
До 125-рІшя Київського університету

РОЛЬ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ в РОЗВИТКУ 
НАРОДНОЇ ОСВІТИ І КУЛЬТУРИ НА УКРАЇНІ

М. М. ГРИЩЕНКО, 
доктор педагогічних наук

Громадськість нашої республіки 
відзначала недавно 125-річчя з 
дня заснування Київського держав
ного університету імені Т. Г. Шев
ченка — одного з найбільших цент
рів науки і культури на Україні. 
Цей ювілей — визначна подія в 
культурному житті Радянської 
України. Київський університет дав 
країні десятки тисяч висококвалі
фікованих спеціалістів у багатьох 
галузях науки, культури і техніки, 
він озброює радянських юнаків і 
дівчат грунтовними знаннями, вихо
вує в них високе і благородне пра
гнення вірно служити Вітчизні. 
Університет удостоєний найвищої 
нагороди — ордена Леніна.

Київський університет відкрито 
15 липня 1834 року. Мав ві« напо- 
чатку лише два факультети: філо
софський, юридичний, і тільки через 
деякий час було відкрито і медич
ний факультет. За статутом 1842 ро
ку при університеті існувало три ін
ститути — педагогічний, юридичний, 
медичний. Педагогічний інститут го
тував учителів гімназій, прогімна
зій та повітових училищ. Студенти 
його слухали університетський курс, 
а також проходили практику з обра
них спеціальностей — словесності, 
стародавньої філології, педагогіки і 
вищої математики. Керівництво ци
ми заняттями здійснювали професо
ри відповідних кафедр. Студенти 
повинні були писати реферати на 
педагогічні теми, читати лекції і під 
наглядом професорів давати пробні

уроки в повітових училищах і гім
назіях, готуючись таким чином до 
педагогічної діяльності.

Як правило, в другій половині ве
ресня всі випускники одержували 
призначення на посаду вчителів. Пі
сля заміщення вакантних посад у 
Київському учбовому округу тих, 
хто залишався, призначали на ро
боту і до інших округів.

У 1857/58 навчальному році до 
університету вступив майбутній 
письменник Анатолій Патрикійович 
Свидницьїкий. Один із його сучасни
ків розповідав; «...Бідував він тяж
ко... в потертому сурдуті, вище се
реднього зросту, непоганої вроди, 
заклопотано просить у студентів— 
хіміків засобу відстояти від щурів 
запасені з дому сухарі... Жив він 
верстов п’ять від університету, десь 
аж на Куренівці, у якійсь міщан
ській кухоньці. У цій кімнаті, в чо
тири аршини на квадрат, стояв топ- 
чан, столик і велика кухонна піч, 
на якій зложені були два мішки су
харів».

1859 року Свидницького звіль
нили з університету за несплату гро
шей за навчання. Він склав іспит на 
звання вчителя повітової школи і 
дістав призначення в Миргород, де 
заснував недільну школу, допомагав 
у роботі міської бібліотеки, влашто
вував літературні вечори, присвя
чені творам Пушкіна, Шевченка, 
Некрасова, Квітки-Основ’яненка.

Звичайно, далеко не всі вихо
ванці університету, які йшли на пе- 
дагогічіну роботу, чесно і віддано 
служили оправі народної освіти.
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та й не всі вони були досить підго
товлені до широкої освітньої діяль
ності.

Царський уряд ставив всілякі 
перешкоди і рогатки на шляху роз
витку прогресивної педагогічної 
думки. І все ж, незважаючи на це, 
передова частина професорів і сту
дентів Київського університету стій
ко боролась за поширення освіти і 
культури серед народу, виступала 
ініціатором заходів, спрямованих на 
розвиток освіти трудящих мас, під
несення якості роботи народних 
шкіл, налагодження та поліпшен
ня підготовки педагогічних кадрів.

З ініціативи університету в 1861— 
1862 роках у Києві відбулися з’їзди 
вчителів природничих дисциплін, ак
тивну участь у роботі цих з’їздів 
брали професори і студенти універ
ситету. В центрі уваги стояли пи
тання активізації методів викладан
ня, унаочнення па уроках природо
знавства, обміну досвідом, доступ
ності навчального матеріалу для 
розуміння дітей та інші. Через кіль
ка років у Києві знову відбулись 
учительські з’їзди, цього разу при
свячені викладанню російської мо
ви і літератури в школах. Діяльну 
участь у підготовці й проведенні їх 
брав професор університету Селін. 
На з’їздах передова педагогічна 
громадськість засуджувала стано
вість, муштру, зубрячку, знущання 
з дитини, що панували в школах 
того часу, і вносила численні про
позиції щодо перебудови школи в 
дусі демократичних засад на гу
манних основах.

Професори і викладачі універси
тету виступали з передовими на той 
час поглядами в окремих питаннях 
навчально-виховної роботи, разом з 
прогресивно настроєними вчителями 
критикували недоліки шкільних 
програм, підручників, вказували на 
недосконалість організації навчання 
в середній школі.

Київський університет став орга
нізатором недільних шкіл для тру
дящих. Відома діяльна участь у цій 
роботі проф. П. В. Павлова та ба
гатьох інших викладачів. Студент 
К. Шейковський складає для шко
лярів буквар і читанку українською

мовою. У приміщенні університету 
відкривається щоденна безплатна 
школа для дітей незаможних бать
ків, курси по підготовці до універ
ситету осіб, які не мали гімназич
ної освіти. Останній захід був ви
кликаний тим, що рада університету 
ще в 1837 році одержала наказ мі
ністра освіти приймати до універси
тету тільки випускників гімназії. 
Оскільки ж гімназію закінчували 
переважно діти заможних верств 
населення, то ця обставина робила 
неможливим вступ до університету 
дітей трудящих. Тому створення 
курсів, які за своїми правами до- 
рівнювались до гімназії, допомогло 
відкрити двері університету для ба
гатьох юнаків з народу.

Довгий час університет був єди
ним центром по підготовці вчите
лів для шкіл Київського учбового 
округу: рада університету здійсню
вала контроль над екзаменами на 
звання вчителя (гімназії зобов’я
зані були надсилати на її розгляд 
протоколи екзаменів, вона ж  оста
точно вирішувала справу про при
своєння вчительських звань). З 1862 
року в приміщенні університету пра
цювала педагогічна школа, в якій 
безплатно викладали вчителі київ
ських гімназій та студенти універси
тету. Але незабаром школу закрили, 
бо не було коштів на оплату педаго
гічного персоналу.

В сімдесятих роках у Києві з іні
ціативи професорів університету бу
ло створено Товариство класичної 
філології та педагогіки, яке мало 
своїм завданням сприяти успішному 
викладанню класичних мов і літе
ратури в середніх і вищих учбових 
закладах.

Історія Київського університету 
нерозривно пов’язана з життям і 
діяльністю видатних вчених, пись
менників, громадських діячів.

У лютому 1847 року міністр осві
ти Уваров повідомив попечителя Ки
ївського учбового округу, що на 
посаду викладача малювання уні
верситету призначено «некласного 
художника Шевченка». Та не дове
лось великому співцеві українсько
го народу вчити в той час молодь, 
яіку він так палко любив. Замість
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університетської кафедри Шевчен
ко потрапив у далекий оренбур
зький степ, у заслання. Через бага
то років, проживаючи‘вже в Пе
тербурзі, Т. Г. Шевченко підтриму
вав постійні зв’язки з університе
том. Коли з ініціативи передових 
викладачів і студентів університету 
в Києві відкрились недільні школи 
для дорослих, Т. Г. Шевченко ви
слав на Україну п’ятдесят примір
ників «Кобзаря» з проханням про
дати їх і гроші передати на потре
би цих шкіл. Згодом Шевченко 
склав і видав у Петербурзі «Юж- 
норуоский букварь». Поширенню 
цього букваря в народних школах 
України всіляко перешкоджала по
ліція, вбачаючи в ньому небезпеку 
для благополуччя імперії. Т. Г. 
Шевченко мав намір услід за «Бук
варем» видати арифметичний за
дачник для сільських шкіл. «Думка 
є за букварем надрукувати лічбу і 
ціни і величини такої ж, як буквар. 
За лічбою — етнографію і геогра
фію в 5 коп. А історію, тільки на
шу, може, ціною в 10 коп. Якби оце 
мале діло зробити, то велике б са
мо зробилося» — писав поет. Пе
редчасна смерть не дала здійснити 
полум’яному борцеві за щастя на
роду свої благородні наміри.

В університеті розквітали талан
ти всесвітньовідомих учених О. О. 
Ко'валевського, Є. В. Тарле, О. М. 
Баха, О. Ю. Шмідта, О. В. Фоміна. 
Довгий час тут працювали профе
сори М К. Грунський, який вніс 
значний вклад у розвиток філоло
гічної науки, С. М. Реформатський, 
основоположник наукової школи хі- 
міків-органіків, І. В. Шароволь- 
ський, Г. Г. Де-Метц, Б. Я. Букрєєв, 
М. М. Воскобойніко’в, які виховали 
не одне покоління педагогів для на
родної школи, збагатили науку цін
ними і глибокими дослідженнями.

Передові професори і викладачі 
провадили боротьбу проти реакціо
нерів, клерикалів, яких було чимало 
серед викладачів. У цю боротьбу 
активно включалась частина про
гресивно настроєного студентства, 
яка вимагала звільнення викладачів- 
реакціонерів, виступала за демокра
тизацію освіти, проти схоластики в

науці, проти утисків і пересліду
вань усього прогресивного і воле
любного.

Великий Жовтень ліквідував мо
нополію імущих класів на освіту. 
Нову сторінку було відкрито і в іс
торії Київського університету. Две
рі його широко відчинилися для ді
тей трудящих.

Київський університет у 1920 ро
ці перетворено в інститут народної 
освіти. При ньому, як і при всіх ву
зах того часу, організовано робіт
ничі факультети, завданням яки> 
було широке залучення робітничих 
і селянських мас до вищої освіти. В 
інституті створено два факультети— 
соціального виховання і професій
ної освіти. Перший готував учителів 
п’ятих— сьомих класів семирічних 
шкіл, другий — для середніх спе
ціальних навчальних закладів. Че
рез деякий час Київський інститут 
народної освіти реорганізовано 
три інститути: соціального вихован
ня, професійної освіти і фізико-ма- 
тематичний, яікі готували кадри 
вчителів для різних типів навчаль
них закладів. А ,в 1933 році на базі 
цих інститутів знову створено дер
жавний університет. Мав він в той 
час фізико-математичний, хімічний, 
біологічний, геологічний, географіч
ний, істо'ричний і літературно-мов
ний факультети. У 1939— 1940 на 
вчальному році створено було ще 
кілька факультетів. Усього в універ
ситеті навчалося близько 4000 сту
дентів.

У березні 1939 року на відзнаку 
125-річчя з дня народження Т. Г. 
Шевченка університету було при
своєно ім’я вели'кото поета-револю- 
ціонера.

Велику армію кваліфікованих 
учителів для середніх шкіл респуб
ліки підготував університет за роки 
Радянської влади. Лише за період 
до Великої Вітчизняної війни з стін 
університету вийшло 10 тисяч ра
дянських спеціалістів, тоді як за 83 
дореволюційні роки його закінчили 
менше 8 тисяч чоловік.

у роки Великої Вітчизняної вій
ни багато студентів і викладачів зі
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зброєю в руках воювали на фрон
тах, інші працювали на оборону, 
продовжуючи в той же час на
вчання. Київський університет бу
ло злито з Харківським в Об ’єдна
ний Український державний універ
ситет імені Т. Г. Шевченка і ева
куйовано до Казахської РСР. Тру
дящі братнього Казахстану сер
дечно зустріли студентів і виклада
чів університету, створивши всі 
можливі на той час умови для їх 
нормальної праці. У м. Кзил-Орді 
відбулося кілька випусків студентів, 
усі вони без винятку йшли працю* 
вати в школи визволених від тимча
сової окупації районів або вли
лися в ряди Радянської Армії.

Професорсько-викладацький склад 
університету провадив велику робо
ту серед трудящих і учительства мі
сцевих шкіл, готував інструктивно- 
методичні матеріали для шкіл ви
зволених районів Радянської Украї
ни, а в січні 1944 року університет 
уже відновив свою роботу в столиці 
Радянської України — Києві.

Тікаючи з Києва, гітлерівці спа
лили будинок університету, в огні 
загинуло все навчальне обладнання, 
бібліотека з фондом понад 1 міль
йон 300 тисяч книг, зоологічний му
зей, зооанатомічний, ботанічний, за 
гальної біології, мінералогії, пале
онтології, петрографії, знищено два
дцять університетських лабораторій, 
18 спеціальних кабінетів і майсте
рень та багато інших цінностей. 
Втрати були величезні. Але завдяки 
піклуванню Комуністичної партії і 
Радянського уряду університет було 
швидко відбудовано. Він знову став 
одним з найбільших центрів науки 
і культури на Україні. За післявоєн
ний час тут підготовлено понад 10 
тисяч спеціалістів для різних галу
зей народного господарства, куль
тури та освіти. В ньому також здо
були освіту сотні юнаків і дівчат з 
країн народної демократії.

Великий внесок у розвиток народ
ної освіти в республіці зробили 
професори університету К. Ф. Ле- 
бединцев, о. М. Астряб, С. X. Чав- 
даров, К. О. Хлєбніков, С. П. 

Слюсаревський та інші. Професор 
О. М. Астряб, який довгі роки пра

цював у педучилищі, педінституті 1 
науково-дослідному інституті педа
гогіки, виховав не одну тисячу май
стрів педагогічної справи, збагатив 
радянську педагогіку цінними дослі
дженнями в галузі методики викла
дання математики. Десятки років 
учні молодших класів шкіл респуб
ліки івивчають українську мову за 
підручниками завідуючого кафед
рою педагогіки університету, Заслу
женого діяча науки УРСР, проф. 
С. X. Чавдарова. Його праці з ме
тодики мови стали настільними кни
гами учителів мови. Можна було б 
назвати ще багато імен діячів нау
ки, культури і мистецтва, які навча
лись в університеті.

В університеті провадиться знач
на науково-дослідницька робота. 
Лише за час між XX і XXI з’їздами 
партії наукові працівники опублі
кували понад дві тисячі праць, на
писали 113 підручників, навчаль
них посібників, монографій. Значна 
частина докторських та кандидат
ських дисертацій присвячена пи
танням педагогіки, як-от: «Кіно- 
урок у школі», «Проблема наоч
ності в творах К. Д. Ушинського», 
«Рухливі ігри в системі фізично
го виховання дітей», «Методика 
утворення в учнів наукових уяв
лень і понять у процесі навчання» 
та інші.

Активно включилися колективи 
науковців університету в роботу по 
створенню підручників для восьми
річної школи — з історії СРСР , іс
торії УРСР, з географії, літератури 
та інших шкільних предметів.

Останнім часом до наукової ро
боти дедалі ширше залучається сту
дентська молодь. 123 винаходи і ра 
ціоналізаторські пропозиції студен
тів застосовано в різних галузях ви
робництва, десятки дипломних і 
курсових робіт студентів мають 
важливе наукове значення.

Професорсько-викладацький склад 
університету проводить значну ро
боту по перебудові вищої школи в 
світлі настанов Комуністичної пар
тії і уряду, по наближенню науко
вої і навчальної роботи до життя, 
до завдань комуністичного будів
ництва.
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Вся підготовка майбутніх спеціа
лістів в університеті була б непов
ною, якби вона не спиралась на ак
тивну участь студентської молоді в 
самовідданій праці радянського на
роду. За  останні роки проведено 
значну роботу щодо зміцнення 
зв’язку викладання з життям, за 
лучення студентів до трудової ді
яльності. Студенти працюють на 
підприємствах, у колгоспах, трудя
ться на цілинних землях. Комсо
мольці університету брали участь 
у будівництві Жданівської комсо
мольської домни, стали учасника
ми багатьох інших славних трудо
вих справ молоді нашої республіки. 
В минулому році комсомольці уні
верситету зібрали 360 тисяч пудів 
хліба на цілинних землях. Перехід
ний Червоний прапор ЦК ВЛКСМ, 
23 медалі «За освоєння цілинних 
земель» і 24 значки ЦК ВЛКСМ, 
якими нагороджено наших комсо
мольців, — красномовне свідчення 
їх дружної праці.

Студентський і професорсько-ви
кладацький колектив провадять ве
лику культурно-масову роботу серед 
населення: в минулому навчальному 
році викладачі і студенти прочита
ли 4156 лекцій і доповідей. Універ
ситет здійснює шефство над кілько
ма заводами, колгоспами, школами.

Організація активної участі сту
дентів у суспільнокорисній праці, в 
громадсько-політичному житті рес
публіки є одним з важливих кроків 
на шляху здійснення перебудови 
всієї роботи університету по підго

товці висококваліфікованих спеціа- 
лістів. За новими навчальними пла* 
нами і програмами передбачається 
активна участь студентів у праці на 
виробництві; широке запроваджен
ня самообслуговування також, без
перечно, сприятиме поліпшенню тру
дового виховання студентів. Усе це | 
дасть нові великі можливості для 
зміцнення зв’язку навчально-вихов
ної роботи з життям.

у  систему педагогічної і вироб
ничої практики вносяться серйозні 
зміни, спрямовані на підвищення 
рівня ідейно-політичної, науково-пе
дагогічної і трудової підготовки сту
дентської молоді.

Особлива увага приділяється по
ліпшенню заочної та вечірньої осві
ти, цієї найзручнішої форми поєд
нання навчання з працею на вироб
ництві. Заочне навчання в універси
теті провадиться на дев’яти фа
культетах з 14 спеціальностей і 
охоплює 5730 студентів. Зокрема, на 
філологічному факультеті, який го
тує спеціалістів з української та 
російської мов і літератури і вчи
телів іноземних мов, .навчається по
над 1000 студентів, на історико-фі- 
лософському факультеті — 1098, на 
біологічному — 471 і т. д.

Колектив університету докладає 
всіх зусиль, щоб новими успіхами 
у навчанні і вихованні майбутніх 
учителів відповісти на оіклування 
Комуністичної партії і Радянського 
уряду про дальший розвиток вищої 
школи.


