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Аннотация 
В статье проанализированы различные по происхождению источники, 

которыестали основой исследования проблемы религиозной жизни национальных 
меньшинств советской Украины в 20-30-х гг. ХХ в., особенностей коллективных форм 
удовлетворения духовных запросов этнического населения, отношений этнорелигиозных 
образований с властью в контексте предпринятых большевиками антирелигиозных 
репрессивных мер. Охарактеризованы основные виды тематических источников – 
архивные материалы, региональные периодические издания, сборники опубликованных 
документов и воспоминания участников событий.  

Ключевые слова: религиозные общины, национальные меньшинства, 
антирелигиозная политика, репрессии. 

Annotation 
The article analyzes the various sources of origin, which became the basis of study of the 

problem of the religious life of national minorities in the Soviet Ukraine 20-30's. the twentieth 
century. Features of collective forms meet the spiritual needs of ethnic populations, ethnic and 
religious relations with the government entities in the context of anti-religious Bolsheviks taken 
repressive measures. Describes the main types of thematic sources – archival materials, regional 
periodicals, collections of published documents and memories of participants in the events. 
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В статті окреслені провідні напрями дослідження проблеми повсякденності 
студентства вищих навчальних закладів України кінця  ХІХ – початку ХХ ст., висвітлені 
у працях дореволюційних, радянських, сучасних вітчизняних та зарубіжних дослідників.  

Ключові слова:історіографія, повсякденне життя, студентство, вищі навчальні 
заклади. 

 

Історія повсякденності – важлива віха у розбудові наукового вчення 
про суспільство і на сучасному етапі історичного розвитку характеризується 
посиленим зростанням уваги до недосліджених або ж маловивчених 
напрямків людського існування. Вивчення історії повсякденного життя 
українського студентстває надзвичайно важливим і актуальним для розвитку 
вітчизняної наукитому, що саме в період навчання, в стінах університетських 
закладів або інших тогочасних освітянських установ, формувався світогляд 
майбутніх фахівців та їхнє ставлення до питань політичного, культурного, 
освітянського, морально–етичного, взаємо–особистісного і найголовніше–
повсякденного характеру. У сучасній науково–дослідницькій літературі досі 
нема спеціального дослідження, яке б містило комплексний розгляд історії 
студентства не лише із певного історичного ракурсу, а мало в своєму змісті 
науково обґрунтовану всебічність та різноманітність. 

Одними із перших намагань визначити роль студентської 
повсякденності в суспільно–політичному та громадсько–культурному житті 
були закладені дослідниками питань освіти та вищої школи підросійської 
України наприкінці ХІХ–початку ХХ ст., показавши університетську та 
студентську повсякденність і тим самим зробивши перші кроки до 
формування історіографічної бази. У вивченні даної наукової теми у 
вітчизняній історіографії можна виділити наступні етапи: перший – з 1880–х 
рр. ХІХ ст. до 1917 року; другий – 20 – 80 рр. ХХ ст.; третій – з початку 1990 
рр. ХХ ст. до сьогодення. Кожен з визначених етапів має свої особливості, 
обумовлені як об’єктивними так і суб’єктивними обставинами. 

Характерною рисою першого етапу була абсолютна відсутність 
наукового інтересу до питань студентської повсякденності. Певну 
зацікавленість дослідників до вивчення багатопланового буття, у тому числі 
повсякденного життя викладацького та студентського середовища 
навчальних закладів підросійської України, знайшло своє відображення у 
працях Б. Фроммета, В. Вернадського, Е. Трубецкого, П. Мілюкова, П. 
Ферлюдіна, С. Мільгунова, С. Рождественского [1]. Основна увага авторів 
приділялась змістовному, конкретному та узагальнюючому матеріалу з життя 
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українського студентства, його побуту, зміні статусу студента через вплив 
заходів Міністерства народної освіти на діяльність Вищих навчальних 
закладів; організації та соціальної активності студентства. Проте дані наукові 
напрацювання хоча й не мали в собі систематичності, але все ж змогли 
деякою мірою заповнити історичну прогалину з проблеми. Окремо в цій 
групі слід відзначити праці професорів університету Св. Володимира М. Ф. 
Владимирського-Буданова та А. І. Маркевича [2].В них ми можемо знайти 
ґрунтовну інформацію стосовно прийому молоді до студентських лав, 
підготовки їх до навчальних занять та умов складання екзаменів  з них, 
відношення інспекторів до студентської повсякденності у стінах навчальних 
закладів. В названих працях міститься характеристика закладів для 
недостатніх та казеннокоштних студентів, а також способи проведення 
студентського  дозвілля у вільний від навчання час. 

На початку ХХ ст. широко постає питання вивчення і дослідження 
історії жіночої освіти, в тому числі і вищої. Питання створення спеціальних 
жіночих навчальних закладів і навчання в них, ставало досить гостро в 
працях О. Лихачової та М. Кечеджі–Шаповалової [3], де чітко 
прослідковується еволюція ставлення громадськості до проблеми вищої 
жіночої освіти, але головна увага приділяється організації і роботі Вищих 
жіночих курсів. Дані роботи є виключно цінними через інформацію звітного 
характеру (умови вступу до закладу, навчальні плани, соціальні 
характеристики курсисток). В цьому науковому дослідженні розкриваються 
деталі повсякденного життя студентства у стінах навчальних закладів, проте 
не дають нам повну та багатопланову картину життя та діяльності курсисток 
і тому не повинні залишатись поза увагою дослідників. 

Слід згадати також наукові доробки, які побачили світ в період з 1905 
по 1917 роки. В цей час поряд із працями про університети [4] з’являються 
напрацювання присвячені ювілейним датам вищих технічних закладів[5]. 
Цінність таких досліджень полягає в тому, що вони містять інформацію 
стосовно навчального процесу в стінах освітньої установи, науково–
педагогічного складу, графіки лекційних та практичних занять, а також 
повсякденне життя молоді в межах закладу. Питанням вищої жіночої освіти 
присвячені дослідження К. Шохоля [6, с. 153 - 195]. Велика увага в цих 
працях приділена особливості організації навчального процесу та 
повсякденному студентському побуті та повсякденному життю в умовах 
студентського академічного руху. 
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Велику увагу дослідників було привернуто до історії студентських 
рухів останніх десятиліть ХІХ ст. Перші намагання узагальнити основні 
аспекти руху молоді та процесів, що відбувалися на початку ХХ ст. були 
зроблені безпосередніми учасниками тих подій (Є. Чикаленком, С. Русовою, 
І. Липою, Ю. Липою, В. Самійленком, Г. Чикаленком, М. Беренштам–
Кістяківською, Ю. Коллардом, О. Коваленко) [7]. Дані наукові розвідки 
дають можливість прослідкувати зміну студентської повсякденності в умовах 
молодіжного руху кінця ХІХ ст. Не менш важливим і цінним джерелом 
єнаукові розвідки таких дослідників, як А. Сибиряк, Б. Н. Чичерин, В. 
Чертков, Горохов, Энгель, Р. Выдрин[8]. В їхніх працях представлено аналіз 
повсякденного становища студентства, а також причини виступів молоді 
проти політики самодержавства.  

Джерела дореволюційного часу мають комплексний характер, що дає 
можливість ширше і повніше оцінити повсякденність, як невід’ємну складову 
буття. Саме в цей час науковці найбільшу увагу звертали на духовний світ 
молоді, намагалися робити спроби аналізу світогляду, який формувався під 
впливом повсякденного наступу царизму на студентську молодь, пошуку  
повсякденних як матеріальних так і духовних цінностей. Студентські 
заворушення кінця ХІХ ст., а також глибока духовна криза після 
революційних подій 1905 – 1907 рр., привернули увагу не лише істориків, але 
психологів, соціологів і політологів. 

Історіографія повсякдення Радянської доби значна увага приділялась 
проблемам суспільно–політичної, громадсько–культурної, наукової 
діяльності студентства, а питання повсякденного життя залишалися 
недослідженими, як таке, що невважалося актуальним і першочерговим. На 
передній план виступає вивчення історії вищої технічної школи, а також 
закладів, котрі їх забезпечують [9]. Значною цінністю цих праць являється 
статистичні відомості про соціальний склад студентства, який змінювався 
впродовж усього періоду функціонування навчальних закладів, умови 
вступу, організацію навчального процесу, а також щоденне життя молоді в 
стінах освітянських установ. Найбільш пріоритетними темами для 
дослідження були боротьба жінок за право здобуття вищої освіти та 
студентські рухи [10, с. 91 - 103]. Так, в роботі О. Назаревського [11, с. 111 - 
118], разом з висвітленням ставлення суспільства до створення Київських 
вищих жіночих курсів, де значна увага була приділена революційні 
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діяльності жінок, не менш важливою є інформація про повсякденне життя 
київських курсисток. 

На наступний підперіод – із другої половини 1940 – до початку1960 – х 
рр. – припадає якісно новий етап досліджень, який характеризується 
відновленням зацікавленості радянських історіографів до питань 
університетської освіти. В наукових доробках того часу можна прослідкувати 
характеристику повсякденності студентства у стінах навчальних закладів та її 
зміну в залежності від наступу царського самодержавства. Найбільш 
фундаментальними працями цього періоду є роботи випущені до ювілеїв 
Київського і Харківського університетів [12]. Значне місце в роботах 
відводилося аналізу соціального складу студентства, його матеріальним 
умовам, зміні внутрішньо-університетської повсякденності від зміни  
правових  статутів. Слід враховувати те, що дані наукові доробки попри свій 
фактологічний матеріал, написані відповідно до ідеологічних настанов. Вони 
містили критику влади щодо політики вищої освіти, а що найголовніше 
ідеального образу молодого студента – революціонера, котрий мужньо 
боровся проти царського самодержавства.  

Дослідження питань і проблем вищої спеціальної освіти в даний період 
теж не залишилось поза увагою дослідників. А саме, в праці В. М. Коропова 
[13], котрий розкриває особливості підготовки ветеринарів у Харкові 
дореволюційного періоду, можна виокремити деякі аспекти повсякденності в 
стінах навчального закладу.  

З другої половини 1960 – до початку 1980 – х рр. вивчення 
студентського життя набуло свого найбільшого прояву і здійснювалось в 
рамках історії вищої освіти. Поряд із дослідженнями з історії російських 
університетів другої половини ХІХ століття [14], ювілейного виходу праць з 
історії університетів царської України [15] виходять у світ роботи з історії 
спеціальної [16] та педагогічної [17] освіти, а також вищої жіночої освіти 
[18], в яких автори починають все більше торкатись проблем молодіжної 
повсякденності в межах навчальних закладів. 

Якісно новим напрямком у дослідженнях радянських істориків–
науковців стали роботи присвячені вивченню історії російської інтелігенції 
(праці В. Р. Лейкіної-Свірської) [19], де студентство, і деякою мірою її 
повсякденне життя, виступало окремим об’єктом дослідження. Значна 
цінність цих робіт полягає у насиченості статистичними даними про 
соціальну структуру студентства вищої школі Російської імперії. 
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Подальші напрацювання почали торкатись питань повсякденного 
життя студентства в рамках академічного руху і його безпосередньої участі 
(А. М. Катренко) [20, с. 57 – 65] та повсякденності студентської молоді на 
період революційних рухів (Г. Д. Казьмирчук) [21]. 

З другої половини 80 – х – до початку 1990 – х рр. із утворенням 
Української держави, розпочинається новий етап розвитку вітчизняної 
історіографії. Яскравою ознакою окресленого періоду стало критичне 
осмислення історіографічної спадщини та залучення до наукового обігу 
більш ширшого кола джерел. Спостерігається тенденція до широкого 
охоплення проблем вищої школи, зокрема, повсякденність починає 
розглядатись більше детальніше. Так, фундатор і дослідник повсякденного 
життя А. Є. Іванов [22] зробив спробу дати ґрунтовну характеристику стану 
вищої освіти в Російській імперії, включаючи заклади духовного та 
приватного характеру, окреслити матеріально–побутові умови повсякденного 
життя студентства, а також з’ясувати їх статус. Подальші напрацювання 
розкривали питання історії вищої спеціальної освіти (В. І. Онопрієнко) [23], в 
яких значна увага приділена умовам навчання в стінах закладів освіти, ролі 
матеріального становища в молодіжній повсякденності та участі студентства 
у революційних рухах. 

Не зважаючи на безсумнівні здобутки радянських науковців-
історіографів у вивченні проблем вищої освіти, матеріально-побутового 
стану студентства, боротьби жінок за право здобуття вищої освіти на рівні з 
чоловіками, студентського академічного і революційного рухах, діяльності 
медичних, педагогічних та технічних навчальних закладів, питання 
повсякденного життя молоді в освітніх закладах підросійської України 
залишалось не вивченим тому, що не вважалось найбільш  актуальним і 
нагальним для наукового розгляду. 

В сучасній українській історіографії (з початку 1990 – х рр. і до 
сьогодення) дослідження повсякденності посідає достатньо вагоме місце. 
Основними її рисами являється абсолютне звільнення від заангажованості та 
ідеологічних настанов, розширення проблематики вивчення, дослідження 
національної складової в навчальному закладі і звуження географічних меж 
дослідження (на прикладі одного міста та навчального закладу, що 
знаходиться в ньому). Активно починає вивчатися повсякденне життя 
окремих верств українського суспільства, зокрема студентства. Найбільш 
активно ця проблема починає вивчатися на початку 2000 років. 



250 

 

Значний здобуток сучасної вітчизняної історіографії полягає у 
перенесенні соціальної та політичної історії на історію життя та побуту. Та 
ґрунтовні вивчення за новою методологічною концепцією, не в змозі дати 
абсолютно чіткої картини по всіх навчальних закладах, а обмежується 
дослідженнями студентства в межах одного вишу (Г. О. Косінова, Н. А. Шип, 
Ю. М. Шемета)[24] та закладами одного типу (С. І. Посохов, Т. А. Стоян) 
[25]. В даних публікаціях науковці детально та якісно по-новому 
намагаються дослідити окремі аспекти повсякденного студентського життя, 
матеріального забезпечення, способу проведення вільного часу. 

Великої уваги варте наукове напрацювання М. Е. Кругляк [26], в якому 
досліджено особливості соціально-правового становища студентства 
підросійської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст., проаналізована 
матеріально-предметна структура побуту та нематеріальні сфери 
повсякденності. З'ясовані риси ментальності тогочасного студентства. 
Окремо виділено ознаки дозвіллєвої сфери студентської повсякденності.  

Проблема здобуття жінками вищої освіти також не залишилась поза 
увагою, а саме: праці Л. О. Смоляра і О. О. Драча [27], в яких показана 
боротьба жінок за право навчатися у вузах; роботи В. О. Добровольської та 
К. А. Кобченко [28] – діяльність закладів вищої жіночої освіти. Основною 
відмінною рисою цих праць є ґрунтовність та насиченість фактологічним 
матеріалом. Не зважаючи на максимальну ретельність висвітлення авторами 
навчального процесу у «антинародних» закладах та участі курсисток в 
революційних рухах, науковці залишили поза увагою повсякденність  з її 
позитивними і негативними моментами.  

В цілій низці наукових публікацій кінця ХХ ст. простежується 
тенденція опосередкованого звернення до проблем повсякдення, в тому числі 
студентського буття, у працях присвячених життю українського суспільства 
в кінці ХІХ – початку ХХ ст. Так, В. Б. Молчанов проводить аналіз 
повсякденного студентського добробуту [29, с. 69 - 53]; Н. М. Левицька – 
формування національної свідомості через призму подій національних рухів 
в Україні та їхній безпосередній вплив на всі форми повсякденного життя 
молоді [30]. 

Не менш важливими для сучасної історичної науки є дослідження  
студентства і його повсякденності окремого регіону тогочасної підросійської 
України (В. Б. Благий, І. Ф. Гурак, Г. В. Фартучна) [31]. Фактологічний 
матеріал даних наукових напрацювань дає змогу провести паралелі: у 
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роботах молодіжних товариств і спілок та безпосередній їх вплив на 
студентство, об’єктивно порівняти національно–політичну орієнтацію 
молоді, а також показати кількісну і якісну динаміку чисельності соціального 
складу студентства. 

Значні напрацювання про студентство підросійської України в кінці 
ХІХ – початку ХХ ст. можемо знайти і в представників зарубіжної 
історіографії. Дослідження вищої освіти в дореволюційній Росії [32], 
студентського руху кінця ХІХ – початку ХХ ст. [33] та місця релігії в 
повсякденному житті студентства [34], можна знайти в російських 
науковців–дослідників. До нині провідним фахівцем з історії 
дореволюційного студентства залишається  А. Є. Іванов, який в своїх 
дослідженнях висвітлив: соціальний склад, матеріальне становище та 
способи проведення дозвілля [35]. Проблеми повсякденності російського 
студентства аналізуються в кандидатських дисертаціях П. В. Гришуніна [36] 
та Н. М. Юркіної [37].  

Аналіз історіографії повсякденного життя студентства кінця ХІХ – 
початку ХХ ст. свідчить про, що це питання не набуло актуальності і 
залишалось поза увагою науковців, в період царизму та Радянської влади. 
При вивченні питань вищої освіти, проблеми щоденного життя молоді 
дослідниками торкались побіжно через те, що не вважались важливими і 
першочерговими. Проте на початку 2000 років питання повсякдення, зокрема 
студентського, набуває своєї актуальності. Та в сучасній історіографії серед 
величезного масиву літератури та джерел, не існує єдиної комплексної праці, 
котра була б присвячена повсякденності українського студентству в цілому. 
Однак, ґрунтовні дослідження і наукові пошуки окремих аспектів 
студентського життя (побуту, матеріального стану, способу проведення 
дозвілля, навчання у навчальному закладі та стосунки з професорсько – 
викладацьким складом і вплив академічного руху на національну 
самосвідомість молоді) заклали основи для створення узагальнюючих 
наукових праць. 
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Аннотация 
В статье очерчены ведущие направления исследования проблемы повседневности 

студенчества высших учебных заведений Украины конца XIX - начала ХХ в., изложенные 
в трудах дореволюционных, советских, современных, отечественных и зарубежных 
исследователей.  

Ключевыеслова: историография, повседневная жизнь, студенчество, высшие 
учебные заведения. 

Annotation 
The paperoutlinesmajorareas ofresearchproblemsof everyday lifeof studentsof higher 

educationalestablishments ofUkrainelate XIX - earlyXXcentury,сontainedin the worksof pre-

revolutionary, soviet, modern, domestic andforeign researchers. 
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