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ЖІНОЧА ОСВІТА В НАДДНІПРЯНЩИНІ  
В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. 

 
У вітчизняній історії освіти залишається ще багато недосліджених 

проблем, однією з яких є жіноча освіта. У другій половині ХІХ – на початку  
ХХ ст. у Російській імперії, до складу якої входило більшість українських 
земель, відбувались складні соціальні зміни, що вплинули і на розвиток освіти 
жінок. Представити систему жіночих навчальних закладів в Наддніпрянщині та 
їх регіональні особливості є завданням даної статті. 

В середині ХІХ ст. очікування суспільних реформ не оминуло й сподівань 
на зміни у структурі жіночої освіти, представленої інститутами шляхетних 
дівчат, жіночими училищами, жіночими єпархіальними училищами. Фактично 
ці навчальні заклади надавали освіту тільки дівчатам, які походили зі стану 
дворянства, купецтва, православного духівництва. У 1870 р. Положенням про 
жіночі гімназії і прогімназії були введені в дію ці освітні установи для дівчат, 
що підпорядковувались або Міністерству народної Просвіти (МНП), або 
Відомству закладів імператриці Марії (ВЗІМ)[1, c. 267].  

Для правобережних українських губерній діяло окреме «Положення 1869 
р. про жіночі гімназії та прогімназії». На відміну від південних і лівобережних, 
в західноукраїнських губерніях уряд вів більш виважену політику, спричинену 
значним впливом у регіоні польського населення, що мало тут потужні освітні 
традиції. Саме цей фактор спричинив російсько-польське протистояння в галузі 
освіти, що негативно позначилось на її стані і якості в цих губерніях[ 2, c. ]. 
Так, боячись поширення впливу польського «місцевого елементу», відкриття 
навчальних закладів могло здійснюватись тут лише з особистого дозволу 
імператора,  посилено, в порівнянні з іншими частинами імперії, контроль за 
діяльністю навчальних закладів, обмежено юрисдикцію попечительних рад, 
поширюється русифікація. Разом з тим, здійснювалось більш широке 
фінансування освітніх закладів з метою недопущення впливу місцевої громади 
на їх функціонування [3, c. 9].  

Після семи років навчання, дівчата могли закінчити восьмий – 
педагогічний клас, після якого отримували свідоцтво домашньої вчительки, яке 
давало право на викладання в початкових класах. Відмінниці отримували 
можливість вступати на вищі педагогічні жіночі курси. Однак, навіть відмінне 
свідоцтво не давало права дівчатам вступати в університети [4, c. 136]. 

Приватні навчальні заклади не були відірвані від державних, знаходячись 
під контролем як чиновників з Міністерства народної просвіти, так і 
православної церкви. З 1838 р. приватні пансіони поділялись на дві групи і 
відповідали першорозрядні – гімназіям, другорозрядні – училищам. Навчання у 
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першорозрядних пансіонах складалось здебільшого з трьох класів [5, c.168]. 
Обов’язковими предметами були Закон Божий, російська мова і словесність, 
іноземні мови – французька, німецька, загальна історія та географія, 
арифметика, чистописання, малювання, музика, співи, танці та рукоділля. 

Спеціальна жіноча освіта в зазаначений період була представлена 
педагогічним, медичним, стоматологічним, фельдшерським, сільськогоспо-
дарським, комерційним, мистецьким напрямками.  Дослідження фахівців 
свідчать, що темпи розвитку жіночої спеціальної освіти набагато відставали від 
чоловічої. Пояснити це можна не тільки традиціями чоловічої фахової освіти, 
але й обмеженими можливостями жінок щодо працевлаштування. Лише з 1871 
р. коло жіночих професій поширилось, що надало поштовх для розширення 
мережі жіночих спеціальних навчальних закладів [6].  

Порушення проблеми вищої жіночої освіти в Росії належить О. І. Кон-
раді, яка у 1867 р. на з’їзді природознавців у Петербурзі висунула ініціативу 
про створення вищих курсів для жінок. Але, незважаючи на цілковиту 
прихильність передової громадськості підтримати цю ідею, вона так і не була 
втілена в життя [7, c. 8]. Лише 1872 р. Вищі жіночі курси (далі – ВЖК) було 
відкрито у Москві, а 1876 р. – у Санкт-Петербурзі та Києві. 

Вагомий внесок у відкриття київських ВЖК здійснили жінки, які мали 
високий соціальний статус у суспільстві завдяки походженню і зв’язкам у 
ліберально-демократичних колах. Однією з таких жінок була Є. Гогоцька,  
зусиллями якої були відкриті ВЖК у Києві, хоча влада побоювалась, що вони 
стануть розсадником революційних настроїв. Київський, волинський та 
подільський генерал-губернатор М. Чертков шкодував про дозвіл міністра 
освіти Толстого на відкриття курсів [8, c. 355]. У 1889 р. курси було закрито. 
Декілька спроб відкрити ВЖК робили громадські діячі Одеси та Харкова. 
Однак всі вони наштовхувались на заборони чиновників. 

Після революційних подій 1905 р. на хвилі загальної демократизації 
країни відновлювався рух за доступ жінок до вищої освіти.  З 1906 р. стали 
працювати ВЖК в Одесі, перетворені з Вищих педагогічних курсів. У 1907 р. 
було відкрито ВЖК у Харкові з трьома відділеннями: історико-філологічним, 
фізико-математичним та юридичним.  ВЖК у Києві, відновлені того ж року, 
поступово збільшували не тільки кількість факультетів, серед яких були фізико-
математичний, історико-філологічний, правничий, медичний і комерційний, але 
й характеризувались величезним напливом бажаючих. У 1912 р. слухачок 
Київських ВЖК було 2450 [9]. Саме цей факт та активна діяльність 
прогресивних громадських діячів сприяли реорганізації закладу у жіночий 
університет св. Ольги у 1914 р.[10, c. 101–106]. 

Отже, в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. в Наддніпрянщині 
розширювалась мережа навчальних закладів для жінок, що було спричинене не 
тільки загально історичним розвитком, але й поступовим залученням жінок в 
соціально-економінчу сферу. Разом з тим умови розвитку жіночої освіти в 
Наддніпрянщині ускладнювались залежним становищем українських губерній в 
складі Російської імперії.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ  

У СЛОВНИКАРСТВІ 20-30-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ 
 
Технічна термінологія – це термінолексика, що пов’язана з окремими 

галузями техніки, виробництва, промисловості. Вона є найбільш рухомою, 
гнучкою частиною загальновживаної лексики. Нові терміни, як і давно вже 
існуючі, потребують систематизації і впорядкування. Неоціненні скарби 
національної фахової лексики знаходяться саме у словниках 20-30-х років 
ХХ століття, «золотої доби» української наукової мови. Оцінюючи словники 
того періоду, можемо констатувати їхню актуальність і сучасність. Кожен, хто 
долучається до такої важливої справи, як термінологія, обов’язково звертається 
до лексикографічної практики. Цей період привертав до себе увагу багатьох 
дослідників: Н. Білецької, Л. Боярової, С. Булик-Верхоли, О. Кочерги, 
О. Кучеренко, Н. Нікуліної, І. Процик, Л. Симоненко, С. Тихого, Я. Яремка  
та ін. 




