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БлАгОдІйНІСть У рОЗВИтКУ ПОчАтКОВИХ тА СередНІХ 
НАВчАльНИХ ЗАКлАдІВ КИЇВСьКОгО НАВчАльНОгО ОКрУгУ 

(КІНець ХІХ – ПОчАтОК ХХ Ст.)

Стаття присвячена дослідженню ролі благодійної допомоги у справі розвитку почат-
кових та середніх навчальних закладів Київського навчального округу (кінець ХІХ – початок 
ХХ ст.). Благодійна допомога була важливою умовою розвитку та функціонування почат-
кової та середньої освіти. Результати дослідження різних форм благодійної діяльності в 
галузі освіти в Україні кінця ХІХ – початку ХХ століть переконують у необхідності враху-
вання набутого тоді досвіду для розвитку сучасної системи благодійної діяльності.
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У силу різноманітних причин заклади освіти України переживають досить складний етап 
розвитку. через недостатні обсяги фінансування державою вони знаходяться вкрай скрутному 
матеріальному становищі. Тому дослідження благодійної діяльності у сфері освіти в Україні 
є актуальною проблемою сьогодення. Оскільки радянською історичною наукою благодійність 
тлумачилася як буржуазне явище, вона на довгий час залишалася поза межами історичних сту-
дій. Лише після здобуття Україною незалежності з’явилися перші розвідки вітчизняних учених 
з історії благодійної діяльності. Вони засвідчили потребу об’єктивного вивчення та використан-
ня в сучасних умовах досвіду, набутого в процесі розвитку благодійної діяльності загалом та в 
галузі освіти зокрема.

Перші спроби дати загальну картину формування державної системи захисту пауперизовано-
го населення та підтримки народної освіти зокрема були зроблені наприкінці ХІХ – на початку 
ХХ століть. Особливої уваги заслуговують роботи відомого дослідника народної освіти Росій-
ської держави Я. Абрамова [1], який зробив спробу визначити доброчинні джерела виникнення 
та розвитку освітніх закладів різного рівня. Одним із перших він наголосив на виключній ролі 
благодійності в заснуванні недільних шкіл, її значенні для розвитку та формування мережі за-
кладів початкової та середньої освіти, підтримки учнів із незаможних прошарків населення.

Питання ролі благодійної діяльності в розвитку народної освіти досліджував І. Павловський. 
У монографії з історії полтавського дворянства він висвітлив його благодійну діяльність, зо-
крема допомогу початковим та середнім навчальним закладам [11]. У біографічному словнику 
державних, громадських, релігійних діячів він також подав відомості про найбільш визначних 
благодійників Полтавщини в царині освіти [12]. Деякі дані з історії створення недільних шкіл на 
Полтавщині ввів до наукового обігу Ф. Щербина [15].

У двадцятих роках ХХ ст. увага українських істориків до проблеми ролі благодійників у 
становленні освітніх закладів України другої половини ХІХ ст. значно зросла. Про це свідчать 
дослідження Д. Граховецького [4], Л. миловидова [5], присвячені недільним школам та ролі 
громадських діячів у їх заснуванні та підтримці.

У дев’яностих роках ХХ ст. виходять праці, присвячені дослідженню освітньої справи, які 
містять відомості про благодійну складову їх життя (м. Ярмаченко [13], О. Сухомлинської [7], 
Л. Вовк [3]). Серед інших питання благодійної підтримки закладів освіти досліджуваного періо-
ду висвітлено в роботах Ф. Ступака [14] в монографії про благодійні товариства Києва.

Об’єктом дослідження є процес розвитку та удосконалення форм надання допомоги з боку 
організацій, благодійних товариств та приватних осіб у сфері початкової та середньої освіти в 
Київському навчальному окрузі наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
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Є всі підстави стверджувати, що благодійність відігравала суттєву роль у створені та забез-
печенні початкових навчальних закладів. По-перше, виключно на кошти благодійників існували 
недільні школи, проводились різноманітні читання. По-друге, досить суттєвим був їх внесок у 
фінансування початкових народних училищ.

Так, у Київському навчальному окрузі протягом 1899-1916 рр. частка благодійних внесків у 
фінансування початкових народних училищ складала від 9 до 43%, для ремісничих училищ – 
від 9 до 41%, для міських та повітових училищ – від 10 до 35%. Отже, в окремі роки благодійна 
допомога початковим навчальним закладам складала більше третини від загальної суми фінан-
сових надходжень [6, c. 108].

Найбільші пожертвування протягом 1889-1908 рр. початкові народні училища отримували 
від сільських громад, які були зацікавлені в розвитку початкової освіти. частка сільських гро-
мад у фінансуванні початкових народних училищ складала від 1,3% до 21,6% на рік. Суми по-
жертвувань міських громад початковим народним училищам протягом 1889-1916 рр. щороку 
збільшувалися. частка міських громад у фінансуванні початкових народних училищ склада-
ла від 6,7% до 12,7% на рік. Пожертвування приватних осіб на користь початкових народних 
училищ складали від 1,1% до 9,1% їх загального фінансування. Протягом 1889-1904 рр. частка 
відсотків із пожертвуваних банківських рахунків у фінансуванні початкових народних училищ 
була незначною, проте досить стабільною (від 1,3% до 2,2%) [6, c. 109].

міські громади протягом 1889-1916 рр. надавали найбільше пожертвувань для підтримки ре-
місничих училищ. частка міських громад у фінансуванні ремісничих училищ складала від 4,1% 
до 35% (у більшості випадків – не менше 10%). Сума пожертвувань міських громад щорічно 
збільшувалася, крім 1902-1905 рр. На другому місці після міських громад за обсягом благодій-
них надходжень знаходились відсотки з пожертвуваних банківських рахунків, що становили від 
0,82% до 6,9%. Станові пожертвування на ремісничі училища не були великими й складали від 
0,2% до 6,1%. міські та повітові училища протягом 1905-1916 рр. отримували найбільше бла-
годійних пожертвувань від представників міських громад. Їх витрати на благодійну допомогу 
училищам істотно збільшувалися кожен рік. частка міських громад у фінансуванні міських та 
повітових училищ складала від 6,8% до 16,6%. Відсотки з пожертвуваних банківських рахунків 
становили від 0,5% до 2,1%. Пожертвування приватних осіб на користь цих училищ складали 
від 0,3% до 17,2%., а станові пожертвування – від 0,08% до 1,9% [10, с. 238].

Нарешті, майже до кінця ХІХ століття благодійна підтримка була основним джерелом фі-
нансування церковнопарафіяльних шкіл. Так, частка благодійних коштів у фінансуванні цер-
ковнопарафіяльних шкіл Київської єпархії протягом 1887-1888 рр. становила 85% (13299 крб. 
пожертвувань від різних осіб та організацій та 69135 крб. – від сільських громад) [8, с. 20].

Протягом 1895-1896 навчального року частка благодійних коштів у фінансуванні церковно-
парафіяльних шкіл Київської єпархії склала 70% (від сільських громад – 166564 крб., від бла-
годійників – 9646, від міських громад – 4561 крб., від церковнопарафіяльних братств та піклу- 
вань – 2500 крб.) [9, с. 53].

Щоправда в цей час спостерігалася тенденція збільшення обсягів пожертвувань, які надава-
лися церковнопарафіяльним навчальним закладам, і зменшення їх частки в загальному обсязі 
фінансування через зростання витрат Синоду та держави на утримання цих шкіл. Наприкінці 
ХІХ ст. держава збільшила фінансування церковнопарафіяльних шкіл від 12,5% загальних ви-
трат у 1885 р. до 67,7% у 1902 р. Відповідно зменшилась частка благодійних коштів у фінансу-
ванні церковнопарафіяльних шкіл. Так, частка церковнопарафіяльних братств та піклувань із 
12,5% у 1885 р. зменшилася до 2,6% у 1902 р. частка сільських громад із 43% у 1885 р. зменши-
лася до 10,8% у 1902 році. частка окремих благодійників та попечителів шкіл із 16,7% у 1887 р. 
зменшилася до 9% у 1902 р. [2, с. 126].

Суму допомоги закладам початкової освіти важко підрахувати через те, що значну її частину 
надавали в натуральному вигляді (навчальні матеріали, речі, книжки та праця на користь закладу) 
й не завжди фіксували в документації. Тому реальні обсяги благодійної допомоги початковим 
навчальним закладам часто були більшими, ніж ті, що зазначалися у звітах. Благодійна допомога 
для закладів початкової освіти була відчутним та життєво необхідним джерелом матеріальних 
надходжень. Для таких навчальних закладів, як недільні школи та талмуд-тори, припинення над-
ходження пожертвувань на їх користь означало припинення діяльності навчального закладу.

Суб’єктами благодійної допомоги початковим навчальним закладам були приватні особи, 
благодійні організації, метою яких і був розвиток народної освіти, установи та організації, поса-
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дові особи, групи населення, що надавали станові пожертвування. Значний внесок у справу бла-
годійної підтримки здійснювали як досить заможні особи, які жертвували навчальним закладам 
землю, гроші, будівельні матеріали, навчальні приладдя, так і менш забезпечені, що допомагали 
в силу своїх можливостей. Участь у благодійній діяльності брали представники всіх без винятку 
станів тогочасної України. Селяни та міські жителі не залишались осторонь підтримки початко-
вої освіти тому, що досить гостро відчували її необхідність. Вони допомагали в міру можливос-
тей, встановлюючи обов’язкові станові пожертви, використовуючи громадські кошти та землю.

Таким чином, благодійна діяльність відіграла визначну роль у розвитку як позашкільної осві-
ти, так і початкових навчальних закладів, що підпорядковувалися різним відомствам. Благодійна 
допомога в галузі освіти здійснювалася за такими напрямами: допомога навчальним закладам, 
допомога учням, допомога вчителям та підтримка позашкільного навчання. Допомогу навчаль-
ним закладам надавали грошима, землею, приміщеннями, речами, знижками під час продажу 
книжок, навчальних приладь, приміщень, особистою працею на користь закладу (благоустрій, 
проведення лекцій, концертів, вистав тощо). Початковим навчальним закладам надавалася до-
помога у створенні при них бібліотек та музеїв. Підтримку і допомогу для учнів здійснювали за 
такими напрямками: заснування стипендій, повне утримання учнів, безкоштовне надання під-
ручників, навчальних посібників, одягу, харчів, забезпечення житлом, безкоштовне лікування. 
Допомогу вчителям надавали благодійники переважно у вигляді основної або додаткової платні 
за роботу. Підтримка позашкільного навчання відбувалася переважно шляхом проведення без-
коштовних лекцій та читань для народу. Благодійна допомога відігравала значну роль у роз-
витку середньої освіти. Особливо відчутною вона була в забезпеченні безкоштовною освітою 
бідних учнів та в підтримці навчальних закладів.

Щоправда, частка благодійних коштів у загальному фінансуванні закладів середньої освіти 
була меншою, ніж закладів початкової освіти. Так, для чоловічих гімназій та прогімназій Київ-
ського навчального округу протягом 1889-1916 рр. частка благодійних коштів становила від 3,8% 
до 25,4% загального фінансування. Для жіночих гімназій та прогімназій Київського навчального 
округу ці кошти складали від 1,4% до 13%. А для реальних училищ Київського навчального окру-
гу – від 1,5% до 28%. Для чоловічих гімназій та прогімназій Київського навчального округу про-
тягом 1889-1916 рр. частка відсотків із пожертвуваних банківських рахунків складала від 1,3% 
до 17,6% від загальних витрат. частка пожертвувань міських товариств у фінансуванні чоловічих 
гімназій та прогімназій складала від 0,8% до 4%. частка приватних пожертвувань коливалась від 
2,2% до 7,7%. Для жіночих гімназій і прогімназій частка відсотків із пожертвуваних банківських 
рахунків складала від 0,3% до 2,3%. частка пожертвувань міських товариств у фінансуванні жі-
ночих гімназій і прогімназій складала від 0,5% до 9,5%. Доля пожертвувань окремих благодійни-
ків для цих навчальних закладів становила від 0,02% до 5,5% [6, c. 216].

У загальних витратах реальних училищ Київського навчального округу протягом 1889- 
1916 рр. відсотки з пожертвуваних банківських рахунків давали від 0,7% до 13%. частка по-
жертвувань міських товариств становила від 0,8% до 13,8%. А пожертвування приватних благо-
дійників складали від 0,01% до 23,4% [10, с. 345].

Допомогу середнім навчальним закладам надавали у формі підтримки під час заснування 
навчального закладу (будівництво приміщення, пожертвування грошей, землі, будівельних ма-
теріалів та ін.), допомоги бідним учням (заснування стипендій, купівля одягу, взуття, навчаль-
них посібників та ін.), допомоги під час створення бібліотек. Підтримка середніх навчальних 
закладів надходила від представників усіх станів тогочасної України. Для середніх навчальних 
закладів, як і для початкових, було характерне надходження допомоги у формі окремих пожерт-
вувань, станових зборів, щорічних надходжень від почесних попечителів, пожертвування від 
різноманітних установ та товариств. Особливою активністю відрізнялися товариства допомоги 
бідним учням, що існували при переважній більшості навчальних закладів. Свідченням необхід-
ності допомоги цих товариств учням є прагнення відкривати нові товариства такого типу при 
новостворених навчальних закладах, не зважаючи на певні труднощі процедури їх відкриття.

Благодійна допомога середнім навчальним закладам мала специфічні особливості: спостері-
галася значна активність у наданні станових пожертвувань для навчання дітей бідних представ-
ників свого стану, обсяги пожертвувань середнім навчальним закладам були більшими в порів-
нянні з початковими, кількість товариств допомоги бідним учням на один середній навчальний 
заклад також була більшою, ніж у початкових, їх діяльність була результативнішою.
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Не зважаючи на те, що середні навчальні заклади були краще забезпечені матеріально, вони 
теж гостро потребували благодійної допомоги. А благодійники зосередили свої сили на про-
блемах, що вимагали негайного вирішення питання щодо регулярних фінансових асигнувань: 
підтримки навчальних закладів та бідних учнів через інститут почесного попечительства та то-
вариства допомоги нужденним учням.

Благодійна допомога була важливою умовою розвитку та функціонування початкової та се-
редньої освіти в Україні. Результати дослідження різних форм благодійної діяльності в галузі 
освіти в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст. переконують у необхідності врахування набутого 
тоді досвіду для розвитку сучасної системи благодійної діяльності. Заслуговує на увагу практи-
ка фінансової діяльності благодійних товариств, її адресність та підконтрольність суспільству. 
Виважена фінансова політика сучасних благодійних організацій є одним із необхідних чинників 
їх існування та можливості подальшого надання допомоги.
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Андрей Нарадько
БЛАГОТВОРИТЕЛьНОСТь В РАЗВИТИИ НАчАЛьНыХ И СРЕДНИХ УчЕБНыХ 

ЗАВЕДЕНИЙ КИЕВСКОГО УчЕБНОГО ОКРУГА (КОНЕЦ XIX – НАчАЛО ХХ В.)
Статья посвящена исследованию роли благотворительной помощи в деле развития 

начальных и средних учебных заведений Киевского учебного округа (конец XIX – начало 
ХХ в.). Благотворительная помощь была важным условием развития и функционирования 
начального и среднего образования. Результаты исследования различных форм благотво-
рительной деятельности в области образования в Украине конца XIX – начала ХХ веков 
убеждают в необходимости учета приобретенного тогда опыта для развития современ-
ной системы благотворительной деятельности.

Ключевые слова: благотворительность, начальное и среднее образование, внешкольное 
образование, Киевский учебный округ.
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Andriy Naradko
CHARITY IN dEVElOPINg PRIMARY ANd SECONdARY EdUCATIONAl ESTAB-

lISHMENTS OF KYIV EdUCATIONAl REgION (THE ENd OF 19TH – BEgINNINg OF 
20TH CENTURY)

The given article is devoted to investigating the role of charitable assistance in developing 
primary and secondary educational establishments of Kyiv educational region (the end of 19th – 
beginning of 20th century). Different forms of giving assistance to educational establishments like 
their foundation, necessary equipment supply, and poor pupils’ support are analyzed. Charitable 
assistance was an important factor of primary and secondary education developing and function-
ing. The results of investigating the different forms of charitable assistance in the educational field 
of Ukraine at the end of 19th – the beginning of 20th century, convince in the necessity of con-
sidering the experience got at that time for the development of the modern charitable assistance 
activity.

Key words: charity, primary and secondary education, Kyiv educational region.


