і наполегливість у 

відстоюванні власних академічних прав. Так, в архівних фондах збереглися 

клопотання вихованок хіміко-фармацевтичного відділення фізико-

математичного факультету Одеських вищих жіночих курсів до декана щодо 

можливостей удосконалення освітнього процесу (Материалы, ДАОО, 

арк. 75–76, 131–131зв.). Зокрема, слухачки звертали увагу керівництва на 

труднощі в отриманні провізорського звання, зумовлені необхідністю у 

процесі 3-річного навчання одночасно здобувати 2-річний аптечний стаж. У 

клопотанні зазначалося, що щоденна робота в аптеках перешкоджала 

аудиторним заняттям; кількість аптек в Одесі не відповідала кількості 

слухачок; аптеки віддавали перевагу не курсисткам, а власним учням, а 

також одноманітним рецептам. Це спонукало курсисток наполягати на зміні 

способу набуття аптечного стажу, обладнанні при курсах аптеки, на базі 

якої можна системно працювати над виготовлення ліків, та відкритті хіміко-

фармацевтичної лабораторії (Материалы, ДАОО, арк. 75–75зв.). 

Цікаво, що проблема дістала подальший розвиток після 

міністерських змін до процедури здобуття провізорського звання: відтепер 

слухачі хіміко-фармацевтичних відділень мали спочатку завершити 3-

річний курс навчання, а потім набути 1-річний аптекарський стаж. Тож 

курсистки вкотре звернулися до декана факультету, запропонувавши: 

зарахувати рік здобуття аптекарського стажу до навчального плану, 

зрівнявши освітній ценз їх курсу з таким же цензом інших відділень 

факультету; вважати закінченим навчання після отримання аптечного 

стажу; долучитися до організації проходження аптечного стажу. Крім того, 

зверталася увага на необхідність вирішення питання про становище 
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слухачок, які мають звання аптечних помічниць, аптечних учениць та 2-

річний стаж у цьому званні (Материалы, ДАОО, арк. 131–131зв.). 

Аналіз джерел і літератури показує, що поширеними формами 

проведення дозвілля студентства було читання, відвідування театру і 

кінотеатру, етнографічні й туристичні мандрівки, участь у 

культуртрегерських гуртках. Водночас єдиним легальним засобом зміцнення 

національної самоідентифікації молоді виступали концерти академічного 

хору київських студентів і слухачок Вищих жіночих курсів, де переважно 

виконувалися хорові обробки народних пісень М. Лисенка, В. Леонтовича, 

К. Стеценка (Григор’єва, 2009). На початку ХХ століття у Харкові було 

створене академічне товариство «Січ – Самостійна Україна», а на Київських 

вищих жіночих курсах діяла українська таємна жіноча організація «Кіш» 

(Корж-Усенко, 2019). Про діяльність Української студентської громади в 

Одесі свідчать мемуари курсистки Г. Чикаленко (Чикаленко, 1939). 

Контроль за виховною роботою та чітким дотриманням правил для 

студентів здійснювався за допомогою інституту інспекції та класних дам, 

який асоціювався з пригніченням особистості, тому його було скасовано у 

1917 році на прохання студентства. Підтверджено, що спільними для 

представників студентської молоді різних секторів вищої освіти були 

позитивні і негативні характеристики: висока громадська свідомість і 

творча активність, альтруїзм, патріотизм, корпоративна солідарність і 

водночас юнацький максималізм, схильність до анархізму, політиканства,  

демагогії і девіантної поведінки, самогубства, алкоголізму.  

Специфіка недержавної вищої школи полягала в більшій особистій 

свободі вихованців, що особливо помітно в порівнянні з жорсткою 

регламентацією поведінки молоді в закритих («режимних») закладах: 

Ніжинському історико-філологічному інституті та Київській Духовній 

Академії. Оскільки в умовах Російської імперії гуртожитки були 

передбачені тільки в «казенних» закладах освіти закритого типу з метою 

посиленого контролю життєдіяльності студентства, то «квартирне 
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питання» для іногородніх студентів недержавної вищої школи набуло 

виняткової гостроти. 

Визначено основні джерела соціальної підтримки вихованців 

недержавних вищих шкіл: допомога батьків і родичів, громадських установ та 

приватних осіб (стипендії, звільнення від плати за навчання, діяльність 

опікунських і допомогових товариств), студентська «самодопомога» 

(кооперативи і бюро праці) тощо. Аналіз джерел показує, що тільки близько 

10 студенток Київських вищих жіночих курсів отримували стипендії, 

засновниками яких виступали переважно професори означеного закладу або 

земства, коштом яких навчалися найбільш обдаровані курсистки селянки 

(Тулуб, 2012). Згідно з традицією, характерною для державної і недержавної 

школи, діти викладачів здобували вищу освіту безкоштовно. Суттєвим 

чинником, що відволікав студентську молодь від виконання академічних 

обов’язків була необхідність заробітку коштів, що було актуальним для 

більшості молоді; досить часто слухачки були змушені вести переписку, давати 

приватні уроки, працювати за контрактом під час літніх вакацій тощо (Отчет о 

деятельности и состоянии, ДАОО, арк. 63). Для допомоги слухачкам і 

випускницям Одеських вищих жіночих медичних курсів створено Дамський 

комітет, що складався переважно з дружин і доньок професорів, допомагаючи в 

організації балів і доброчинних вечорів (Дамский комитет, ДАОО). 

Незважаючи на різну політичну орієнтацію (серед професури переважали 

провладні, а в середовищі курсисток – опозиційні настрої), викладачі і студенти 

були переповнені почуттям приналежності до альма-матер, влаштовували 

змістовні заходи, благодійні бали, мандрівки Дніпром на пароплаві та екскурсії 

цікавими історичними об’єктами. Вільний час молодь присвячувала 

громадсько-політичній діяльності, що диференціювалася від культурно-

просвітницької (збирання та поширення фольклору, організація недільних шкіл, 

підготовка українських підручників) до політичної (участь у заснуванні 

політичних партій) та радикально-революційної (підготовка селянських 

повстань) (Кругляк, 2010, с. 11). Значною кількістю гуртків за інтересами 
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вирізнявся Київський комерційний інститут, що став сприятливим середовищем 

для розвитку літературних, драматичних, музичних, вокальних здібностей 

студентської молоді. Так, у різний час у закладі діяли статистичний, 

філософський, музично-вокально-літературно-драматичний гуртки (Высшие 

коммерческие, ЦДІАК, арк. 279; Чуткий, 2013, с. 119). Натомість, згідно зі 

статутом Харківських вищих комерційних курсів, студентам заборонялося 

засновувати будь-які організації, товариства, гуртки (Устав Харьковских, 

ДАХО). Проте з перетворенням курсів на інститут та прийняттям нового статуту 

вихованці стали активними членами студентського самоврядування на рівні 

закладу та міста в цілому (Павлова, 2012, с. 238). 

Традиційними заходами, до яких залучалися більшість курсисток, були 

благодійні бали (2–3 рази на рік), концерти, лотереї та гуляння, а виручені 

кошти надходили на потреби найнужденніших товаришів відповідно до їхніх 

заяв. Цікаво, що «зірки сцени», запрошені на такі заходи, переважно 

відмовлялися від гонорарів на користь незаможних студентів. Курсистки 

брали активну участь у проведенні доброчинних акцій, зокрема до «Дня білої 

ромашки», коли збиралися кошти на підтримку хворих на туберкульоз 

людей. Атмосфера в кожному закладі мала свою специфіку: якщо курсистки 

Київських вищих жіночих курсів жили працелюбно і дружно, як бджоли 

(Тулуб, 2012), то ситуація на Одеських вищих жіночих курсах була більш 

напруженою через сутички на міжетнічному ґрунті. 

Хоча в науковій літературі домінує думка про те, що курсистки не 

переймалися національними проблемами, проте більшість слухачок Вищих 

жіночих курсів у Києві, тією чи іншою мірою співвідносили себе з 

українською етнічною ідентичністю, не поступаючись за рівнем 

громадянської свідомості студентам університетів (Чуткий, 2013). Серед 

українського студентської молоді державних і недержавних вищих шкіл на 

початку ХХ століття найбільш впливовими були такі політичні партії як 

УСДРП, УНР та РУП, що мала на меті «відродження вільної України». 

Високим рівнем громадської активної молоді характеризувався Харків, де 
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популярності набули такі позапартійні утворення як Харківська студентська 

громада, Українське національне коло, Український соціалістичний 

колектив, група федералістів, Українська Юнацька спілка, Комітет Союзу 

Визволення України, що переслідували національні та соціальні цілі. 

Деякі недержавні вищі школи вирізнялося поміркованим підходом до 

створення студентських товариств, спрямованих на задоволення 

національних потреб. Так, у 1911 році при Київському комерційному 

інституті діяло понад сорок студентських товариств, переважно земляцтва, 

організованих за регіональним та національним принципом (Чуткий, 2013). 

Оскільки окремі з цих організацій на статутному рівні декларували наміри 

розвитку національної свідомості, вивчення історії, етнографії та 

економіки рідної землі, керівництву інституту доводилося приховувати 

факт їхнього існування перед правоохоронними органами. Загалом, 

толерантне ставлення керівництва деяких недержавних вищих шкіл до 

задоволення національно-культурних прав студентів дозволяло уникати 

міжетнічних конфліктів в академічному середовищі. 

Характерним проявом громадянської активності студентства була 

тенденція до консолідації та інтеграції представників різних академічних 

середовищ (державних і недержавних освітніх закладів). У Першій 

конференції українських студентських громад 1908 року у м. Києві (Жук, 

1939, с. 175) взяли участь представники Київського університету і 

Київських вищих жіночих курсів, дорпатська, харківська, московська, 

одеська громади, куди входили українські студенти всіх вищих шкіл. 

Друга конференція українських студентських громад у м.  Львові (1909) 

об’єднала делегатів з українських міст, а також з Москви і Петербургу. 

Учасники і організатори Третьої конференції, скликаної в Києві у 

1911 році були арештовані жандармами (Гермайзе, 1926, с. 429). 

У 1913 році студенти-мусульмани Університету Св. Володимира, 

Київського комерційного інституту та Київських вищих жіночих курсів 

здійснили спробу провести у Києві таємний загальноімперський з’їзд, 
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присвячений актуальним суспільним проблемам (реформі мусульманської 

освіти та мови, становищу мусульманської жінки). Проте цей задум не 

було реалізовано через арешт ініціативної групи (Брильов, 2018).  

У 1916 році відбулися антивоєнні виступи у студентському середовищі 

Київського комерційного інституту та Вищих жіночих курсів (Чортенко, 

2012, с. 171). Свідченням корпоративної солідарності студентства 

недержавних вищих шкіл було те, що навіть аполітичні студенти-академісти 

(за винятком завербованих охранкою) не видавали своїх товаришів, 

учасників політичних акцій (Полонська-Василенко, 2011; Тулуб, 2012). 

Студенти-іудеї Новоросійського університету і слухачки Київських вищих 

жіночих курсів створили сіоніську організацію «Геховер» (Димиров, 2007). 

Починаючи з 1917 року, польські товариства «Братня поміч» існували не 

тільки в Київському університеті, Київському політехнічному інституті, але й 

у Київському комерційному та медичного інститутах, на Вищих жіночих 

курсах, Польських вищих наукових курсах, консерваторії (Давиденко, 

Черненко, 2013), утворивши «Братняцьку Централь» з метою організації 

національної самоосвіти та діяльності позичкової каси студентів. У своїх 

спогадах Н. Полонська-Василенко (2011) акцентує увагу на надмірній 

політичній заангажованості значної частини студентства, що часто 

відволікала від наполегливої академічної роботи та досягнення порозуміння. 

Цілою когортою блискучих вихованок вирізнялися Київські вищі 

жіночі курси, де навчалися представниці знаних родин: донька засновника 

Курсів К. Гогоцька, донька першого ректора Київського університету 

О. Максимович, донька видатного історика І. Антонович, онука видатного 

етнографа К. Чубинська, донька Гетьмана України М. Скоропадська. Серед 

курсисток були письменниця О. Косач (Грицько Григоренко), невістка Олени 

Пчілки, яка двічі здобула вищу освіту на Київських вищих жіночих курсах, 

поетеса А. Ахматова (Горенко), письменниці З. Тулуб і О. Хоружинська 

(дружина І. Франка). Із кращих випускниць історико-філологічного 

факультету (К. Антонович, В. Андріанова-Перетц, Н. Кістяківська, 
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С. Ковалевська, Л. Косоногова, К. Лазаревська, Н. Полонська-Василенко, 

Н. Мірза-Авакянц, С. Щеглова), переважно залишених в alma-mater або 

університеті в якості професорських стипендіаток і асистенток викладачів, 

згодом постала плеяда талановитих науковців (Кобченко, 2007; Korzh-

Usenko, 2017). Серед випускниць Одеських вищих жіночих курсів необхідно 

відзначити таких майбутніх учених як Д. Атлас, З. Бабайцеву-Бориневич, 

Г. Панкратову, Г. Чикаленко. 

Незважаючи на труднощі військового часу, з 1917 р. демократизація 

академічного життя, поглиблення автономії вищої школи сприяли 

розширенню самоуправління недержавних закладів освіти, організації 

доступу до засідань факультів і професорських колегій інтитутів та 

університетів представників студентської молоді. 

Вцілому, для досліджуваного періоду були характерними суперечливі 

тенденції до консолідації та диференціації студентського руху залежно від 

певних суспільних викликів: з одного боку, молодь однієї етнічної групи 

належала до різних ідеологічних таборів і політичних угрупувань або 

демонструвала політичну індиферентність, проте щодо критики 

великодержавної імперської політики, підтримки учасників антиурядових 

демонстрацій, захисту права на рідну освіту (за мовою та змістом), 

проведення акцій на вшанування визначних діячів культури об’єднувалися 

зусилля українців, білорусів, євреїв, поляків, інших етнічних груп, незалежно 

від приналежності до різних вищих шкіл. Тобто корпоративна солідарність 

студентської молоді часто виявлялася сильнішою за будь-які розбіжності, що 

створювало підґрунтя для конструктивного співробітництва. 

Загалом, проведений аналіз показує, що попри політичні розбіжності 

між представниками студентсько-викладацького середовища, більшість 

викладачів і студентів об’єднувало усвідомлення приналежності до однієї 

академічної громади, прагнення долучитися до розвитку альма-матер та 

здійснення навчальної, наукової, громадської, просвітницької діяльності.  
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2.4. Особливості розвитку недержавної вищої школи в сучасних 

умовах реформування вищої освіти України 

 

У підрозділі представлено стан і проблеми, чинники та перспективи 

розвитку недержавної вищої школи в Україні та світі, здійснено 

порівняльний аналіз різних секторів вітчизняної системи вищої освіти. 

Особлива увага приділена з’ясуванню особливостей, переваг та недоліків 

функціонування недержавних закладів вищої освіти на сучасному етапі. 

Аналіз наукових досліджень доводить, що для розвинених країн 

світу характерними є сталі традиції реалізації приватної та громадської 

ініціативи у розвитку вищої школи. В цілому практика вищої освіти країн-

членів Європейського Союзу може певною мірою слугувати орієнтиром у 

прогнозуванні процесів трасформації освітніх процесів з урахуванням 

особливостей українського суспільства та специфічних завдань, що 

постали перед національною системою вищої освіти. 

У сучасному постмодерному суспільстві, в епоху панування 

інформаційних систем та цифрових технологій актуальність недержавного 

сектору, що розвивається паралельно із державним, пов’язана передусім з 

економічним прогресом. На сьогодні до 30% суб’єктів ринку, що надають 

освітні послуги у сфері вищої освіти, є приватними (Присвітла, 2016, 

с. 64). Дослідження, проведені під егідою ЮНЕСКО та оприлюднені на 

Світовій конференції з питань вищої освіти, засвідчують, що розвиток 

недержавного сектору вищої освіти належить до основних трендів 

глобального ринку освітніх послуг (Altbach, Reisberg, Rumbley, 2009). 

Означену тезу підтверджують результати найавторитетнішого рейтингу в 

галузі вищої освіти – Times World University Rankings 2015–2016, 

відповідно до яких понад 85% світових лідерів – недержавні університети 

та інститути (Грицай, 2016, с. 42). 

Ретроспективний аналіз становлення світового простору вищої 

освіти показує, що вона традиційно створювалася переважно як 
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недержавна (церковна, приватна, громадська). Більшість провідних вищих 

шкіл світу, зокрема такі престижні університети, як Сорбонна, Оксфорд, 

Кембридж, Гарвард, Єль, Прінстон, були засновані і функціонують до 

теперішнього часу як недержавні. Загалом, у сучасній системі вищої освіти 

у світі домінує саме недержавний сектор. Провідні позиції в рейтингу 

якості послуг займають відома британська група «Рассел» та американська 

«Ліга Плюща», випускники яких становлять близько 70% наукової, 

культурної, управлінської та бізнес-еліти світу. Саме недержавні виші є 

планетарними лідерами в підготовці кваліфікованих кадрів у різних сферах 

і в наукових досягненнях (зокрема, Нобелівських лауреатів) (Воронин, 

2018), що підтверджує високу якість здобутої освіти. 

Проте якщо в Європі актуальною була компенсаційна функція 

недержавних закладів освіти (підтримка, вдосконалення й доповнення 

державної вищої школи), то вища школа у Сполучених Штатах від початку 

свого заснування існувала здебільшого як недержавна, розвиваючись 

децентралізовано на основі регіонального принципу (Ben-David, 1971; Button, 

H. W., Provenzo, 1983; Noble, 1954). Потрібно зазначити, що сучасну систему 

вищої освіти США традиційно відносять до «атлантичної» (або 

«ліберальної») моделі, яка характеризується (на відміну від континентальної) 

більшим значенням недержавних вишів, ширшою автономією інститутів 

вищої освіти, домінуванням непрямих (передусім, фінансових) методів 

державного регулювання вищої освіти. Крім того, активізація співпраці між 

державним і недержавним секторами вищої освіти призводить до 

«розмивання» існуючих розмежувань. Приміром, західні недержавні заклади 

вищої освіти часто здобувають державні освітні гранти, бюджетне 

замовлення на навчання студентів і фінансування наукових досліджень, що 

надає їм додаткові сприятливі можливості для розвитку. Тому серед 

приватних вишів у США можна виділити некомерційні, що відкриті 

виключно з метою надання освіти, і комерційні, що створені засновниками з 

метою отримання фінансового прибутку від освітньої діяльності. Хоча 
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останні складають менше чверті чотирирічних приватних вузів (453 з 

1986 інститутів), проте становлять більшість у системі дворічних приватних 

коледжів (533 з 640 коледжів) (Карташевич, Носкова, Скикевич, 2004). 

Погоджуємось із думкою О. Огієнко (2017) і А. Сбруєвої (2009), що у 

США від самого початку не дотримувалися концепції «сильного уряду», 

поширеної в європейських країнах, акцентуючись на розбудові 

громадянського суспільства. Тому закономірно, що в країні працює понад 

мільйон неурядових організацій, які мають суттєвий вплив на забезпечення 

життєдіяльності країни, зокрема у сфері освіти. Сьогодні американська 

вища школа покликана налагодити взаємозв’язок освіченості й зайнятості 

населення з економічним розвитком країни, сприяючи створенню нових 

можливостей для подальшого самовдосконалення.  

По-перше, це стосується диверсифікації джерел фінансування, адже 

США мають багатовікову історію використання приватних пожертвувань, 

що надходять від випускників університетів, корпорацій та благодійних 

фондів. У багатьох університетах створено асоціації випускників, які 

надають кошти на розвиток альма-матер та лобіюють її інтереси. По-друге, 

вартим уваги бачиться досвід соціального партнерства між університетами 

та бізнес-структурами, що дозволяє не тільки забезпечувати постійну 

фінансову підтримку корпорацій, але й наблизити теорію до практики, 

використовуючи матеріально-технічні ресурси компаній. По-третє, 

цікавим не тільки для науковців, але й державних діячів може бути досвід 

управління вищої освіти із залученням професійних асоціацій та 

громадських організацій. На нашу думку, такий підхід заслуговує на 

особливу увагу та застосування в умовах вітчизняних реалій. Підкреслимо, 

що означена теза активно підтримується дослідниками вищої освіти на 

рівні дисертаційних досліджень (Прохор, 2015; Стойка, 2015). 

Порівняльний аналіз показує, що дещо інша ситуація склалася в 

Канаді, де серед близько 100 університетів майже всі державні, однак 

серед 156 приватних закладів освіти 33 визначаються як університети 
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(Гавран, Жорняк, 2015, с. 25). Необхідно зазначити, що європейська 

система вищої освіті у своїх реформотворчих процесах останнім часом все 

активніше орієнтується на позитивний досвід Канади і США. 

Сьогодні у розвинених країнах Заходу набуває пріоритетності 

принцип «партисипативності», передбачаючи прогресивну децентралізацію 

з делегуванням значних повноважень суспільству та його інституціям. Нові 

законодавчі й нормативні документи в більшості європейських країн 

передбачають передачу права ухвалення рішень на регіональний, місцевий, 

муніципальний рівні та безпосередньо закладам освіти (Костецька, 2017, 

с. 73). Уряди Бельгії, Швеції, Фінляндії, Нідерландів, Іспанії відмовилися 

від планування та контролю розвитку вищої освіти, залишивши за собою 

право на «дистанційне управління». Участь громадськості в управлінні 

закладом освіти в країнах Заходу забезпечується завдяки представницьким 

органам, до складу яких входять викладачі, науковці, студенти, технічний 

персонал, а також батьки студентів. 

Для розвинутих країн Європи характерною є виразна тенденція до 

диверсифікації та урізноманітнення типології вищої школи: поряд із 

домінуванням унітарної (університетської) системи (у Великобританії, 

Італії, Іспанії, Швеції, Фінляндії) зміцнюються позиції бінарної освітньої 

системи з численними спеціалізованими закладами (в Австрії, Бельгії, 

Данії, Ірландії, Нідерландів, Німеччини, Франції, Швеції) (Костецька, 

2017, с. 65). Опрацювання наукової літератури дозволяє визначити 

пріоритетні цілі сучасної європейської освіти: розкриття потенціалу 

особистості на основі формування навичок самоосвіти, зміцнення потреби 

навчання впродовж життя, задоволення потреб економіки у кваліфікованій 

робочій силі, соціальна інтеграція фахівця як активного члена 

громадянського суспільства. У системах вищої освіти багатьох розвинутих 

країн посилюється тенденція відмови від енциклопедичності навчальних 

програм на користь нових, спрямованих на розвиток критичного мислення 

та професійної компетентності майбутніх фахівців. 
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Для європейських країн характерною є розбудова недержавного 

сектору вищої освіти, починаючи з другої половини ХХ  століття. Зокрема, 

це стосується Великобританії (де функціонують такі авторитетні заклади 

як Університет Бекінгема (1973), що спеціалізувався на курсах 

фінансового менеджменту та бізнес-адміністрування), проте місцеві 

приватні заклади і досі не становлять суттєвого сегменту національної 

системи освіти (Потапенко, 2012, с. 183). При цьому саме Великобританія 

має глибокі традиції організації інноваційної освіти, про престижність 

недержавних вищих шкіл якої свідчить той факт, що саме їх випускники 

становлять 74% найавторитетніших у країні суддів, 61% успішних лікарів, 

51% відомих журналістів (Частные университеты, 2019). Фінансування 

освітніх програм у Великобританії здійснюється на основі партнерства 

держави та корпоративних спонсорів, сприяючи значному притоку коштів 

із приватного сектора, що є доцільним для застосування в Україні. 

Визнання професійних кваліфікацій у Великобританії здійснюється 

певними асоціаціями, що встановлюють вельми жорсткі вимоги, для 

відповідності яким випускникам університетів необхідні роки 

наполегливої праці та самостійного фахового вдосконалення. 

Підтверджено, що процесу масовізації вищої освіти суттєво сприяє 

мережа відкритих університетів. Лідером з організації дистанційного 

навчання в Європейському Союзі та світі в цілому є Лондонський 

відкритий університет, заснований у 1969 році, що забезпечує заочне 

навчання понад 209 тисяч студентів (Парпан, 2018, с. 184). Завдяки 

вільному доступу до освітніх послуг, кожен бажаючий має  змогу 

самостійно обирати із сотень програм університетського або нижчого 

рівнів. Іспанський національний університет дистанційної освіти включає 

58 навчальних центрів у країні і 9 – за кордоном. Національний центр 

дистанційної освіти у Франції забезпечує освітою 35 тисяч студентів із 

120 країн світу. Вагомий вплив має Європейська асоціація університетів із 

дистанційної освіти, під егідою якої діє Міжнародний європейський 
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відкритий університет, що охоплює 17 відкритих університетів і 

факультетів із 15 країн (Костецька, 2017). 

У Франції та Німеччині недержавна вища школа нині розвивається 

швидшими темпами, адже має значно вищий рівень відповідальності за 

результати своєї діяльності, дбаючи про конкурентоздатність 

випускників, актуальність спеціальностей та покращені умови навчання 

(Грицай, 2017; Хміль, 2010). Приміром, у Німеччині, де традиційно освіта 

знаходилася під пильним державним контролем, перший недержавний 

університет було засновано тільки в 1982 році, хоча Вільний Український 

Університет розпочав функціонувати у Мюнхені ще в 1945 році на 

території американської окупаційної зони. Проте станом на 2015 рік 

кількість недержавних закладів вищої освіти у ФРН зросла до 113 

(Частные ВУЗы, 2019). 

Підкреслимо, що від початку своєї діяльності недержавні 

університети Німеччини були зорієнтовані на підготовку іноземних 

студентів, тому викладання в них здійснювалося англійською мовою. 

Водночас більшість приватних вищих шкіл повністю відповідають 

високим державним стандартам, тому такі заклади мають диференційовані 

джерела фінансування та отримують державну підтримку. Натомість у 

Франції із 92 університетів тільки 7 є недержавними, проте вони 

пропонують студентам унікальні освітні програми і високий рівень 

підготовки в галузі гуманітарних наук та інженерних професій 

(Стефанович, 2019). 

В Італії впродовж 1990–2000 років чисельність недержавних 

закладів вищої освіти зросла вдвічі, ця тенденція продовжує 

поглиблюватися на сучасному етапі. У 2005 році паралельно із 

61 державним університетом в Італії функціонувало 28 недержавних, що 

охоплювали 10% всіх студентів країни (Хантер, 2016). Винятковою 

однорідністю вирізняється іспанська система вищої освіти, оскільки 98% 

студентів навчаються в університетах,  поза якими готують лише фахівців 
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із туризму, ремесел та деяких інших професій (Костецька, 2017). Причому 

серед 52 університетів тільки 7 є недержавними. 

Встановлено, що активізація розвитку недержавної вищої школи в 

країнах Центральної і Східної Європи на сучасному етапі обумовлена 

низкою чинників: зміною політичної та соціально-економічної ситуації; 

економічною, політичною й духовною свободою як запорукою ринкових 

відносин і конкуренції, відродженням традицій громадської та приватної 

ініціативи, скасуванням практики державного розподілу випускників та 

переорієнтацією на потреби регіональних ринків праці; наявністю попиту 

на фахівців, яких готує недержавний заклад, створенням сприятливіших 

умов навчання і побуту порівняно з конкурентами; гнучким  

використанням матеріальних стимулів для мотивації професорсько-

викладацького складу і залучення провідних фахівців. У деяких країнах 

Центральної та Східної Європи частка таких вищих шкіл у системі освіти 

є дуже високою: у Словенії – 82%, у Польщі – 63%, в Естонії та Румунії – 

60%, в Угорщині – 52% (Білецька, Поляничко, Комоцька, 2018). Проте, 

здебільшого, це невеликі освітні заклади зі слабкою інфраструктурою та 

нестабільним професорсько-викладацьким складом, які переважно 

надають освіту з гуманітарних та соціально-економічних спеціальностей. 

Тому цілком слушно такі дослідники, як Д. Гізеке (Giesecke, 1999), 

Д. Леві (Levy, 2005), Р. Рейз (Reisz, 2003) та  

інші, наголошують, що новостворені заклади освіти країн Центральної  

та Східної Європи вимушені «вести щоденний бій, як з точки  

зору життєздатності, так і з точки зору законності» (Giesecke, 1999,  

с. 4), навіть не намагаючись обслуговувати всі верстви суспільства,  

адже вузькоспеціалізовані приватні вищі школи мають більше  

шансів на визнання. 

Порівняльний аналіз показує: якщо раніше в Польщі до 

недержавного сектора належав тільки Люблінський католицький 

університет, що мав статус єдиного великого недержавного закладу освіти 
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в усьому колишньому «соцтаборі» (Костецька, 2017), то наразі в країні 

діють 11 державних та 1 приватний університети класичної моделі, 15 

технічних університетів і 2 інститути, 6 академій економіки, і медичних 

академій, 17 шкіл мистецтв та 6 закладів вищої освіти із фізкультури і 

спорту. Список недержавних вищих шкіл у Польщі сьогодні включає вже 

84 виші, проте тільки 9 з них мають право надавати кваліфікацію «магістр» 

(Костецька, 2017, с. 158). У Болгарії функціонують шість приватних 

університетів; водночас автономія болгарських університетів розкриває 

поле широких можливостей для членів академічної громади. 

Як стверджують сучасні дослідники, до країн з понад 70% 

недержавних вищих шкіл у структурі ринку освітніх послуг належать 

Японія, Індонезія, Філіппіни і Республіка Корея (Парпан, 2018, с. 272). У 

країнах, що розвиваються, попри функціонування окремих 

вузькоспеціалізованих недержавних університетів, у цілому недержавний 

сектор зорієнтований на масове залучення абітурієнтів.  Дослідники 

доводять, що попит на означений сектор вищої освіти  – це «попит 

поглинання», адже пропонується доступ до освіти для студентів, які не 

можуть набути кваліфікацію в державних університетах через їхню 

переповненість. Водночас посилюється тенденція до «приватизації» 

державних університетів. У таких країнах, як Австралія та Китай, значно 

розширено повноваження університетів у сфері фінансування, завдяки 

чому заклади освіти можуть самостійно, покриваючи більшість витрат, 

генерувати власний прибуток. Здійснюється активна комерціалізація сфери 

освіти та диверсифікація джерел фінансування: крім плати за навчання, 

університети отримують прибуток від науково-дослідних фондів, продажу 

інноваційних товарів завдяки діяльності технопарків, консалтингу і 

дослідницьких послуг. 

Зазначимо, що саме приватна та громадська ініціатива інтелектуалів, 

здебільшого представників університетської спільноти, сприяла 

становленню академічної свободи, що забезпечується у вищій школі 
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розвинених країн. В умовах академічної автономії, що є основою системи 

освіти у всьому цивілізованому світі, визнано пріоритетність недержавних 

вищих шкіл у забезпеченні сталого розвитку суспільства, вихованні молоді 

та підготовці висококваліфікованих фахівців різних галузей економіки. У 

декларації, прийнятій лідерами міжнародної університетської спільноти 

(Hamburg Transnational University Leaders Council) у 2017 році, 

зазначається, що у вищій освіті наразі відбувається глобальна академічна 

революція (The Hamburg, 2017). Завдяки використанню інформаційних 

технологій та сучасних засобів комунікації кардинально змінюються 

способи і швидкість доступу до знань, а відповідно – роль викладача і 

університету як традиційного провайдера вищої освіти. Сучасні науковці 

сходяться на думці, що ідеологія еколюдиноцентризму підказує наскрізну 

системоутворюючу ідею всебічного сприяння самореалізації людини 

впродовж життя в рамках загальнолюдської моральності і національної 

свідомості (Проблеми модернізації, 2019, с. 34). 

Значних успіхів у розширенні недержавного сектору вищої освіти 

досягли ті країни, в яких підвищення валового національного продукту 

супроводжувалося зростанням рівня освіти, створенням суспільного 

клімату прагнення й поваги до знань, створенні  відповідної нормативної 

бази (Німеччина, Японія, США, Південна Корея, Сінгапур). Проте, якщо 

для багатьох країн Азії характерною була суцільна приватизація, то в 

Східній Європі й Африці превалювала квазіпривазація з посиленням 

тенденції до розмивання державних і недержавних секторів через їхнє 

тісне партнерство (Прохор, 2015, с. 107). 

Серед найважливіших тенденцій, що супроводжували розвиток 

недержавної вищої школи у світі на початку ХХІ століття дослідники 

визначають модернізацію університетської автономії, лібералізацію та 

демократизацію, диверсифікацію, елітаризацію, міжнародну координацію 

й інтеграцію та інші, що притаманно й сучасним закладам вищої освіти 

України, в тому числі й недержавним (Сидоренко, 2011, с. 7). 
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Як показав аналіз наукової літератури, Україна має одну з 

найбільших систем вищої школи у світі, що розвивалася за специфічних 

соціально-економічних, суспільно-політичних і культурно-освітніх умов. 

Кризовий стан освіти в кінці ХХ століття був зумовлений 

заідеологізованістю та повним одержавленням системи освіти, надмірною 

централізацією управління та фінансування освіти в умовах Радянського 

Союзу, тривалою ізоляцією від світового освітнього досвіду, нездатністю 

адаптуватися до ринкових умов.  

Нова віха у розбудові недержавного сектору вищої освіти  

розпочалася після здобуття Україною державної незалежності (1991). 

Враховуючи суспільно-політичний вибір України, варто підкреслити, що 

державні вищі школи на Заході (особливо у США) становлять порівняно 

незначний сегмент сфери вищої освіти, які за престижністю та 

рейтинговими показниками часто поступаються приватним. Проте 

упродовж останніх десятиліть вітчизняна освіта розвивалася в напрямі 

європоцентризму, а досвід європейських країн засвідчує ефективність 

раціонального поєднання традиційного державного і нового недержавного 

сектору в системі вищої освіти. 

Діахронний аналіз розвитку вищої освіти дозволяє констатувати: 

якщо в радянський період у державі з плановою економікою припинила 

існувати приватна власність і всі заклади освіти були одержавлено, то  в 

умовах ринкової економіки, відкритості зовнішнього світу, потреба в 

спеціалістах різного профілю змінюється прискореними темпами. 

Малорухливість, забюрократизованість державної вищої освіти, що 

реформувалася вкрай повільно стала основною причиною до активного 

формування нового сектору недержавної вищої освіти, більш гнучкої й 

адаптованої до потреб підготовки фахівців.  

Виходячи з інтересів суспільства і держави, перспектив 

повноцінного розвитку України життєво необхідно зробити становище 

закладів освіти усіх форм власності рівноправним. Погодимося із думкою 
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сучасних науковців (Астахова, 2014; Буяшенко, 2017; Проблеми 

модернізації, 2019; Фініков, 2002), що без подібної адаптації до світових 

стандартів вітчизняна вища школа не зможе ефективно розвиватися, тому 

країна буде приреченою на відставання. Враховуючи вище зазначене, 

поділяємо думку В. Астахової щодо необхідності надання прямої 

підтримки держави приватних закладів вищої освіти відповідно до 

загальновизнаної у світі практики (Астахова, 2011), адже саме в цьому 

вбачається дієвий засіб подальшої оптимізації діяльності вишів, що мають 

вагомий прогностичний потенціал щодо розвитку галузі та держави в 

цілому. Адже значення недержавних закладів вищої освіти у подоланні 

соціально-економічної кризи в країні не можливо переоцінити: створення 

тисяч нових робочих місць; підготовка фахівців за гостродефіцитними 

напрямками; сприяння національній самоідентифікації, розвитку 

національної культури, оволодінню цінностями світової культури, 

поглибленню міжнародної співпраці в науковій, освітній, культурній 

сферах (Романовський, 2012). 

Світова практика переконливо довела не тільки ефективність 

функціонування недержавних закладів вищої освіти, але й швидкість їх 

адаптації до конкурентного середовища. Причому українські вищі  школи 

сьогодні змушені конкурувати не тільки на внутрішньому ринку, але й на 

привабливих для абітурієнтів з позиції перспективи майбутнього 

працевлаштування європейських ринках (Польщі, Чехії, Словенії, 

Словаччини, країн Балтики, Болгарії, Німеччини). Країни Європейського 

Союзу, що розвиваються, в умовах дефіциту робочої сили через потоки 

трудової міграції у відкритих європейських кордонах та старіння 

населення країн, особливо Західної Європи, відчувають гостру потребу в 

залучені перспективної молоді для навчання та подальшої роботи. У цих 

умовах українська система освіти перебуває в жорсткій конкуренції із 

закладами освіти Європейського Союзу, що мають більш потужне 

фінансування та географію охоплення абітурієнтів (Романовський, 2012).  
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Дослідники визначають, що найважливішими правовими актами, які 

справили значний вплив на становлення та розвиток недержавної вищої 

освіти після проголошення незалежності, були Конституція України (1996) 

і нова редакція Закону «Про освіту» (1996) (Огаренко, 2001; Проблеми 

модернізації, 2019). Так, Конституція України проголосила рівноправність 

усіх форм власності та свободу підприємницької діяльності. А відповідно 

до Закону «Про освіту», прийнятого ще в 1991 році передбачалася 

можливість утворення і рівноправне функціонування закладів 

різноманітних організаційно-правових норм – державних, муніципальних, 

недержавних. Відповідно зацікавленість суспільства в існуванні вищих 

шкіл різних форм власності пов’язана зі створенням конкурентного 

освітнього середовища. 

Підкреслимо, що подальшому становленню мережі вітчизняних 

закладів освіти недержавної форми власності сприяло ухвалення низки 

нормативних документів. Так, аналіз Національної доктрини розвитку 

освіти в Україні (2002) засвідчив, що «стратегічним завданням держави на 

сучасному етапі є формування багатоваріантної інвестиційної політики, 

яка передбачає можливість залучення до фінансування освітньої галузі 

різноманітних коштів: приватних осіб, підприємств, організацій, 

міжнародних фондів та товариств, благочинних внесків тощо» 

(Національна доктрина, 2002).  У преамбулі до Закону України «Про вищу 

освіту» (2014) визначено, що фінансовий плюралізм «встановлює основні 

правові, організаційні, фінансові засади функціонування системи вищої 

освіти, створює умови для посилення співпраці державних органів і 

бізнесу з закладами вищої освіти на принципах автономії вищих шкіл 

поєднання освіти з наукою та виробництвом з метою підготовки 

конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та 

інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення 

потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях» 

(Закон, 2014). Все це створює сприятливі передумови для подальшої 
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розбудови недержавного сектору вищої освіти України, проте й спонукає 

до розроблення цілого пакету нормативних актів. 

Адже фактично з позиції владних структур вища освіта, здобута в 

недержавних вищих школах, розглядається не як суспільна цінність, а як 

приватний інтерес, що суперечить сучасним уявленням про основні 

конституційні права та свободи людини і громадянина. Яскравим 

прикладом неоднозначного ставлення є норми Закону України «Про вищу 

освіту» (2014), якими передбачено рівний доступ до державного 

замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою для вишів різних 

форм власності (Закон, 2014). Тобто відповідно до положень нормативного 

документу встановлено, що абітурієнти самі повинні обрати ті виші, в яких 

би вони прагнуть здобути вищу освіту державним коштом. Проте досвід 

імплементації Закону засвідчує декларативний характер зазначених 

положень. Не втратила чинність і Постанова Кабінету Міністрів «Про 

затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку 

фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, 

підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» (2013), згідно з якою 

«виконавцями державного замовлення можуть бути вищі, професійно-

технічні навчальні заклади, заклади післядипломної освіти, наукові 

установи державної та комунальної форми власності» (Кремень, 

Ніколаєнко, 2015), що ігнорується на практиці.  

Проте погодимося із І. Прохор, що подальша реалізація нового 

Закону «Про вищу освіту» здатна забезпечити рівні права недержавних 

вищих шкіл поряд у здійсненні освітньої, наукової та інших видів 

діяльності, надавати освітні послуги за неакредитованими програмами 

(видавати власні документи про вищу освіту), брати участь у формуванні 

Національного агентства; претендувати на розподіл держзамовлення, 

утворювати навчальні, навчально-наукові та навчально-науково-виробничі 

комплекси, наукові парки та входити до складу консорціуму, зберігаючи 

при цьому статус юридичної особи та фінансову самостійність, формувати 
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власну структуру відповідно до потреб освітньої діяльності (на відміну від 

державного сектору з чітко регламентованим вимогами щодо факультетів і 

кафедр) (Прохор, 2015, с. 105). Адже на недержавний сектор поширюється 

державний стандарт освіти – сукупність норм, що визначають 

нормативний термін навчання, зміст вищої освіти, обсяг навчального 

навантаження, вимоги до освітньо-кваліфікаційних (освітніх) рівнів 

студентів, засоби діагностики рівня підготовки та якості освіти (Заєць, 

Жураковський, 2003). 

Закцентуємось на тому, що із проголошенням незалежності України 

відкриття недержавних закладів вищої освіти відбувалося з урахуванням  

кон’юнктури ринку освітніх послуг і ринку праці, враховуючи існуючий 

попит на вищу освіту, залишений у спадок від радянських часів (станом на 

1992 рік на 100 випускників шкіл державні виші могли запропонувати 

лише 22 місця) (Січкаренко, 2010). Аналіз досвіду діяльності недержавних 

вищих шкіл України дозволяє стверджувати, що більшість із них на 

початку свого становлення здійснювали підготовку фахівців із 3–

4 спеціальностей, що надавало можливості для реалізації індивідуального 

підходу до студентів. Підготовка фахівців у означених вишах переважно  

здійснювалася у таких сферах, як економіка, менеджмент, маркетинг, 

правознавство, медицина, іноземні мови, міжнародні відносини, 

соціологія, психологія, журналістика, землевпорядкування тощо. 

Науковці сходяться на думці, що починаючи з 1995 року в Україні 

відбувалася стабілізація недержавного сектору вищої освіти 

(Михайліченко, 2017; Прохор, 2015). Адже на початку діяльності 

недержавні заклади вищої освіти потерпали від нерозвиненості 

матеріальної бази, невизначеності статусу, плинності та браку науково-

педагогічних кадрів, відсутності соціальних гарантій для викладачів і 

студентів, власних академічних традицій, необхідних нормативних актів 

(Тимошенко, 1998). Крім того, більшість викладачів і студентів означених 

вищих шкіл було слабо залучено до виконання наукової тематики 
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(зокрема, недостатньо представницькою була їх участь у наукових 

конференціях); повільно розгорталася робота щодо видання наукових 

збірників, реєстрації цих видань як фахових, підготовки власних 

підручників і методичних посібників (Астахова, 2003, с. 27). 

Розвитку недержавного сектора вищої освіти суттєвим чином 

сприяла діяльність спеціалізованих громадських об’єднань. Так, від 

1993 року діє Асоціація навчальних закладів України приватної форми 

власності, створена задля об’єднання зусиль освітян і науковців у 

пошуках інноваційних форм освіти заради піднесення інтелектуального і 

духовного рівня українського народу, оновлення національної освіти, 

опікуючись захистом інтересів недержавних вищих шкіл та 

представленням їх інтересів в усіх державних органах (Асоціація, 2019). 

У 1999 році з метою координації зусиль науково-педагогічної 

громадськості України для забезпечення ефективного розвитку 

недержавного сектору вищої освіти, зміцнення її авторитету на 

державному та міжнародному рівнях було створено Конфедерацію 

недержавних вищих навчальних закладів України, що об’єднала виші 

майже з усіх регіонів країни (Конфедерація, 2019). 

Аналіз практики функціонування недержавних вищих шкіл в Україні 

свідчить про наявність істотних проблем на шляху їх подальшого розвитку, 

серед яких: дефіцит науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, 

менеджерів, здатних генерувати і сприймати необхідні інновації, 

обумовлений низьким престижем (часто штучно створюваним) викладача 

недержавного сектору вищої освіти, обмеженою мобільністю, критичним 

становищем системи підвищення кваліфікації; пререшкоди в розвитку 

матеріальної навчально-наукової бази більшості вишів; низький рівень 

взаємодії з роботодавцями в забезпеченні умов якісної виробничої практики; 

невизначеність функціонування недержавного сектору вищої в умовах 

системи безперервної освіти, наявність бар’єрів між її рівнями і ступенями; 

відставання на технологічному рівні, обмежене використання активних 
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методів навчання, недостатня гнучкість освітніх програм, їх слабкий зв’язок з 

потребами ринку праці; неефективні інституційна структура і методи 

внутрішнього управління, слабкий зв’язок з органами місцевого 

самоврядування, регіональними бізнес-структурами, недосконалість і 

нестабільність умов функціонування окремих вишів; відсутність чіткої 

стратегії і тактики розвитку недержавного сектору вищої освіти, стабільної 

позиції Міністерства освіти і науки України; недостатнє врахування потреб 

ринку праці, спрямованих на підвищення якості навчання; нерозвиненість 

власної інноваційної інфраструктури і, як наслідок, зниження наукового 

рівня освітнього процесу, кваліфікації викладачів, підготовки студентів до 

наукової й інноваційної діяльності (Проблеми модернізації, 2019). 

Проте усвідомлення зазначених недоліків і негараздів стало 

стимулом для подальшої активної розбудови недержавних вищих шкіл, 

упровадження нових підходів до рішень неординарних проблем, ініціативи 

та ефективної інноваційної діяльності, що сприяло професійній 

самореалізації викладачів і студентів. Погодимося з думкою Г. Січкаренко, 

яка вказує на те, що новостворені заклади вищої освіти активно 

запроваджували новітні навчальні курси, авторські програми, нестандартні 

методики навчання і виховання, підбору студентів, викладацьких й 

управлінських кадрів, навчально-методичної літератури (та її видання) 

(Січкаренко, 2010). Вони налагоджували зв’язки з вишами західних країн, 

широко використовували їх програми, методики, обмін викладачами і 

студентами, що в подальшому почало активно використовуватися й 

державними закладами освіти - флагманами надання якісних освітніх 

послуг. Сильними сторонами вишів недержавного сектору були і 

залишаються гнучкість та оперативність реагування на суспільно-

економічні виклики, інноваційні можливості, індивідуальний підхід до 

студентів тощо. 

Сучасна недержавна вища школа – організація саморегульована 

(здатна самостійно й оперативно реагувати на зовнішні чинники), 
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самофінансована (задовольняє свої витрати доходами від реалізації 

освітніх послуг), підприємницька (діє на свій страх і ризик, виключно під 

свою відповідальність, піклуючись про результат – якість освітнього 

процесу і фінансові доходи) (Проблеми модернізації, 2019). Сьогодні 

недержавна вища школа є цілісною структурою, що становить окремий 

сектор у системі вищої освіти.  

Проте розширення масштабів вищої освіти активізувало проблему 

якості навчання. Сучасне суспільство потребує високоосвічених і 

мобільних фахівців, відтак бере на себе завдання забезпечення якості 

вищої освіти, впливаючи на ринок праці молодих спеціалістів (Осокина, 

2005, с. 107). За визначенням сучасних дослідників 

(М. Михайліченко (2017), Г. Січкаренко (2010), І. Тимошенко (1998)), 

провідні та стабільні у своїй діяльності недержавні виші зробили вагомий 

внесок у подолання системної кризи в Україні, забезпечивши важливі 

соціальні функції зі створення тисяч робочих місць, розширення 

можливостей отримання вищої освіти тисячам молодих людей (уберігши 

багатьох із них від безробіття й асоціальних проявів), забезпечення 

держави фахівцями затребуваних спеціальностей, створення бази для  

апробації освітніх інновацій та інше. 

У сучасній системі освіти України триває процес оптимізації мережі 

вищих шкіл, у тому числі недержавних. Так, відповідно до показників 

офіційної статистики у 2017–2018 навчальному році в Україні 

налічувалося 661 закладів вищої освіти І–IV рівня акредитації, з них 128 – 

приватних (проти 813 і 176 у 2010–2011 навчальному році) або 

289 закладів вищої освіти ІІІ–IV рівня акредитації, з них 77 – приватних 

(кількість яких з 2010–2011 навчального року зменшилася на 22) (Вища 

освіта, 2018). Упродовж зазначеного періоду на 31% зменшилася 

чисельність осіб, зарахованих на навчання у вищі школи різних секторів (у 

2010–2011 н. р. – 381362 осіб, у 2017–2018 н. р. – 264448 осіб) (Вища 

освіта, 2018, с. 94.). 
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Аналіз інформаційних ресурсів дозволяє виокремити десятку 

провідних вишів України означеного сектору станом на початок 2019–

2020 навчального року: Київський медичний університет, Університет 

імені Альфреда Нобеля у Дніпрі, Полтавський університет економіки і 

торгівлі, Український католицький Університет, Академія адвокатури 

України, Київський міжнародний університет, Українсько-американський 

університет «Конкордія», Харківський гуманітарний університет «Народна 

українська академія», ІТ СТЕП Університет, Львівський медичний 

інститут (Кращі, 2019). Відповідну рейтингову таблицю оприлюднено 

інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua», який склав консолідований 

рейтинг закладів вищої освіти України 2019 року, взявши за основу 

найбільш авторитетні серед експертів та засобів масової інформації 

вітчизняні рейтинги («Топ-200 Україна», «Scopus» та «Бал ЗНО на 

контракт»). Варто зауважити, що більшість зазначених закладів 

демонструють не тільки стабільно високі рейтингові показники, але й 

забезпечують високу якість підготовки фахівців різних спеціальностей, 

затребуваних на батьківщині та за її межами. 

Опрацювання сучасних наукових розвідок дозволяє здійснити 

порівняльний аналіз державного та недержавного секторів вітчизняної 

вищої освіти. Зокрема, значну увагу означеному питанню приділено у 

дисертаційному дослідженні О. Сидоренка, в якому до головних 

розбіжностей віднесено такі ознаки, як: виконання державного 

замовлення або ж замовлення суспільства; різні способи  фінансування і 

форми оподаткування; різні рівні відповідальності за результати своєї 

праці; підтримка специфічного мікроклімату, що сприяє формуванню 

громадянськості, патріотизму, моральних принципів та ідеалів 

(Сидоренко, 2011, с. 13). 

У сучасній літературі утвердилася думка, що недержавні заклади 

освіти користуються ширшими самоврядними правами порівняно з 

державними, принаймні щодо фінансово-господарської діяльності та 
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можуть вільно встановлювати рівень оплати викладачів, формувати 

штатний розпис, визначати співвідношення кількості викладачів щодо 

студентів, хоча деякі з цих показників виразно прописані в документах, які 

регламентують процес ліцензування та акредитації освітньої діяльності у 

вищих школах (Проблеми модернізації, 2019, с. 233). 

На нашу думку, до переваг недержавних закладів освіти України 

варто віднести такі: здатність конструктивно реагувати на зміни соціально-

економічного становища в державі та пріоритетів у суспільстві, 

розробляти оригінальні освітньо-професійні програми, що після апробації 

можуть реалізовуватися при підготовці кадрів у державних вишах; 

систематичне інвестування коштів у власний розвиток, для підвищення 

якості освіти, спрямованої на розкриття потенціалу особистості та набуття 

практично орієнтованих професійних навичок; задоволення попиту в сфері 

освітніх послуг, не повністю охоплених державним сектором (передусім у 

сфері економіки, фінансів, комерції, юриспруденції, менеджменту, 

гуманітарних знань, мистецтва, соціальної роботи), а також із 

нетрадиційних напрямів підготовки кадрів; задоволення попиту особливої 

категорії споживачів освітніх послуг, які потребують нестаціонарних форм 

навчання або мають потребу в навчанні екстерном для здобуття другої 

вищої освіти та інші. Саме недержавні заклади вищої освіти активніше 

вводять новий освітній менеджмент; оптимізують витрати коштів на 

адміністративні та господарські потреби; оперативно запроваджують нові 

спеціальності, потреба в яких актуалізується в епоху формування 

суспільства знання; сприяють становленню особистості, яка здатна 

конструктивно мислити й діяти, реалізуючи власну громадянську позицію 

та приймаючи констуктивні рішення. 

Як показує аналіз наукової літератури, до найбільш значущих 

проблем у розвитку недержавної вищої освіти належить недосконалість 

нормативно-правової бази, недостатня якість освітніх послуг та низька 

ефективність належної урядової підтримки у вигляді державного 
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замовлення на підготовку фахівців, стипендій або додаткового соціального 

забезпечення викладачів; брак державної підтримки для забезпечення 

виходу недержавних вищих шкіл на міжнародний ринок освітніх послуг; 

неусталеність наукових зв’язків із академічними науково-дослідними 

установамивзаємодії суб’єктів освітнього процесу, а саме: велика 

конкуренція із державним сектором; відсутність; обмеження наукових 

можливостей через недостатнє фінансування; відсутність координації 

роботи науковців у міжгалузевих дослідженнях та відтік інтелектуальних 

ресурсів за кордон; труднощі в налагодженні міжнародної співпраці через 

невідповідності в термінах, методиці навчання та контролю якості, різниці 

в освітніх кваліфікаціях тощо (Проблеми модернізації, 2019). 

Антипродуктивним вважаємо той факт, що встановлені 

законодавством права на наукові пенсії і пільги не розповсюджуються на 

працівників недержавних вищих шкіл. Незважаючи на аналогічні 

обов’язки у викладачів обох секторів вищої освіти, вони нерівноправні в 

реалізації соціального захисту. Пільги для діячів науки та освіти повинні 

надаватися усім викладачам, незалежно від форми підпорядкування 

закладу. Необхідно зауважити, що попри недосконале законодавче 

обґрунтування діяльності недержавних закладів вищої освіти та певний 

скептицизм громадської думки, більшість цих закладів демонструють 

потужні інноваційні можливості, завдяки зусилям творчих викладачів та 

менеджерів, для яких стали затісними рамки регламентованої вищої 

школи. Окремі фундатори приватних вишів стали справжніми 

освітянськими лідерами, які активно сприяють подальшому розвитку 

освітньої галузі. 

Констатовано, що державні виші поступаються недержавним 

мобільністю, орієнтацією на нове, індивідуальним підходом до студентів і 

викладачів, оперативністю ухвалення рішень. Однак їх переваги 

досягаються завдяки більш стабільному професорсько-викладацькому 

складу, організації освітньої та наукової діяльності, підготовці фахівців 
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вищої кваліфікації, а також підтримці органів державної влади. 

Підкреслимо, що автономія завжди виступала інструментом для зростання 

якості українських вишів, забезпечення їх конкурентоздатності на 

міжнародній арені та демократизації студентського життя. Проте ці 

процеси супроводжує «оптимізація» мережі вищих шкіл, що призводить до 

знищення унікального академічного середовища, націленого на приріст 

знань і формування інтелектуального капіталу (Панич, 2017).  

Водночас, незважаючи на тенденцію до загального зменшення вищих 

шкіл, в Україні відбувається стихійна масовізація вищої освіти. Адже на 

сучасному етапі студентами стають більшість випускників українських 

шкіл, що супроводжується інфантильним ставленням до навчання та 

обраної професії. За свідченнями Міністра освіти і науки України 

Л. Гриневич, сьогодні 80% безробітних українців – це люди з вищою 

освітою (80% безробітних, 2018), а відтак конче актуальним для вищої 

школи України (особливо для недержавних закладів вищої освіти), є 

завдання прогнозування потреб розвитку економіки, культури, суспільства 

загалом. З цією метою недержавні вищі школи повинні не тільки 

підтримувати функціонування тих спеціальностей, які називають 

«спеціальностями майбутнього», але й здійснювати наукові дослідження, 

спрямовані на забезпечення трендів сталого суспільного розвитку. На 

нашу думку, недержавні вищі школи здатні оперативніше реагувати на 

запити суспільства щодо формування у студентів певних компетенцій, 

корегуючи навчальні програми, що дозволять здобувачу вищої освіти мати 

конкурентні переваги на ринку праці. Винятково актуальною наразі є 

необхідність запровадження індивідуальних освітніх траєкторій студентів.  

Вже зараз без недержавного сектору (від невеликих 

вузькопрофільних вишів до багатопрофільних гігантів) складно уявити 

систему вітчизняної вищої освіти в цілому. Як серед недержавних, так і 

серед державних вищих шкіл є престижні заклади і з низьким освітнім 

рівнем. Престиж і авторитет вишу залежить не від його форми власності – 
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майбутні абітурієнти обирають майбутню «альма-матер» за якісно іншими 

критеріями – високою кваліфікацією за обраною спеціальністю і 

дипломом, що сприятимуть успішному працевлаштуванню.  

Виклики сьогодення вимагають змін як у системі освіти (вироблення 

здатності держави підтримувати ефективну систему освіти, підвищувати 

інтелектуальний потенціал нації), так, і в системі підтримки приватного 

сектора і підприємництва (шляхом формування і підтримки сприятливого 

інвестиційно-інноваційного середовища) та системі якості (здійснення 

майстерної трансформації ідей і технологій у конкурентні товари і 

послуги) (Мойсеєнко, 2007). Безсумнівно, потенціал недержавної вищої 

школи (а саме її інтелектуальні, матеріальні, інформаційні, соціально-

культурні ресурси) може посприяти реформуванню національної системи 

вищої освіти, інноваційної освітньої діяльності, впровадженню новітніх 

наукових і технологічних досягнень у практику підготовки фахівців, 

інтенсифікації наукових досліджень, забезпеченню творчої самореалізації і 

гармонійного розвитку особистості фахівця, поглибленню співпраці і 

кооперації закладів вищої освіти і наукових установ; інтеграції 

недержавної освіти в загальноєвропейський і світовий освітній простір 

(Проблеми модернізації, 2019).  

Ретроспективний аналіз показує, що низка принципів організації 

освітнього процесу в недержавних вищих школах України другої половини 

XIX – початку XX століття активно реалізуються сьогодні. Витоки 

багатьох сучасних підходів до проблем вищої освіти існували і століття 

тому: від організації різноманітних практичних занять і самостійної 

творчої роботи слухачів вишів до проведення міжнародних наукових 

конференцій за участю студентів та їх стажування в різних закордонних 

установах (Грачев, 2000, с. 99–100). 

У процесі дослідження актуалізовано можливості використання 

позитивного досвіду в сучасних умовах розвитку недержавної вищої 

школи України: вдосконалення нормативно-правового забезпечення для 
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більш повної реалізації організаційної, фінансової, кадрової та академічної 

автономії; інтенсифікація соціального партнерства з державними 

структурами та органами місцевого самоврядування; активніше 

врахування позиції академічної громадськості у процесі визначення 

подальших перспективних напрямів реформування галузі; забезпечення 

високих стандартів якості освіти на основі впровадження інноваційних 

форм, методів і засобів навчання, активізації інститутів громадянського 

суспільства та міжнародної взаємодії; розбудови належної матеріально-

технічної бази і навчальної інфраструктури; посилення співпраці науки з 

виробництвом та бізнес-структурами; поглиблення наукової роботи та 

дослідницької спрямованості освітнього процесу; активізація 

міжпредметних зв’язків; розроблення індивідуальних траєкторій навчання  

студентів; оптимізація академічної мобільності (зокрема, завдяки 

розширенню практики закордонних стажувань перспективних студентів і 

викладачів коштом закладу); забезпечення престижності професії 

викладача вищої школи; організації належного соціального захисту, 

налагодження продуктивної педагогічної взаємодії викладачів і студентів, 

спрямованої на розвиток інноваційно-критичного мислення і творчу 

самореалізацію суб’єктів освітнього процесу; зміцнення наукового 

світогляду, громадянської та національної свідомості студенства. 

Отже, сьогодні розвиток недержавного сектору вищої освіти в 

Україні є результатом оновлення освітньої системи, її повноцінного 

входження в нові соціально-економічні та суспільно-політичні умови, що 

спонукає до конкуренції серед постачальників освітніх послуг, а, отже, і до 

зростання якості освіти. В цілому недержавні вищі школи є більш 

пристосованим до реформ у галузі вищої освіти та курсу на 

децентралізацію органів державної влади та місцевого самоврядування, що 

вимагає широкої автономії закладів вищої освіти. 

 

 



    185 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

Використання методу порівняння дозволило встановити: якщо на 

початково-апробаційному етапі громадська та приватна ініціатива 

постійно наражалася на протидію офіційних бюрократичних органів, на 

стабілізаційно-розбудовчому етапі завдяки інтенсифікації громадсько-

педагогічного руху вдалося подолати монополію держави в галузі вищої 

освіти, то на інноваційно-перетворювальному – домогтися підтримки 

державних структур. Визначено та схарактеризовано основних суб’єктів 

(ініціаторів і реалізаторів) започаткування та структурного оновлення 

недержавних вищих шкіл в кінці ХІХ – на початку ХХ століття, а саме: 

органів місцевого самоврядування, громадських товариств, купців, 

промисловців, кооперативів, приватних осіб (передусім меценатів, 

представників інтелігенції, професорсько-викладацького складу та членів 

їх родин). Завдяки наполегливим зусиллям, моральній і матеріальній 

підтримці носіїв приватної та громадської ініціативи відбулося 

становлення окремого недержавного сектору вищої освіти, що з часом 

почав випереджати державний за динамікою свого розвитку, ставши 

сприятливим середовищем для реалізації педагогічних інновацій у 

вітчизняному освітньому просторі. 

Окреслено напрями реалізації приватної та громадської ініціативи у 

розвитку недержавних вищих шкіл: розробка проектів закладів вищої 

освіти різних типів, лобіювання зазначених проектів перед владними 

структурами, проведення рекламної кампанії в засобах масової інформації, 

збір коштів і матеріальне забезпечення процесу створення й 

функціонування закладів, підтримка відкриття нових спеціальностей, 

організація соціального захисту слухачів. На основі історико-

типологічного методу з урахуванням юридичного статусу, професійного 

спрямування та якості підготовки фахівців уточнено типологізацію 

недержавних вищих шкіл: виші університетського типу – передусім вищі 
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жіночі курси та недержавні університети; галузеві виші – медичні, 

педагогічні, комерційні, політехнічні, сільськогосподарські інститути, 

наділені правами закладів вищої освіти, мистецькі вищі школи й 

консерваторії; а також народні університети як осередки неформальної 

освіти, які діяли на території України в досліджуваний період.  Причому 

якщо на першому етапі провідним типом недержавної вищої школи були 

вищі жіночі курси, на другому – галузеві заклади вищої освіти, то на 

третьому з’явилися приватні та громадські університети класичного та 

народного типу. 

З’ясовано, що стрімке зростання кількісних показників розвитку 

недержавної вищої школи припало на інноваційно-перетворювальний етап. 

Розгортання розгалуженої мережі вищих шкіл (університетських осередків у 

Полтаві й Катеринославі, заснованих громадськими структурами та 

приватними особами, десятків спеціалізованих інститутів, народних 

консерваторій, стаціонарних і мандрівних народних університетів – 

українських, єврейських, російських, польських та поліетнічних) сприяло 

розширенню доступу населення до загальноосвітніх та практичних знань, 

умінь і навичок. На означеному етапі структурно-організаційне 

вдосконалення недержавної вищої школи здійснювалося на основі активного 

відкриття нових кафедр і спеціалізацій підготовки фахівців різного профілю. 

Застосування ретроспективного аналізу уможливило виокремлення 

найсуттєвіших новацій, реалізованих у освітньому середовищі 

недержавної вищої школи досліджуваного періоду: запровадження нової 

предметної системи навчання; індивідуалізація, диференціація та 

інтенсифікація освітнього процесу; децентралізація управління; 

демократизація, диверсифікація, професіоналізація, утвердження 

гуманістичних цінностей; увиразнення національної складової змісту 

освітнього процесу; набуття академічного статусу української мови, 

розвиток студентського самоврядування. Поступово відповідно до етапів 

розвитку недержавної вищої школи посилилася спрямованість освітнього 
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процесу на забезпечення особистісно орієнтованого підходу, на розкриття 

потенціалу студента з використанням творчо-продуктивних форм і методів 

(семінаріїв, лабораторних занять, бесід, консультацій, навчальних і 

виробничих екскурсій, різних видів практик тощо), чому сприяли 

гнучкість навчальних програм, розширення кола джерел інформації, 

активація гурткової роботи.  

Використання історико-логічного й текстологічного аналізу наукової 

літератури та архівних фондів дозволило встановити: якщо на першому етапі 

в змісті освіти домінували загальноосвітні знання, спрямовані на 

забезпечення ґрунтовної універсальної теоретичної підготовки, на другому – 

акцент робився на практико-зорієнтованих дисциплінах для поглибленого 

розвитку професійних знань, умінь і навичок, та на третьому – завдяки 

розширенню варіативної складової та самостійної роботи, створено умови 

для адаптації до нахилів, потреб, можливостей студентів, саморозвитку 

особистості (особливо в середовищі народних університетів). Підтверджено, 

що основними формами поточного контролю знань були колоквіуми, 

підсумкового – іспити. Ті студенти, які вирізнялися сумлінністю у виконанні 

завдань підвищеної розумової складності з елементами наукової роботи (в 

архівах, наукових лабораторіях, експедиціях, здійсненні перекладів давніх 

пам’яток, зразків світової класики, сучасної літератури, підручників, 

посібників), відповідальних доручень (приміром, щодо впорядкування 

лабораторій, музеїв, бібліотек) могли претендувати на вищу оцінку власних 

навчальних досягнень під час іспитів. Відзначено прагнення значної частини 

студентства до знань, оприлюднення наукових розвідок і публіцистичних 

видань, досить високу мотивацію та академічну успішність, переважання 

творчої атмосфери та корпоративної солідарності в студентсько-

викладацькій громаді, незважаючи на різні  політичні погляди та ідеологічні 

орієнтації, що сприяло зародженню суб’єкт-суб’єктного підходу. 

Доведено, що ефективним засобом посилення обізнаності з 

досягненнями науково-технічного прогресу, здобутками педагогічної 
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теорії та практики, поглиблення професійної підготовки та знання 

іноземних мов була активізація академічної мобільності викладачів і 

студентів недержавних вищих шкіл. Аналіз звітної документації закладів 

вищої освіти показав, що завдячуючи практиці закордонних відряджень, 

більшість викладачів та їхніх вихованців почали сприймати академічну 

свободу як обов’язковий атрибут громадянської свободи, пов’язаної з 

прагненням до європеїзації суспільного життя на основі утвердження 

конституційних засад і гуманістичних цінностей.  

Підтверджено, що кадрова автономія недержавної вищої школи 

уможливлювала нейтралізацію зовнішнього тиску можновладців на 

формування професорсько-викладацького складу, проте не убезпечувала від 

поліцейського нагляду. Зауважено, що навіть в умовах недержавної вищої 

школи вирішення кадрової проблеми залежало не тільки від репутації, 

педагогічних здібностей, особистих якостей і наукових досягнень 

претендента. Велике значення мали наявність впливових покровителів, які 

рекомендували претендента на посаду, та позиція директора закладу. Більш 

висока концентрація політично «неблагонадійних» викладачів у академічних 

громадах недержавних вищих шкіл, порівняно з університетським 

середовищем, сприяла емансипації думки та світогляду, високій активності 

та громадянській зрілості вихованців. Виявлено, якщо на початково-

апробаційному етапі розвитку недержавної вищої школи абсолютну 

більшість професорсько-викладацького складу становили університетські 

професори, то на стабілізаційно-розбудовчому, а особливо на інноваційно-

перетворювальному етапах зросла питома частка фахівців без відповідного 

науково-педагогічного цензу. Важливою новацією стало надання в 1918 році 

права кращим недержавним вищим школам здійснювати підготовку науково-

педагогічних кадрів, що засвідчує високий ступінь довіри Української 

держави до таких інституцій. 

Вагомим аргументом при залученні провідних учених слугувало 

матеріальне стимулювання високопродуктивної науково-педагогічної 
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діяльності. Представники прогресивної професури спільно зі студентською 

молоддю долучалися до створення закладів освіти різних рівнів, 

видавництва книг і періодичних видань, організації та проведення 

культурно-просвітницьких акцій. Доведено, що ціла плеяда викладачів 

вищих жіночих курсів не тільки працювали без винагороди, але й 

жертвували власні кошти для підтримки недержавних вищих шкіл та 

інших просвітницьких проектів. Водночас, ініціюючи створення нових 

закладів, представники інтелігенції керувалися не тільки альтруїстичними 

прагненнями до підвищення культурно-освітнього рівня населення, але й 

прагматичними мотивами, пов’язаними з розширенням можливостей для 

підробітку та зміцненням власного матеріального становища. 

Встановлено, що реалізовані владними структурами на другому 

етапі – під час революції 1905–1907 років, ініціативи полягали в 

тимчасовому знятті національних, соціальних і статевих обмежень 

студентського складу на основі скасування відсоткових норм щодо іудеїв, 

дозволу вступу до вищих шкіл жінок, випускників духовних семінарій, 

реальних і комерційних училищ, проте в часи реакції (з 1908 р.) 

дискримінаційні цензи було поновлено. Особливістю недержавної вищої 

школи, порівняно з державною, було забезпечення більшої особистої 

свободи вихованців, які виявляли значну наполегливість у відстоюванні 

власних академічних прав і створенні студентських товариств, 

спрямованих на задоволення національних потреб. Починаючи з 

1917 року, демократизація академічного життя, поглиблення автономії 

вищої школи сприяли відкриттю доступу представників студентської 

молоді до засідань професорських колегій, розширенню самоуправління 

недержавних закладів вищої освіти. З’ясовано, що в 1920 році після 

остаточного встановлення на території України радянської влади було 

здійснено повне одержавлення системи вищої освіти. 

Структурно-порівняльний метод, синхронний та діахронний аналіз 

уможливили співставлення розвитку недержавної вищої освіти на 
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території України та за кордоном. На підставі узагальнення зарубіжних 

джерел підтверджено, що розвиток недержавних вищих шкіл сьогодні 

належить до трендів глобального ринку освітніх послуг. Згідно з 

результатами авторитетних рейтингів, провідні позиції займають 

недержавні університети й інститути, зокрема такі флагмани вищої освіти 

планетарного масштабу, як Оксфорд, Кембридж, Сорбонна, Гарвард, Єль, 

Прінстон; випускники університетів, що належать до британської групи 

«Рассел» та американської «Ліги Плюща», становлять основу наукової, 

культурної, управлінської та бізнесової еліти світу.  Лідером з  

організації неформальної освіти населення на основі дистанційного 

навчання є Лондонський відкритий університет. На сучасному етапі 

значних успіхів у розширенні недержавного сектору вищої освіти досягли 

ті країни, в яких збільшення валового національного продукту 

супроводжувалося зростанням рівня освіти, культивуванням у суспільстві 

мотивації до здобуття знань, відповідним нормативно-правовим 

регулюванням (Німеччина, Японія, США, Південна Корея, Сінгапур).  

Виокремлено провідні тенденції розвитку недержавної вищої  

школи у світовому освітньому просторі на початку ХХІ століття: 

модернізація університетської автономії, глокалізація, масовізація, 

лібералізація, демократизація, диверсифікація, елітаризація, міжнародна 

координація й інтеграція. 

Констатовано, що реалізація академічної, організаційної та 

фінансової автономії в недержавному секторі вищої освіти набула більш 

реалістичних перспектив з ухваленням нового Закону України «Про вищу 

освіту» (2014). У процесі дослідження з’ясовано особливості сучасних 

недержавних закладів вищої освіти в Україні: здатність конструктивно 

реагувати на зміни соціально-економічного становища в державі та 

пріоритетів розвитку суспільства на основі розроблення оригінальних 

освітньо-професійних програм; можливість вибору затребуваних 

спеціальностей і спеціалізацій; автономність управління та постійне 
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вдосконалення управлінських моделей; інвестування коштів у розвиток 

закладу та підвищення якості освіти, систематична робота над 

створенням позитивного іміджу закладу; задоволення попиту, не 

повністю охопленого державним сектором та з нетрадиційних напрямів 

підготовки кадрів; реалізація потреб особливої категорії споживачів 

освітніх послуг, які потребують дистанційних та інших специфічних 

форм навчання тощо. 

Серед найбільш значущих проблем у розвитку недержавної  

вищої школи на сучасному етапі відзначено такі: недосконалість 

нормативно-правового регулювання; слабкість інфраструктури та 

матеріально-технічної бази порівняно з державними закладами освіти; 

плинність професорсько-викладацького складу; низький рівень 

підготовки абітурієнтів, інфантильне ставлення до навчання й обраної 

професії; слабке залучення міжнародних благодійних фондів, організацій, 

проектів, програм, спонсорів; обмеженість рекламно-інформаційної 

діяльності за кордоном щодо можливості надання в Україні освітніх і 

наукових послуг іноземним громадянам; брак належної урядової 

підтримки у вигляді державного замовлення на підготовку фахівців, 

відповідного соціального захисту викладачів і студентів; надто обтяжлива 

система оподаткування; забезпечення прозорості діяльності 

(оприлюднення статуту на офіційному веб-сайті, звітів про фінансову, 

наукову та іншу діяльність); відсутність постійного моніторингу якості 

надання освітніх послуг; зростання випадків шахрайства, пов’язаних із 

торгівлею дипломами тощо. 

Використання методу екстраполяції дозволило актуалізувати 

виявлений позитивний досвід та окреслити перспективи його 

використання в сучасних умовах реформування вищої освіти України  

щодо: активізації приватної та громадської ініціативи для розбудови 

недержавної вищої школи; залучення представників академічної громади 

до розроблення стратегії розвитку галузі вищої освіти; поглиблення 
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індивідуалізації та диференціації навчання й виховання студентської 

молоді; забезпечення інноваційної спрямованості освітнього процесу в 

поєднанні з культивуванням кращих академічних традицій; посилення 

гнучкості навчальних програм та варіативного компоненту змісту освіти 

відповідно до змін потреб суспільства, держави та запитів споживачів 

освітніх послуг; диверсифікації вищої освіти на основі принципів 

демократизму, рівного доступу до знань, практичної доцільності, тісного 

зв’язку з наукою, виробництвом, місцевою владою; зростання академічної 

мобільності й міжнародної співпраці представників академічних громад, 

активізація взаємодії викладачів і студентів для забезпечення 

особистісної самореалізації суб’єктів освітнього процесу.  

Таким чином, у розділі визначено суб’єктів і напрями реалізації 

громадської та приватної ініціативи у розбудові недержавної вищої школи; 

виявлено змістово-процесуальні й кадрові особливості досліджуваного 

феномену; розкрито особливості розвитку недержавної вищої школи в 

сучасних умовах та актуалізовано можливості використання виявленого 

позитивного досвіду. 

 

Матеріали третього розділу висвітлено у працях автора (Корж-

Усенко, Сидоренко, 2019а, 2020а, 2020б; Сидоренко, 2016а, 2018г, 2019б, 

2019в). 
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ВИСНОВКИ 

 

Визначення особливостей розвитку недержавної вищої школи України 

в кінці ХІХ – на початку ХХ століття дало підстави сформулювати такі 

висновки: 

1. Схарактеризовано історіографію та джерельну базу дослідження. 

Історіографію проблеми класифіковано на такі групи: праці з проблеми 

розвитку вищої освіти; наукові розвідки з проблеми розвитку недержавної 

вищої школи України; історичні хроніки та ювілейні видання окремих 

закладів вищої освіти; довідникова література. Виявлено особливості 

дорадянської, радянської та сучасної історіографії проблеми розвитку 

недержавної вищої школи на території України; виявлено фактографічно-

хронікальний характер більшості праць дореволюційних авторів, ігнорування 

обраної проблеми в радянській науковій літературі, кількісне та якісне 

зростання ступеня наукової розробленості досліджуваного феномену в 

розвідках сучасних дослідників. Надано визначення ключовому поняттю 

дослідження «недержавна вища школа» – мережа закладів вищої освіти, що 

створювались і функціонували з ініціативи та коштом приватних осіб, 

громадських об’єднань і організацій за активної участі прогресивно 

налаштованої інтелігенції та органів місцевого самоврядування. 

Запропоновано класифікацію джерельної бази дослідження: 

нормативно-правові документи досліджуваного періоду; внутрішня 

документація недержавних вищих шкіл; джерела особистого походження; 

довідково-статистичні матеріали; фотоматеріали, що унаочнюють розвиток 

недержавної вищої школи. 

2. Окреслено суспільно-політичні, нормативно-правові, економічні, 

соціокультурні, освітні, наукові, ментальні чинники та здійснено 

періодизацію розвитку досліджуваного феномену. Виокремлено такі етапи 

розвитку недержавних вищих шкіл України в кінці ХІХ – на початку 

ХХ століття: І – початково-апробаційний (1876–1905), пов’язаний зі 
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створенням зусиллями приватної та громадської ініціативи і першим 

досвідом діяльності вишів нового типу; ІІ – стабілізаційно-розбудовчий 

(1905–1917), для якого характерною була поступова інституалізація й 

активна розбудова окремого недержавного сектору вищої освіти; ІІІ – 

інноваційно-перетворювальний (1917–1920), упродовж якого відбулося 

визнання повноцінності статусу недержавних вищих шкіл у підготовці 

фахівців та науково-педагогічних кадрів, здійснювались активні спроби 

інтенсифікації педагогічного процесу. Узагальнено провідні ідеї щодо 

розвитку недержавної (вільної) вищої школи у вітчизняній і зарубіжній 

науковій думці, що ґрунтувалася на принципах гуманізації, 

гуманітаризації, народності, культуровідповідності, практичної 

доцільності. Виявлено спрямованість на реалізацію мети освіти – 

формування творчої особистості свідомого відповідального громадянина, 

здатного до поєднання загальнолюдських і національних цінностей, 

забезпечення свободи навчання й наукового пошуку, творчої 

самореалізації в академічній громаді та суспільстві в цілому.  

3. Визначено суб’єктів реалізації громадської та приватної ініціативи у 

структурно-організаційній розбудові недержавної вищої школи України в 

досліджуваний період. Доведено, що саме носії приватної та громадської 

ініціативи, керуючись принципами гнучкості й диференціації освітніх послуг, 

сприяли зародженню, становленню та інституалізації окремого недержавного 

сектору вищої освіти, що став сприятливим середовищем для реалізації 

педагогічних інновацій у вітчизняному освітньому просторі.  

З’ясовано напрями реалізації приватної та громадської ініціативи у 

розвитку недержавних вищих шкіл: розробка проектів закладів вищої освіти 

різних типів, лобіювання зазначених проектів, проведення рекламної 

кампанії, збір коштів і матеріальне забезпечення процесу створення й 

функціонування закладів, підтримка відкриття нових спеціальностей, 

організація соціального захисту слухачів. Здійснено типологізацію 

недержавних вищих шкіл, що діяли на території України в досліджуваний 
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період: виші університетського типу (передусім вищі жіночі курси та 

недержавні університети), галузеві виші (медичні, педагогічні, мистецькі, 

комерційні, інженерно-технічні, сільськогосподарські та ін.), народні 

університети, що надавали освіту вищу за своїм рівнем, ніж середня. 

4. Виявлено змістово-процесуальні особливості розвитку 

недержавної вищої школи України в кінці ХІХ – на початку ХХ століття: 

поєднання фундаменталізації та спеціалізації змісту освіти, посилення 

практичної доцільності педагогічного процесу та зв’язку з виробництвом, 

розробка індивідуальної траєкторії навчання з урахуванням здібностей, 

потреб, нахилів та інтересів студентів; надання переваги творчо-

продуктивним формам і методам навчання, спрямованим на 

урізноманітнення й інтенсифікацію навчально-пізнавальної діяльності, 

створення слухачами авторських освітніх та наукових продуктів; 

поєднання курсової та предметної систем навчання, збільшення питомої 

частки самостійної роботи студентів. 

Схарактеризовано практику ретельного відбору претендентів на 

викладацькі посади недержавної вищої школи в кінці ХІХ – на початку 

ХХ століття з урахуванням особистих і фахових якостей, репутації в 

науковому співтоваристві, здатності до наполегливого науково-

дослідницького розвитку, вдосконалення культурного та професійно-

педагогічного рівня, передусім на основі ефективної організації закордонних 

стажувань викладачів і перспективних студентів, які становили основу 

кадрового резерву. 

5. Розкрито особливості розвитку недержавної вищої школи в сучасних 

умовах реформування вищої освіти України: вибір найбільш актуальних і 

затребуваних спеціальностей та спеціалізацій; розроблення оригінальних 

освітньо-професійних програм з урахуванням пріоритетів розвитку 

суспільства та потреб ринку освітніх послуг; автономність управління; 

можливість інвестування коштів у інноваційний розвиток закладу; 

систематична робота над створенням позитивного іміджу недержавного 
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закладу вищої освіти; задоволення попиту громадян, не повністю охопленого 

державним сектором та з нетрадиційних напрямів підготовки фахівців; 

урахування потреб особливої категорії споживачів освітніх послуг. 

Актуалізовано можливості використання дослідженого позитивного 

досвіду в сучасних умовах розвитку недержавної вищої школи щодо: 

повномірної реалізації організаційної, фінансової, кадрової та академічної 

автономії; активного врахування позиції академічної громадськості різних 

секторів вищої освіти у визначенні напрямів реформування галузі; 

досягнення високих стандартів якості освіти на основі впровадження 

інноваційних технологій навчання, активізації інститутів громадянського 

суспільства та міжнародної взаємодії; інтенсифікації соціального партнерства 

з органами місцевого самоврядування; розбудови належної навчальної 

інфраструктури; посилення співпраці науки й виробництва; поглиблення 

дослідницької спрямованості освітнього процесу; активізації міжпредметних 

зв’язків; розроблення індивідуальних траєкторій навчання; оптимізації 

академічної мобільності (зокрема, завдяки практиці закордонних стажувань 

перспективних студентів і викладачів коштом закладу); забезпечення 

престижності професії викладача вищої школи; організації належного 

соціального захисту суб’єктів освітнього процесу; налагодження 

конструктивної педагогічної взаємодії викладачів і студентів, спрямованої на 

розвиток інноваційно-критичного мислення та творчу самореалізацію 

учасників освітнього процесу; зміцнення наукового світогляду, громадянської 

зрілості та національної свідомості студентської молоді. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів окресленої 

проблеми. Подальшого вивчення потребує ступінь нормативно-правового 

забезпечення ефективного функціонування недержавного сектору вищої 

освіти та механізми імплементації елементів позитивного зарубіжного 

досвіду в практику недержавної вищої школи України. 
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Архівні джерела 

Аналіз статутів і принципів організації народних університетів. Тимчасові 

штати секції народних університетів. ЦДАВОВУ. Ф. 166. Міністерство 

освіти і науки України, м. Київ. Оп. 1. Спр. 523. 

Вища школа «Історико-філологічний факультет», заснована Полтавським 

товариством «Просвіта», 1919 р. Програми та інші документи народних 

університетів, вищих жіночих курсів Москви, Катеринослава, Полтави 



    221 

 

 

та інших міст. 1915–1920 рр. ЦДІАК. Ф. 1111. Спілка споживчих 

товариств Півдня Росії, м. Харків. Оп. 1. Спр. 418. 

Временные правила об управлении Екатеринославским горным инститктом и 

Закон о преобразовании Екатеринославского высшаго горнаго училища в 

горный институт. ЦДАВОВУ. Ф. 2201. Міністерство освіти Української 

Держави. Оп. 1, Спр. 350. 

Высшие коммерческие курсы в Киеве 1906/1907 у.г., 1907/1908 у.г. ЦДІАК. 

Ф. 422. Канцелярія Київського, Подільського та Волинського Генерал-

губернатора. Оп. 661. Спр. 2. 

Дамский комитет, 1913 г. ДАОО. Ф. 62. Одеські вищі жіночі медичні курси. 

Оп. 1. Спр. 38. 

Дело с отчетом о деятельности Киевского Фребелевского общества 

содействию делу воспитания детей и материалы к отчету, 1915 г. ДАК. 

Ф. 163. Київська міська управа. Оп. 21. Спр. 216. 

Дисципліни, що читалися на курсах, обов’язкові та необов’язкові. ДАК. Ф. 

244. Київські вищі жіночі курси. Оп. 17. Спр. 23. 

Докладная записка А. В. Жекулиной. Проект устава. 1905 г. ЦДІАК. Ф. 422. 

Канцелярія Київського, Подільського та Волинського Генерал-

губернатора. Оп. 658. Спр. 176. 

Доклад о передаче женских высших медицинских курсов Медицинскому 

обществу. ДАХО. Ф. 201. Женский медицинский институт. Оп. 1. Спр. 16. 

Записная книжка С. И. Маслова за 1904 г. ІР НБВ. Ф. 33. Маслов С. І. 

Од. зб. 3665. 

Звіти про роботу та діяльність Київського археологічного інституту. ЦДІАК. 

Ф. 3806. Полонська-Василенко Н. Д. Оп. 1. Спр. 42. 

Книга протоколов собраний факультетов частного политехнического 

института. ДАДО. Ф. 2065. Частный еврейский политехнический 

институт. Оп. 1. Спр. 1627. 

Королева Ольга Васильевна. ДАК. Ф. 153. Київський комерційний інститут. 

Оп. 7. Спр. 936. 
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Краткий отчет о составе Высших коммерческих курсов в 1906–1907 году. 

ДАК. Ф. 229. Высшие коммерческие курсы Министерства торговки и 

промышлености. Оп. 1. Спр. 19. 

Краткий отчет о составе курсов в 1906–1907 г. Обзор преподавания. ДАК. 

Ф. 229. Высшие коммерческие курсы Министерства торговки и 

промышлености. Оп. 1. Спр. 3. 

Личное дело Гавриловой Ольги Ивановны. ДАХО. Ф. 772. Харьковский 

женский Политехнический институт, учрежденный Южно-Русским 

обществом  технологов. Оп. 1. Спр. 276. 

Материалы к годовым отчетам о деятельности курсов, 1911–1916 гг. ДАОО. 

Ф. 45. Новоросійський університет. Оп. 19. Спр. 72. 

Музиченко О. Ф., 1875–1937 р. ЦДАВОВУ. Ф. 166. Міністерство освіти і 

науки України, м. Київ. Оп. 1, т. 2. Спр. 5163. 

Об учреждении трех стипендий на ВЖК Невиандт. ДАХО. Ф. 45. Харьковская 

городская дума. Оп. 1. Спр. 3281. 

Об учреждении Устава Попечительного комитета о нуждах  

Харьковских высших женских курсов, учрежденных Обществом 

взаимопомощи трудящих женщин. ДАХО. Ф. 29. Харьковское 

губернское по делам о товариществах и обьединения присутствие. 

Оп. 1. Спр. 109. 

Обьяснительная записка от 6 марта 1912 г. ДАК. Ф. 244. Київські вищі жіночі 

курси. Оп. 17. Спр. 71. 

Одеські вищі жіночі медичні курси, 1915 р. ДАОО. Ф. 62. Одеські вищі жіночі 

медичні курси. Оп. 1. Спр. 45. 

О постановке и обсуждении вопроса в Государственной думе по 

украинизации школ 1909 г. ІР НБВ. Ф. 66. Лучицький І. В. Спр. 255. 

Отчет за 1913 г. о состоянии курсов. ДАОО. Ф. 62. Одеські вищі жіночі 

медичні курси. Оп. 1. Спр. 34. 

Отчет о деятельности Высших женских курсов в 1915–16 г. ДАОО. Ф. 334. 

Одеські вищі жіночі курси. Оп. 3. Спр. 7657. 
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Отчет о деятельности и состоянии Курсов за 1911 г. ДАОО. Ф. 62. Одеські 

вищі жіночі медичні курси. Оп. 1. Спр. 25. 

Отчет о занятиях за 1910 г. профессорского стипендиата по кафедре 

философии Вас. Вас. Зеньковского. ДАК. Ф. 16. Київський університет 

Святого Володимира. Оп. 465. Спр. 3389. 

Отчет о работе Высших женских курсов сельского хозяйства и лесоводства в 

г. Харькове Министерства земледелия за период с 1 сентября 1917 года 

по 1 января 1919 года. ДАХО. Ф. 1031. Высшие женские курсы 

сельского хозяйства и лесоводства Департамента земледелия, 

г. Харьков. Оп. 1. Спр. 7. 

Отчет о состоянии и деятельности Одесских высших женских курсов в 

1912/13 г. ДАОО. Ф. 334. Одеські вищі жіночі курси. Оп. 3. Спр. 7656. 

Отчет составлен о деятельности высших женских курсов за 1904, 1907, 

1908 гг. ДАОО. Ф. 45. Новоросійський університет. Оп. 19. Спр. 50. 

Отчет, 1915 г. ДАОО. Ф. 62. Одеські вищі жіночі медичні курси. Оп. 1. Спр. 45. 

Отчеты о проведении практических занятий со слушательницами курсов за 

1911–1912 гг. ДАК. Ф. 244. Київські вищі жіночі курси. Оп. 17. 

Спр. 204. 

Отчеты профессоров и преподавателей о проведении практических занятий 

за 1911–1912 гг. ДАК. Ф. 244. Київські вищі жіночі курси. Оп. 17. 

Спр. 203. 

Переписка с Киевским губернатором и другими учреждениями о 

политической проверке директора Киевского коммерческого института 

М. В. Довнар-Запольского, студентов и других лиц. ЦДІАК. Ф. 274. 

Київське губернське жандармське управління. Оп. 4. Спр. 583. 

Переписка департамента полиции и Харьковского губернского жандармского 

управления о политических взглядах профессорского и 

преподавательского состава Харьковских высших учебных заведений. 

ЦДІАК. Ф. 705. Південно-Східне районне охоронне відділення, 

м. Харків. Оп. 1. Спр. 699. 
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Переписка с Департаментом полиции, Харьковским ГЖУ о сборе сведений в 

политической благонадежности профессоров Киевского университета 

Иконникова В. С., Харьковского университета Сиввы В. И., 

Нетушила И. В., Палиенко Н. И., Левитском В. Ф., 1915 г.  

ЦДІАК. Ф. 274. Київське губернське жандармське управління. Оп. 4. 

Спр. 531. 

Положение об Институте; переписка с профессорами о пересылке ученых 

трудов; с лицами окончивших Институт ДАК. Ф. 153. Київський 

комерційний інститут. Оп. 8. Спр. 1327. 

Положение о высших женских медицинских курсах в городе Одессе. ДАОО 

Ф. 62. Одеські вищі жіночі медичні курси. Оп. 1. Спр. 6. 

Положение о частных женских общеобразовательных курсах, учрежденных в 

Киеве профессором М. В. Довнар-Запольским на основании 

Высочайшего соизволения, последовавшего 3 декабря 1905 года. 

ЦДІАК. Ф. 442. Канцелярія Київського, Подільського та Волинського 

Генерал-губернатора. Оп. 538. Спр. 207. 

По ходатайству об утверждении проекта устава женского университета 

Св. Ольги в Киеве взамен существующего «Положения о Высших 

Женских Курсах в Киеве», 1911 г. ЦДІАК. Ф. 707. Канцелярія 

попечителя Київського навчального округу. Оп. 161. Спр. 32. 

Про організацію вузів. ЦДАВОВУ. Ф. 166. Міністерство освіти і науки України, 

м. Київ. Оп. 1, Спр. 277. 

Про предмети, що на фізико-математичному факультеті (дисципліни 

педагогічного циклу), вважалися необов’язковими для вивчення. ДАК. 

Ф. 244. Київські вищі жіночі курси. Оп. 17. Спр. 5. 

Про Харківський приватний фармацевтичний інститут М. П. Ряснянського, 

1918 р. ЦДАВОВУ. Ф. 2201. Міністерство освіти Української Держави. 

Оп. 1. Спр. 365. 

Работы профессора В. Лазурского. ДАОО. Ф. 334. Одеські вищі жіночі курси. 

Оп. 3. Спр. 7528. 
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Расписание лекций и практических занятий профессоров, преподавателей и 

лекторов историко-филологического факультета на 1918–1919 гг. ДАК. 

Ф. 244. Київські вищі жіночі курси. Оп. 17. Спр. 552. 

Речь проф. С. В. Левашова на открытии Одесских высших женских 

медицинских курсов 26.09.1910 г. ДАОО. Ф. 62. Одеські вищі жіночі 

медичні курси. Оп. 1. Спр. 345. 

Статистические сведения о слушательницах Киевских висших женских 

курсах, 1918 г. ДАК. Ф. 244. Київські вищі жіночі курси. Оп. 17. Спр. 57. 

Статут єврейського приватного інституту теології і суспільних наук. ЦДАВОВУ. 

Ф. 2201. Міністерство освіти Української Держави. Оп. 1. Спр. 344. 

Устав высших коммерческих курсов М. В. Довнар-Запольского в г. Киеве, 

1906 г. ЦДІАК. Ф. 422. Канцелярія Київського, Подільського та 

Волинського Генерал-губернатора. Оп. 636. Спр. 123. 

Устав Харьковских высших коммерческих курсов, 1912 г. ДАХО, Ф. 3. 

Канцелярия харьковского губернатора. Оп. 285. Спр. 243. 

Устав частого Харьковского женского медицинского института. ДАХО. 

Ф. 201. Женский медицинский институт. Оп. 1. Спр. 20. 

Учебные планы Екатеринославского частного политехнического института. 

ДАДО. Ф. 2065. Частный еврейский политехнический институт. Оп. 3. 

Спр. 100. 

Харьковский женский медицинский институт. ЦДАВОВУ. Ф. 2201. 

Міністерство освіти Української Держави. Оп. 1. Спр. 363. 

Харьковский коммерческий институт, 1916 г. ЦДАВОВУ. Ф. 2201. 

Міністерство освіти Української Держави. Оп. 1. Спр. 366. 
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Додаток Б 

Список публікацій здобувача та відомості про апробацію 

 

Список публікацій здобувача за темою дисертації 

Монографія 

1. Корж-Усенко, Л. В., Сидоренко, О. Л. (2020). Недержавна вища школа 

України: ретродосвід та сучасні виклики. Суми: Видавництво СумДПУ імені 

А. С. Макаренка. 

Статті в наукових фахових виданнях України  

2. Сидоренко, О. Л. (2015). Недержавна вища школа України кінця 

ХІХ – початку ХХ століття як предмет наукових досліджень. Нові технології 

навчання, 86, 1, 145–148. 

3. Сидоренко, О. Л. (2017). Громадська і приватна ініціатива як чинник 

розвитку вищої освіти у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. 

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 9 (73), 167–178. 

4. Сидоренко, О. Л. (2019а). Приватна і громадська ініціатива в 

розвитку вищої школи країн Європи та Америки. Науковий вісник 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, 4 

(67), 193–198. 

5. Сидоренко, О. Л. (2019б). Розвиток приватної вищої освіти в Україні: 

ретроспектива та перспектива. Вісник Черкаського університету. Серія: 

Педагогічні науки, 3, 34–40. 

Стаття в зарубіжному науковому виданні 

6. Korzh-Usenko, L. V., Sydorenko, O. L. (2019). Ideas of a free higher 

education: reflection in the intellectual space of Ukraine at the end of the XIX-th – 

the beginning of the XX-th century. Science and Education a New Dimension. 

Pedagogy and Psychology, 208, 85, 27–31. 

Публікації апробаційного характеру 

7. Сидоренко, О. Л. (2016а). Доброчинність у розвитку освіти на 

Сумщині. Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації: 

матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. Суми, 131–135. 

8. Сидоренко, О. Л. (2016б). Громадська і приватна ініціатива як фактор 

розвитку вітчизняної освіти: історія і сьогодення. Соціально-гуманітарні 

науки та сучасні виклики: матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 

Дніпро, 78–80. 

9. Сидоренко, О. Л. (2016в). Недержавний сектор у вищій освіті 

України: до історії становлення. Інноваційний розвиток вищої освіти: 

глобальний та національний виміри змін: матеріали ІІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції. Суми, 141–144. 

10. Сидоренко, О. Л. (2018а). Недержавна вища школа України кінця 

ХІХ – початку ХХ століття: джерелознавчий аспект. Історіографія як 
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виміри: матеріали науково-методологічного семінару з історії освіти. Київ, 

29–30. 
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11. Сидоренко, О. Л. (2018б). Особливості організації навчального 

процесу у громадських та приватних вищих школах України кінця ХІХ – 

початку ХХ століття. Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій: 

матеріали Другої Всеукраїнської наукової конференції, 1. Дніпро, 209–210. 

12. Сидоренко, О. Л. (2018в). Підготовка майбутніх фахівців 

дошкільної та початкової освіти на початку ХХ століття: досвід Київського 

Фребелівського педагогічного інституту. Дошкільна освіта від традицій до 

інновацій: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції для 

студентів, магістрантів та молодих учених. Суми, 318–320. 

13. Сидоренко, О. Л. (2018г). Розвиток недержавної вищої школи 

України кінця ХІХ – початку ХХ ст. Сучасні тенденції у викладанні 

іноземних мов у світі: матеріали Міжнародної науково-практичної 

інтернет конференції. Суми, 73–74. 

14. Сидоренко, О. Л. (2019). Етапи історії становлення і розвитку 

недержавних вищих навчальних закладів території України в кінці XIX – на 
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матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет конференції 

викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, вчителів, 

магістрантів, студентів. Суми, 84–86. 

15. Корж-Усенко, Л. В., Сидоренко, О. Л. (2019а). Неформальна освіта 

дорослих в Україні: витоки і виклики. Наукова діяльність як шлях 

формування професійних компетентностей майбутнього фахівця: 

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Суми, 170–171. 

16. Корж-Усенко, Л. В., Сидоренко, О. Л. (2019б). Реалізація інновацій 
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Відомості про апробацію результатів дисертації 

 

Основні положення дисертації було представлено на наукових заходах 

різних рівнів: 

 
№ Назва Місце 

проведення 

Дата Форма 

участі 

міжнародні конференції 

1. ІІ Міжнародна історико-краєзнавча 

конференція «Історико-краєзнавчі 

дослідження: традиції та інновації» 

Суми 24–25 

березня 

2016 р. 

Очна 

2. ІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Інноваційний розвиток вищої 

освіти: глобальний та національний виміри 

змін» 

Суми 06–07 

квітня 

2016 р. 

Очна 

3. І Міжнародна науково-практична 

конференція «Освіта для ХХІ століття: 

виклики, проблеми, перспективи» 

Суми 29–30 

жовтня 

2019 р. 

Очна 

4. Міжнародна науково-практична інтернет 

конференція «Сучасні тенденції у 

викладанні іноземних мов у світі» 

Суми 29 

листопада 

2018 р. 

дистан-

ційна 

5. International Scientific and Professional 

Conference «Pedagogy and Psychology in 

the age of globalisation – 2019» 

Будапешт 27 жовтня 

2019 р. 

заочна 

6. ІІ Міжнародна науково-практична 

інтернет конференція викладачів вищих 

навчальних закладів, докторантів, 

аспірантів, вчителів, магістрантів, 

студентів «Сучасні тенденції у 

викладанні іноземних мов у світі» 

Суми 29 

листопада 

2019 р. 

дистан-

ційна 

7. Міжнародна науково-практична 

конференція «Наукова діяльність як 

шлях формування професійних 

компетентностей майбутнього фахівця» 

Суми 05–06 

грудня 

2019 р. 

Очна 

8. VІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Інноваційний розвиток 

вищої освіти: глобальний, європейський 

та національний виміри змін» 

Суми 23–24 

квітня 

2020 р. 

дистан-

ційна 

всеукраїнські конференції 

9. І Всеукраїнська науково-методична 

конференція «Модернізація змісту освіти 

і науки в Україні: неформальна освіта 

для дорослих» 

Хмельницький 17–18 

грудня 

2015 р. 

заочна 

10. Всеукраїнська науково-практична 

конференція молодих учених і студентів 

«Глухів музичний: земля Березовського і 

Бортнянського» 

Глухів 25–26 

лютого 

2016 р. 

Очна 

11. Всеукраїнська наукова конференція 

«Соціально-гуманітарні науки та сучасні 

виклики» 

Дніпро 29–30 

червня 

2016 р. 

Очна 
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12. Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Ціннісні орієнтації в 

управлінні процесом підготовки фахівців 

педагогіки вищої школи» 

Кам’янець-

Подільський 

22–26 

жовтня 

2016 р. 

заочна 

13. Усеукраїнська науково-практична 

конференція «Інновації в освіті  

і педагогічна майстерність учителя-

словесника» 

Суми 25 

жовтня 

2018 р. 

очна 

14. Друга Всеукраїнська наукова конференція 

«Освіта і наука в умовах глобальних 

трансформацій» 

Дніпро 26–27 

жовтня 

2018 р. 

заочна 

15. ІV Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Дошкільна освіта: від 

традицій до інновацій» 

Суми 8–9 

листопада 

2018 р. 

очна 

Семінар 

16. Науково-методологічний семінар 

«Історіографія як важливий складник 

досліджень з історії освіти: європейський і 

вітчизняний виміри» 

Київ 23 

жовтня 

2018 р. 

очна 
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Додаток В 

Чинники розвитку недержавної вищої школи України 

в кінці XIX – на початку ХХ століття 

Таблиця В.1 

Комплекс чинників розвитку недержавної вищої школи 

на території України у досліджуваний період 
Чинник Сутність 

Суспільно-

політичні 

Державна політика в галузі вищої освіти; проведення реформ та 

контреформ унаслідок переважання ліберальних або консервативних 

підходів (зміна ліберальних нововведень жорстким адміністративним 

контролем) за часів Російської імперії; зародження основ 

громадянського суспільства, поява політичних партій і громадських 

організацій; події Першої Світової війни та революцій 1905–1907, 

1917–1920 років; скасування самодержавства; проголошення прав і 

свобод людини і громадянина; демократизація, децентралізація 

управління; українізація за часів національного державотворення.  

Нормативно-

правові 

Нормативно-правові акти, що відображали настрої громадського 

суспільства та вплинули на розвиток досліджуваного феномену 

(Маніфест «Про удосконалення державного ладу» (1905), «Тимчасові 

правила про товариства і спілки» (1906), Універсали Центральної 

Ради (1917, 1918), «Грамота до всього українського народу» гетьмана 

П. Скоропадського (1918), «Закони про тимчасовий державний устрій 

України» (1918), декларації Директорії (1918) та ін.); документи, що 

регулювали розвиток вищої освіти (університетські статути (1863, 

1884), Імператорський указ, що надав університетам автономію у 

сфері навчальної та наукового діяльності (1905) та ін.); нормативно-

правові акти, що визначали розвиток недержавної вищої школи 

(дозвіл Олександра ІІ на створення в університетських містах вищих 

жіночих курсів (1876), офіційний дозвіл на відкриття недержавних 

закладів освіти усіх рівнів (1905), «Правила про випробовування осіб 

жіночої статті на знання курсу вищих навчальних закладів та про 

порядок присудження їм учених ступенів і звання вчительки середніх 

навчальних закладів» (1911), Циркуляр про порядок застосування 

Закону 19 грудня 1911 року (1912), Циркуляр, за яким слухачки 

вищих жіночих курсів м. Києва отримували право складати іспити в 

державних комісіях (1913) та ін.), а також статути окремих вишів. 

Економічні 

Науково-технічний прогрес; утвердження капіталістичних ринкових 

відносин; активізація торгівлі; освоєння багатих природних ресурсів 

українських земель; індустріалізація (інтенсивний розвиток 

промисловості); урбанізація (значний приріст міського населення); 

налагодження стабільного транспортного сполучення; зростання 

потреби суспільства у кваліфікованих фахівцях із різних галузей та ін. 

Соціокультурні 

Поглиблення соціального розшарування; європеїзація суспільства; 

активізація приватної та громадської ініціативи; громадсько-

політичний і громадсько-педагогічний рух; емансипація жінки; 

прагнення національної інтелігенції до розвитку рідної школи; 

жорстка цензура в Російській імперії та ін. 
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Освітні 

Освітні традиції; загострення критики університетської системи 

освіти; здатність до засвоєння новітніх педагогічних ідей і 

позитивного досвіду (здійснення інтернаціоналізації систем освіти, 

розвиток міжнародного педагогічного туризму); оновлення 

цінностей і мети освіти; обґрунтованість альтернативних моделей 

вищої школи та ін. 

Наукові 

Диференціація наукового знання; теоретико-методологічна криза 

гуманітарних наук; інституалізація педагогіки; обґрунтування 

теоретичних засад розвитку дидактики вищої школи; становлення 

перших вітчизняних наукових напрямів і шкіл; інтеграція до світового 

наукового простору (налагодження активного діалогу між вченими і 

культурними діячами з різних країн світу) та ін. 

Ментальні 

Зростання громадянської та національної самосвідомості населення 

(нівеляція старих цінностей, конфлікти поколінь, проява інноваційної 

поведінки молоді в умовах зародження нового індустріального 

суспільства, відчуття нестабільності, прагнення до самореалізації, 

набуття самостійності, активності, відповідальності за долю власної 

родини й країни); харизматичність, наполегливість, самовідданість, 

авторитетність, лідерські та організаторські здібності доброчинців і 

меценатів, генераторів і реалізаторів освітніх ініціатив та ін. 

 

Розроблено автором. 
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Додаток Ґ 

Періодизація розвитку недержавної вищої школи України 

в кінці XIX – на початку ХХ століття 

Таблиця Ґ.1 

Етапи та особливості розвитку недержавної вищої школи 

на території України у досліджуваний період 

 
Назва етапу Часові 

межі 

етапу 

Структурно-

організаційні 

особливості 

Змістово-

процесуальні 

особливості 

Кадрові 

особливості 

Початково-

апробаційний 

1876–

1905 рр. 

протидія 

офіційних 

органів 

громадській і 

приватній 

ініціатива у 

започаткуванні 

вищих шкіл 

домінування 

загальноосвітніх 

знань, 

спрямованих на 

забезпечення 

ґрунтовної  

теоретичної 

підготовки 

абсолютну 

більшість 

професорсько-

викладацького 

складу 

становили 

університетські 

професори 

Стабілізаційно-

розбудовчий 

1905–

1917 рр. 

подолання 

монополії 

держави в галузі 

вищої освіти та 

розбудова мережі 

недержавних 

вищих шкіл 

завдяки 

інтенсифікації 

громадсько-

педагогічного 

руху 

акцент на 

практико-

зорієнтованих 

дисциплінах для 

поглибленого 

розвитку 

професійних 

знань, умінь і 

навичок 

 

 

 

 

 

 

 

 

зростання 

питомої частки 

фахівців без 

відповідного 

науково-

педагогічного 

цензу 

Інноваційно-

перетворювальний 

1917–

1920 рр. 

стрімке 

зростання 

кількісних 

показників 

розвитку 

недержавної 

вищої школи 

завдяки активній  

підтримці 

ініціатив 

державними 

структурами 

створення умов 

для адаптації до 

нахилів, потреб, 

можливостей 

студентів, 

саморозвитку 

особистості 

(особливо в 

середовищі 

народних 

університетів) 

завдяки 

розширенню 

варіативної 

складової та 

самостійної 

роботи 

 

Розроблено автором. 
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Додаток Д 

Положення Київських жіночих загальноосвітніх курсів 

(засновник – М. Довнар-Запольський) 

 
Рис. Д.1. Положення Приватних жіночих загальноосвітніх курсів 

професора М. Довнар-Запольського (початок) 
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Рис. Д.2. Положення Приватних жіночих загальноосвітніх курсів 

професора М. Довнар-Запольського (продовження). 



    240 

 

 

 
Рис. Д.3. Положення Приватних жіночих загальноосвітніх курсів 

професора М. Довнар-Запольського (продовження). 
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Рис. Д.4. Положення Приватних жіночих загальноосвітніх курсів 

професора М. Довнар-Запольського (продовження). 
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Рис. Д.5. Положення Приватних жіночих загальноосвітніх курсів 

професора М. Довнар-Запольського (продовження). 
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Рис. Д.6. Положення Приватних жіночих загальноосвітніх курсів 

професора М. Довнар-Запольського (продовження). 
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Рис. Д.7. Положення Приватних жіночих загальноосвітніх курсів 

професора М. Довнар-Запольського (продовження). 
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Рис. Д.8. Положення Приватних жіночих загальноосвітніх курсів 

професора М. Довнар-Запольського (продовження). 



    246 

 

 

 
Рис. Д.9. Положення Приватних жіночих загальноосвітніх курсів 

професора М. Довнар-Запольського (закінчення). 

 

 

 

Фотокопія. 

 

Джерело: Положение о частных женских общеобразовательных курсах, 

учрежденных в Киеве профессором М. В. Довнар-Запольским на основании 

Высочайшего соизволения, последовавшего 3 декабря 1905 года. ЦДІАК. Ф. 442. 

Канцелярія Київського, Подільського та Волинського Генерал-губернатора. 

Оп. 538. Спр. 207. Арк. 59–63. 
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Додаток Е 

Статут єврейського приватного інституту 

теологічних і громадських наук 

М. Митліна 

 
УСТАВ 

ЕВРЕЙСКАГО ЧАСТНАГО ИНСТИТУТА 

ТЕОЛОГИЧЕСКИХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 

И СОСТОЯЩЕЙ ПРИ НЕМ ЧАСТНОЙ ЕВРЕЙСКОЙ ГИМНАЗІИ 

ДОКТОРА М. Н. МИТЛИНА 

В ГОР. КІЕВ 

 

І. ОБЩІЯ ПОЛОЖЕНІЯ. 

1) Еврейскій частний інститут теологических и общественних наук доктора 

М. Н. Митлина в г. Кіев есть висшее учебное заведеніе и состоить в веденіи Министерства 

Народного Просвещенія Украинской Народной Республіки. 

2) Учредителем и содержателем вишеназваннаго института состоит доктор медицини 

Базельскаго университета раввин Мендель Нисонович Митлин. 

3) Институть иметь цілью сообщать учащимся в нем висшее образованіє в области 

еврейскаго богословія, права, язіковеденія, економії и приготовлять учителей древних язиковь, 

украинскаго, русскаго, польскаго, німецкаго, французскаго, англійського и итальянскаго 

язиковь и словесности, еврейскаго язика/ древне-еврейскаго и разговорно-еврейскаго/ и 

літератури, истроіи и географіи для среднихь учебнихь заведеній. 

4) Институть образуется в состав четирех факультетовь: теологического, юридического, 

историко-филологического и коммерческо-економическаго, могущіє бить разделени на 

подотдели, спеціальние предмети коих устанваливаются ученими планами, вірабативаемими, 

по соглашенію с учредителем, сонетом института и утверждаемими Министерством народного 

просвещенія. 

ПРИМІЧАНІЄ. Число факультетов в зависимости оть потрібностей может бить, с 

особаго разрешенія Министерства народного просвещенія, по ходатайству 

учредителя изміняемо. 

5) Учебний курс на теологическом  факультеті продолжается ніем каждаго учебнаго года 

на два семестра. 

6) Учебнія полугодія/семестри/ продолжаются: осеней – с 1-го сентября по  

15-ое декабря, весенее – с 15 января по 1-ое іюня. 

7) Язикомь преподаванія в інститиуте признается еврейскійи язик/ древне-еврейскій и 

разговорно-еврейскій. В вид изьятія, в качестве времменой мери,  но не далее 1930 года, 

каждому преподавателю, с согласія учредителя, предоставляется право читать избранний им 

предмет еще и на других язиках, но с тім, чтоби предмети, относящіеся до цикла украинских 

наук, читались преимущественно, если не исключительно, на украинском язіке. 

ПРИМІЧАНІЄ. Совету института предоставляется право разрешать лицам, 

приглашаемім, на основаніи п. 10 сего устава для прочтенія временних курсов по 

спеціальним вопросам, читать єти курсі и на других язиках. 

 

ІІ. УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ. 

8) В інституті преподаются в оьем курсових вислих учених заведеній: 

 

А. на теологическом факультеті: 

Біблія, Библейская Екзегенетика и Епиграфика, Талмудь и Мидраш, Талмудическая 

Екзегетика и Епмиграфіка, Герменевтика, Гомилетика, Раввинская література, Еврейская 

литургика, Истрія секстанства в Іудействі, Греческая,  латинская, Арабская, Сирійская, 



    248 

 

 

Халдейская словесность, Еврейскій язик/ древне-еврейскій и рпазговорно-еврейський, Исторія 

еврейской літератури, Теология вообще и еврейская в частности, Религіозная філософія, Логіка, 

психологія, Исторія релігій, Семитическая археологія, Соціологія, Исторія релігіозних ученій 

семитовь, Всеобщая історія, Исторія евреев язики: український, руський, польській, німецький, 

французький, англійський, итальянський, іспанський и літератури етих язиковь, библейська 

гелографія. К вспомогательним предметам курса принадлежать: анатомія, фізіологія человека, 

зоотомія, зоофизіологія с гістологієй, общая патологія, патологическая анатомія, епізоотологія 

и гігієна. 

 

Б. на юридическом факультеті: 

Енциклопедія права: а/ енциклопедія юридических и политических наук, б/ історія 

філософіи права вообще и еврейскаго права в частности, психологія, логіка, історія еврейского 

права, источники еврейскаго права, історія славянских законодательств древних и нових, 

исторія и система семитических законодательств древних и нових; римское право/а/ історія 

римскаго права, /б/ система римскаго гражданскаго права, /в/ византійское право; 

Государственное право /а/ теорія государственнаго права, /б/ государственное право важнійших 

иностраннихь государствь – западних и восточнихь, в/ русское государственное право, 

г/ государственное право Украини, д/ государственное право евреевь/; Гражданское право, 

гражданское судоустройство и судопроизводство на  Украинь, вь  Россіи и вь Польшь. Система 

еврейскаго гражданскаго права, гражданського судоустройства и судопроизводства, 

гражданское и уголовное право, гражданское и уголовное судоустройство и судопроизводство 

важнійшихь западно-европейськихь государствь. Уголовное право и уголовное 

судопроизводство. Уголовное право евреевь и уголовний еврейскій процессь. 

Административное право, финансовое право, торговое право, политическая економія и 

статистика, соціологія, всеобщая історія, русская исторія, історія евреевь, історія Украини, 

історія Польши, руській, украинскій и польській язики и історія русской, украинской и 

польской літератури, еврейскій язик и історія еврейской літератури, новие иностранніе язикі.  

 

В. на историко-филологическом факультеті 

Філософія: /а/ логика, б/ психологія, в/ історія философіи, г/ філософія Востока, 

д/ философскія ученія евреевь, педагогіка и Дидактика, греческая словесность: /а/ греческій 

язик и полкованіе історія греческой літератури, в/ греческія древности, еврейскій язик, древне-

еврейскій и разговорно-еврейскій и иисторія еврейской літератури, еврейскія древности, 

сравнительная граматика симитических язиковь, арабская словесность літератури, сирійская и 

халдейская словесность, семитическія древності, римская словесность: /а/ латінскій язик и 

толкованіє авторовь, б/ історія римской літератури, в/ римскія древності, сравнительная 

граматика славянских и других родственних язиковь.  Русскій и Церковно-славянскій язики и 

Исторія русской літератури, Исторія западно-европейських літератур.  Украинскій язик и 

історія украинской літератури, Українскія древности, Польскій язик и історія польской 

литератури, Географія Россіи, Русская истрія, Исторія евреевь, Исторія и географія Украини, 

Исторія и географія Палестини, Исторія и географія Польши, Всеобщая історія, Історія релігій, 

Теорія и історія искусствь, Географія и Етнографія. Соціологія. Словянськая археологія, 

Иностранніе язикі /німецькій, французькій, англійській, итальянскій, испанскій/ и літератури 

етих язиковь. 

 

Г. на коммерческо-економическомь факультеті: 

Исторія хозяйственнаго бита и економических ученій. Теорія политической економіи. 

Економическая політика. Наука о фінансах. Економическая географія. Еврейскій язик /древне-

еврейскій и разговорно-еврейскій/ и історія еврейской літератури, руській язик и історія 

русской літератури, украинскій язик и історія украинской літератури, польській язик и історія 

польской літератури, історія евреев и історія Украини. Статистика. Соціологія. Теорія права. 

Государственное право Украіни и важнейших иностранних государств. Административное 
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право. Международное право. Гражданское право и гражданское судопроизводство Украини и 

важнейших иностарнних государств, Торговое право, Уголовное право, Уголовное право и 

процесс действующих в Украинской народной республік. Исторія. Счетоведініє/ бухгалтерія/. 

Висшая математика. Финансовия вичисленія. Иностранніе западно-европейскіе и восточние 

язики. 

9) В развітіє і дополненіє означенних предметов и в зависимості от разделенія предметов 

преподаванія на подотдели на всіх факультетах преподаются спеціальние курси по усмотренію 

сонета института по соглашенію с учредителем. 

10) Независимо оть постоянних курсов, означенних в статье восьмой, институть, с 

согласія учредителя, может приглушать известних спеціалистов для прочтенія временних 

курсов по отельним вопросам. 

 

ІІІ. ЛИЧНИЙ СОСТАВЬ ИНСТИТУТА ПО УЧЕБНОЙ ЧАСТИ. 

ІІ) Преподаваніє предметовь, входящих в состав учених курсов, и руководство 

практическими упражненіями и занятіями слушателей по єтим предметам поручается  

ординарним и екстраординарним професорам, изь лиць, имеющих серпень доктора или 

магістра по соответствующему разряду наук, а также лицам, окончившим с дипломами по 

соответствующей или родственной спеціальності одно изь Россійських или Западно-

европейських вислих учених заведеній и известним своїми научними в дааной області трудами 

и способностью к преподаванію. 

12) Профессора и доценти інституту из числа лиць, удовлетворяющих требованіям, 

обозначенним в предидущей статей, ежегодно приглушаються учредителем, котрий и 

заключаеть сь ними договорь о размерахь вознагражденія за лекціи и практическія занятія, и 

допускаються к преподаванію Міністерствомь народного просвещенія Українской Народной 

Республіки. 

 

ІV. ОБЬ УЧАЩИХСЯ ВЬ ИНСТИТУТЬ 

13) Вь студенти института принимаются лица, имеющія аттестати или свидетельства 

зрелості оть гимназій, а равно свидетельства обь успешномь окончаніи курса вь реальних 

училищахь и дополнительнихь при нихь классахь и вь других среднихь учебнихь заведеніяхь, 

курсь коихь будеть признань достаточнимь для поступленія вь Кіевскій Університеть 

Св. Владимира. 

14) Лица женскаго пола могуть біть принимаемі вь действительния слущательници 

института при условіи предоставленія ими аттестовь или свидетельств, дающих имь право на 

поступленіе на Кіевскіе висшіе женскіе курси. 

15) Вь число действительнихь студентовь и слушательниць института принимаются 

также лица, видерживающія  особий вступительний екзамен вь испитательной комісіи при 

інституті на каждий годь советомь института и утверждаются Попечителем Кіевскаго Учебного 

Округа или учрежденія, его заміняющаго. 

16) Пріемь действительних слушателей и слушательниць может происходить передь 

началомь каждого учебнаго полугодія. 

17) Ліца обоего пола, не удовлетворяющія изложеннимь вь статьяхь 18,19,20 условіямь, 

могут бить приняти пол постановленію совета вь число вольнослушателей института, если 

будуть свободния вакансіи. Вольнослушатели могут біть перечислени вь действительни е 

студенти по видержаніи ими випускного екзамена при соответствующемь среднемь учебномь 

заведеніи, либо вступительнаго екзамена, указаннаго вь ст. 20, при институті. 

18) Пріемь студентовь производится на основаніи правиль, составляемихь советомь 

института по соглашенію сь учредителемь и утверждаемихь Попечителемь Кіевскаго Учебнаго 

Округа или учрежденія, его заміняющаго. 

19) Студенти и вольнослушатели вносять учредителю плату за слушаніє лекцій и 

практическія занятія, розмерь коєй устанавливается учредителемь и публикуется имь во 

всеобщеє свідініе до начала пріема прошеній за каждоє полугодіє впередь; за первое полугодіє 
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плата вносится вь сентябре, а за второе – вь январь. Внесенния деньги ни вь какомь случае не 

возвращаются. 

20) Действительние студенти и слушательници последняго курса, виполнившіе всь 

требуемия учебнимь планомь работи, по представленіи ими декану факультета отпечатанной вь 

количествь не менье 200 екземпляровь диссертаціи, одобренной собраніемь факультета, на 

тему, заданную лднимь изь преподавателей факультета, подвергаются установленним, с 

утвержденія г. Министра народнаго просвещенія, испитаніям вь особих комиссіяхь факультетов 

подь председательством декана факультета при участіи особих представителей /депутатовь/ оть 

Министерства народнаго просвещенія. Успішно видержавшіе испитаніе удостаиваются: 1/ по 

теологическому факультета: отличнішіе – званія кандидата теологическихь наукь перваго 

разряда, прочіе – званія кандидата теологическіхь наукь второго разряда; 2/ по юридическому 

факультету отличнішіе – званія кандидата, прочіе –  диплома 2-го разряда; 3/ по 

филологическому факультету отличнішіе – званія кандидата, прочіе –  диплома 2-го разряда; 

4/ по коммерческо-економічному факультету отличнішіе – званія кандидата економіческих наук 

перваго разряда, прочіе –  званія кандидата економіческих наук  2-го разряда. 

21) Димломи лицам, окончиввшимь курсь наукь вь институть и  відержавшимь 

указанное вь ст.25 испитаніе, видаются изь канцеларіи Попечителя Кіевскаго Учебнаго Округа 

или учрежденія, его заміняющаго, за подписью Попечителя округа, Депутата оть Министерства 

Народнаго просвещенія, Директора института, Учредителя, Предсідателя попечительного 

совета и Декана соответственнаго факультета и сь приложеніем печати Кіевскаго Учебнаго 

Округа или учрежденія, его заміняющаго. Вь дипломь упоминается также о представленной 

диссертаціи. 

22) Лица, окончившія курсь наукь вь институті сь означенними вь ст. 25 званіями, 

пользуются всіми правами лиць, окончившихь курсь наукь вь соответственнихь 

правительственних висшихь учебнихь заведеніяхь. 

ПРИМІЧАНІЕ І. Вь отношеніи отбиванія воинской повинности студенти института 

пользуются одинаковими со  студентами правительственних висших учебнихь 

заведеній правами на отсрочку до окончанія образованія. 

ПРИМІЧАНІЕ 2. Студентам института предоставляется право носить форменную 

одежду, имеющей бить установленной учредитемемь с утвержденія Министерства 

народнаго просвешенія. 

23) Органами управленія института являются: вь отношеніи учебномь – Советь 

Института, Директор, собраніе факультетов, а в отношеніи хозяйственно-распорядительномь – 

Учредитель Института и Попечительний Советь. 

24) Совет института под председательством Директора состоить изь всех преподавателей 

института, а также вь качестве непременнаго члена учредителя института. Советь представляет 

собою висший органь управленія по учебной части. 

25) Учредитель института является пожизненнимь Директором не желаеть оставить за 

собою єту должность, Учредитель института ежегодно  избираеть изь числа преподавателей 

института кандидата, которий представляется им на утвержденіе г. Міністра народнаго 

просвещенія Украинской Народной Республики. 

26) Вь институті и внь онаго Директорь является ответсвенним представителемь сего 

учрежденія. 

27) Директорь председательствует вь совете и следить за своевременним и точним 

исполненіем его постановленій. Директору принадлежить висшее наблюденіе за порядкомь и 

правильним ходомь учебних дель вь институть. Директорь совместно сь учредителемь 

ежегодно представляють вь Министерство народнаго просвещенія Украинской Народной 

Республики отчеть обь учебной діятельности института. 

28) Собраніе факультета,  состоящее изь всех преподавателей факультета, под 

председательствомь Декана, заведуеть учебной частью даннаго факультета. 
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29) Вопроси, касающієся двух или более факультетов, обсуждаются вь соединеннихь 

засіданнях собраній факультетов. Вь етих засіданіях председательствует Директор или  одинь 

изь декановь по избранію собранія. 

30) Для  заміщенія должности Декана собраніе подлежащего факультета под 

председательствомь Учредителя ежегодно избираеть из чмсла преподавателей факультета 

двухь кандидатовь, изь которих одинь представляется учредителем на утвержденіе 

г. Министрва народнаго просвещенія Украинской Народной Республики. 

ПРИМІЧАНІЕ. Учредителю предоставляется право представить на утвержденіе г. 

Министра своего кандидата в декани, независимо оть кандидатовь, избраннихь 

собраніем факультета. 

31) Декани председательствують вь засіданнях собраній факультетов; они за 

правильность хода учебних занятій на фааультетах. 

32) Попечительний советь института, вь лице его председателя, является висшим 

органомь управленія по хозяйственной части: онь відаеть все хозяйство института, является 

представителемь имущественнихь интересовь института, несеть ответственность перед 

учредителем за цілость его имущества и наблюдает за правильностью расходованія сумм, 

отпускаемих на его содержаніе учредителем. 

33) Попечительний советь образуется из 3 членовь и 3 кандидатовьк ним, избираемих 

учредителем института, а также в  качестве непременнаго члена директора интитута. 

Учредитель института является пожизненним председателем попечительного совета. Об 

избранних учредителем  членах совета учредитель доводить до сведенія Министерства 

народнаго просвещенія. Члени совета остаются в должності 3 года. В превие два года ежегодно 

вибивають по жребію 1/3 общаго числа членовь и кандидатовь и ежегодно возобновляется 

1/3 общаго числа по очереди. Виборь взамень вибивающих нових членав проихзводится 

учредителем.  Вибивающіє могуть бить ізбрани вновь. 

34) Попечительний советь собирается своим председателем, по мере надобности, но не 

менее однаго раза в месяц. 

 

V. СРЕДСТВА ИНСТИТУТА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ. 

35) Институть содержится на сет плати за ученіе и на средства учредителя. В случае, 

если рас ходи по содержанію института будуть превишать доходи, то вся недостающая сумма 

должна бить доплачена учредителем из его личних средств. 

36) Средства института, а равно движимое и недвижимое имущество его составляють 

нераздельную собственность учредителя и его неследниковь. 

37) В случае закритія института копія устава, печать, архів и вообще вся переписка, 

касающаяся  педагогическаго персонала и студентов, передаються в канцелярію Киевскаго 

Учебного Округа или учрежденія, его заменяющаго. 

38) Учредителю предоставляется право: 1/ буде пожелать, ежегодно оставлять за собою 

званіє і должность директора института; 2/ устанавлівать раз мери плати за ученіе и 

практическія занятія в институть; 3/ заявлять директору о необходимости назначенія в особо 

уважительних случаях председательствовать в попечительном совете и хозяйственном 

комитете; 5/ посіщать уроки преподавателей, а равно присутствовать на випускних и 

переходних испитаніях; 6/ присутствовать с правом голоса в засіданнях сонета інститута; 

7/ ходатайствовать в установленням порядке об измененіи и дополненіи сего устава; 8/ 

раздавать во время публичного акта дипломи и награди студентам. 

 

VI. ПРАВА, ПРИНАДЛЕЖАЩАЯ ИНСТИТУТУ. 

39) Институт имеет печать с обозначенієм свого наіменованія. 

40) Институт имеет право, на основанії общин гражданскіх законовь и действующіх 

узаконеній, пріобретать движимое и недвижимое имущество для виполненія им своїх учених 

цілей, заключать договори вступать в обязательства, чинить гражданскіе иски и вообще 

действовать на правах юридическаго лица. 
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VII. ЧАСТНАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ГИМНАЗІЯ ПРИ ИНСТИТУТІ. 

41) Частная гимназія при часном еврейском институті теологическіх и общ6ественних 

наук имені доктора М.Н. Митлина вь г. Кіев есть полноправная. Она в отношеній учебной и 

воспитательной части руководствуется общим уставомь гімназій и закономь 1-го іюля 1914 г. 

Об ізмененіи некоторих узаконеній о частних мужских и женских гімназіях, прогимназіях и 

реальних училищах, с нижеследующими изятіями і дополненіями. 

42) Гімназія института – классическая, с обойми древними язиками; язиком преподаванія 

в гімназіи признается еврейскій, сь тем, однако, чтоби руській язик и словесность, украинскій 

язик и украинская література, історія и географія Россіи, історія и географія Украини 

преподавались соответственно на украинском и русаком язиках. 

ПРИМЕЧАНІЕ. В виде временной мери, но не далее 1927 года, разрешается вести 

преподаваніе некоторих предметов и на украинском и русаком язиках, по вибору 

учредителя. 

43) Гімназія інституту учреждается для лиц обоего пола. Сверх восьми гимназических 

клас сов при  ней состоить приготовительний класс с двумя отделеніями / младшим и старшим/. 

44) Сверх предметов гимназическаго курса с обойми древними язиками, в гімназії 

преподаются в качестве обязательних предметов на украинском язике, украинский язик і історія 

украинской літератури. 

ПРИМЕЧАНІЕ. Для желающих вводится также преподаваніе англійскаго, 

польського и арабскаго язиков. 

45) Діла гімназії, касающіяся учебнай и воспитательной частей, подлежать  обсужденію 

педагогическаго сонета на общіх для гімназій основаніях, а діла по части хозяйственной и 

финансовой разсматриваются в попечительном совете / ст.ст. 56-61/. 

46) Студентамь четвертого курса историко-филологическаго факультета института 

поручается преподаваніе в гімназії тех предметов гимназическаго курса, которие входять в 

состав спеціальних их занятій в інституті, и к преподаванію котрих они преимущественно себя 

назначають в буде щем. 

47) Ближайщее руководство студентовь в практических заняттях по преподаванію в 

гімназії лежить на обязанности професоровь-руководителей под наблюденіем декана  историко-

филологіческаго факультета института. 

 

VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ ГИМНАЗІИ. 

48) На учредителя возлагается: 1/ своевременное, не позднее 20 числа каждаго місяца, 

доставленіе сумм, слідуемих на вознагражденіе всему личному составу гимназіи, а также на 

пріобрітеніе учених пособій, признанних необходимими педагогическим сонетом, и 2/ забота 

вообще обь улученій матеріальной части гімназії. 

49) Учрелителю предоставляется: 1/ буде пожелаеть, оставить за собою званіе директора 

гімназіи, 2/ устанавливать раз мер плати за ученіе і за содержаніе в пансіоне, если таковой 

будет учреждень при гімназіи, 3/ заявлять директору о необходимисти назначенія в особо 

уважительних  случаях засідланій педагогіческаго совета, 4/ председательствовать в  

попечительном совете, 5/ посещать уроки преподавательниць, а равно присутствовать на 

випускних и переводних испитаніях, 6/ присутствовать с правом голоса в засіданнях 

педагогическаго сонета, 7/ ходатайствовать в установленням порядке об измененіи и 

дополненіи сего устава и 8/ раздавать во время публичнаго акта награди учащимся. 

 

ІХ. СРЕДСТВА ГИМНАЗІЇ И ПОПЕЧИТЕЛЬНИЙ СОВЕТ 

50) Гимназія содержится на сет плати за ученіе и за содержаніе в пансіон и на средства 

учредителя. 

51) В случае, если рас ходи по содержанію гімназії будуть превишать в совокупності 

доходи, то вся недостающая сумма денег должна буть доплачена учредителем из его личних 

средств. 
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52) Попечительний совет состоит под. председательством учредителя из директора, 

одного преподавателя, избираемаго педагогическим сонетом на один год, и одного лица по 

вибору учредителя сроком также на один  год. 

53) Попечительний сонет принимает плату за ученіе и составляет по полугодіям вперед 

смети необходімих расходов по содержанію гімназії. 

54) Если учредитель не представить возраженій притов составленной  попечитель ним 

сонетом смети, то потребная на рас ходи сумма из плати за ученіе вносится на храненіе в одно 

из местних кредитних учрежденій  по вибору учредителя и расходуется попечитель ним 

сонетом согласно смете, а излишек видается учредителю. Если по окончаніи полугодія и по 

удовлетвореніи всех потрібностей гимназіи, часть сметной сумми останется 

неизрасходованной, то образовавшийся остаток полежить также видаче учредителю. 

55) В случае, если учредлитель не согласится на составленную попечительним сонетом 

смету, то вопрос поступають на разрешеніе Попечителя Кіевскаго Учебнаго Округа или 

учрежденія, его заменяющаго. Исчисленная по смете сумма вносится на храненіе в одно из 

местних кредитних учрежденій, и до решенія Попечителя Учебнаго Округа или лица, его 

заменяющаго, из нея прои зводяться лиш текушіе и необходимие расходи. 

56) В случае закритія гимназіи, копія устава, печать, архів и вообще вся переписка, 

касающаяся педагогическаго персонала и учащихся гімназій, передаються в канцелярію 

Київскаго Учебнаго Округа или учрежденія, его  заміняющаго, причтом учредитель обязан 

видавать служащим, оставшимся за  штатом, в  теченіе трех місяцевь, или до определенія ихь к 

новой должности, если сіе случится прежде истеченія 3-х месяцев, жалованіє на общин для всіх 

служащих основаніях. 

57) В случае закритія гімназії все имущество одного, движимое и недвижимое, а равно 

наличник капитали по удовлетворенії служащих, на основанії п. 66 устава, составляють 

нераздельную собственность учредителя и его наследніков. 

 

 

 

Друк згідно з оригінальним текстом. 

 

Джерело: Статут єврейського приватного інституту теології і суспільних наук. 

ЦДАВОВУ. Ф. 2201. Міністерство освіти Української Держави. Оп. 1. Спр. 344. 

Арк. 1–6зв. 
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Додаток Ж 

Фотоматеріали 

 

 

Рис. Е.1. Професори і слухачки Київський вищих жіночих курсів, 1882 р. 

 

 

Рис. Е. 2. О. Хоружинська (Франко) –  слухачка Київських вищих жіночих 

курсів із сестрою. 
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Рис. Е.3. Курсистки Київських вищих жіночих курсів в хімічній лабораторії 

 

 

 

 
Рис. Е.4. Будівля Київських вищих жіночих курсів
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Рис. Е.5. Викладачі та слухачки Харківського жіночого медичного інституту 

 

 

 

 

Рис. Е.6. Перша будівля Харківського жіночого медичного інституту 
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Рис. Е.7. Витяг із статуту Української студентської громади Київського 

комерційного інституту, 1908 р. 

 

 

Рис. Е.8. Будівля Київського комерційного інституту 
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Рис. Е.9. Викладачі Музично-драматичної школи імені М. Лисенка 

 

 
Рис. Е.10. Випускниці оперного класу Одеської консерваторії, 1916 р. 
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Рис. Е.11. Київський медичний університет 

 

 
Рис. Е.12. Університет імені Альфреда Нобеля 

 

 

Рис. Е.13. Український католицький університет 


