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ВХОДЖЕННЯ ЖІНОК
У «ЧОЛОВІЧИЙ» ХРАМ НАУКИ:
УНІВЕРСИТЕТ св. ВОЛОДИМИРА І ЖІНОЦТВО

Історiя навчання, а тим паче наукової та викладацької працi жiнок в Унiверситетi св. Володимира вiд часу його створення до реорганiзацiї у 1920 р.* є недовгою та непростою.
І якщо нинi Київський унiверситет вiдзначає поважний 175-рiчний ювiлей, то час повноправного навчання у ньому жiнок нарiвнi з чоловiками є коротшим майже на цiле столiття.
Адже остаточне право навчатися без обмежень жiнки отримали спершу в Інститутах народної освiти, якi в 1920-х рр. постали на базi унiверситету, а потiм у вiдновленому в 1933 р.
Київському державному унiверситетi. Проте короткi перiоди присутностi жiнок – вiльнослухачок, професорських стипендiаток, а надалi викладачок та студенток – в Унiверситетi
св. Володимира, а нерiдко й яскравi успiхи, досягнутi жiнками, є показовими не лише з погляду iсторiї освiти та наукової працi жiноцтва, але й як складовi значних освiтнiх та
суспiльних процесiв того часу.
В Росiйськiй iмперiї, а вiдтак i в Надднiпрянськiй Українi, питання унiверситетської
освiти жiнок було тiсно пов’язане iз загальним спрямуванням суспiльно-полiтичного курсу
держави й вирiшувалися в залежностi вiд нього: так, перiоди вiдносної лiбералiзацiї вiдкривали для жiнок можливостi вищої освiти, зокрема, дверi унiверситетiв; утвердження ж консервативного курсу, який приходив йому на змiну, призводило до обмеження та припинення такої практики. І страва полягала не стiльки у перемозi традицiйних поглядiв на роль
жiнки в суспiльствi (що також мало мiсце), скiльки в побоюваннях уряду, – часом небезпiдставних, – у тому, що лави революцiйно налаштованої молодi значно поповняться за рахунок
жiночого студентства. Вiдповiдно до таких змiн в освiтнiй полiтицi в лiтературi навiть закрiпилася думка про два етапи унiверситетської освiти жiнок у Росiйськiй iмперiї1.
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* Навеснi 1919 р. перейменований на Київський унiверситет.

Першi спроби увiйти до унiверситету, поки що вiльними вiдвiдувачками окремих лекцiй,
виглядали для жiнок обнадiйливо, адже офiцiйної заборони не iснувало: оскiльки унiверситети a-priori вважалися чоловiчими навчальними закладами, присутнiсть жiнок спецiально
не обумовлювалася. Бiльше того, дозвiл стороннiм слухачам (без зазначення статi) вiдвiдувати лекцiї в той час пiдтверджувався спецiальним пунктом iмператорського повелiння:
«Допускати на лекцiї вiльнослухачiв, спiввiдносячи це з мiсткiстю унiверситетських аудиторiй, iз наданням притому права професорам виганяти тих вiльнослухачiв, котрi виявляться винними у порушеннi порядку»2. Тож перший час згоди професорiв було достатньо.
У 1859 р. перша вiльна вiдвiдувачка лекцiй з’явилася в С.-Петербурзькому унiверситетi;
надалi, за пiдтримки частини професорiв, їх кiлькiсть зросла3.
Наступного, 1860 року, за даними київської преси, група жiнок звернулася до ради професорiв Унiверситету св. Володимира з проханням дозволити їм вiдвiдувати лекцiї4. Це
ставало можливим на заняттях тих професорiв, якi давали на це письмову згоду ректору5.
У своїх спогадах професор цього унiверситету О. Романович-Словатинський вiдзначав
зростання протягом короткого перiоду iнтересу жiнок до унiверситетських читань: «Вiд’їжджаючи за кордон (у 1860 р. – Авт.), я залишив росiйську аудиторiю ще в студентськiй
формi; стороннiх осiб в аудиторiї нiколи не бувало, а про присутнiсть жiнок не могло бути й
мови. Як змiнився цей вигляд аудиторiї в 1862 р.: <…> Значна частина аудиторiї була зайнята стриженими панянками в синiх окулярах»6. Отже, присутнiсть жiнок на унiверситетських лекцiях стала помiтним явищем. Так, наприкiнцi 1860–1861 навчального року загальна кiлькiсть вiльнослухачiв в Унiверситетi св. Володимира становила 103 особи (на
790 повноправних студентiв)7; проте спецiальний облiк жiнок-вiльнослухачок не вiвся, що
ускладнює визначення їх точної кiлькостi.
Нове для росiйської вищої школи явище – присутнiсть жiнок в унiверситетах – спонукало
владу до його офiцiйного впорядкування. Вже восени 1861 р. Мiнiстерство народної
освiти звернулося до професорських рад унiверситетiв iз запитом про те, чи можуть жiнки
вiдвiдувати унiверситетськi лекцiї нарiвнi з чоловiками, i якщо так, то на яких умовах, а також, чи можливо допустити їх надалi до здобуття вчених ступенiв та якi права надати
жiнкам в разi їх здобуття8.
У свою чергу, це звернення було передано для розгляду на усi факультети. Вiдповiдi факультетських рад Унiверситету св. Володимира були цiлком позитивними. Викладачi усiх
чотирьох факультетiв висловились за допущення жiнок в унiверситет як студенток на загальних засадах iз чоловiками; крiм того, три факультети – iсторико-фiлологiчний, фiзикоматематичний та медичний – також за їхню можливiсть здобувати вченi ступенi з усіма правами
подальшої наукової та викладацької дiяльностi9. Лише професори юридичного факультету
визнали здобуття жiнками вчених ступенiв з їхнього фаху недоцiльним, але з причин
об’єктивних, адже «майже всi права, котрi може надати вчений юридичний ступiнь, за даних умов, є недоступними для жiнок»10.
Отже, перспективи реалiзацiї освiтньої потреби жiнок виглядали досить позитивно,
особливо зважаючи на те, що такi ж позицiї зайняла бiльшiсть професорських рад унiверситетiв Росiйської iмперiї, а лише двох – Московського та Дерптського – були проти. Проте
саме їхнi аргументи стали вирiшальними для уряду, який боялися включення жiночого студентства до антиурядових рухiв та не наважився визнати їх рiвноправними учасницями «чоловiчих» освiтнiх та наукових занять i поклав край такiй практицi11. Це рiшення стало
одним із чинникiв розгортання широкої дискусiї про потребу вищої жiночої освiти, її форми, характер та й здатність до неї жiнок взагалi. Полемiчнi статтi з цих питань з’являлися в
бiльшостi видань, не оминула ця дискусія й кола вчених, частина яких намагалася обґрунтувати або заперечити необхiднiсть вищої освiти жiнок з наукової точки зору.
Внеском у наукове вирiшення цього питання став виступ проф. Олексiя Шкляревського
на урочистому актi Унiверситету св. Володимира в 1874 р. В ньому, на пiдставi вивчення
бiологiчних та психiчних вiдмiнностей мiж статями в тварин та людей, вiн доходить висновку про невипадковий та доцiльний, заснований на принципi природної багатоманiтностi характер цих вiдмiнностей. З цього вiн робить висновок про необхiднiсть всебiчного розвит-
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ку жiнки та її повноправний доступ жiнок до освiти без прагнення «наблизити» її до чоловiчого типу: «Жiнка звичайно має право на найповнiший розвиток та найширше застосування
наявних у нiй сил та здiбностей; але вона повинна при цьому зробитися не повторенням чоловiка, а його гармонiйним доповненням до загальнолюдського типу»12.
Для жiнок, якi шукали знань, але були позбавленi можливостi вiдвiдувати унiверситетськi
виклади, можливiстю доповнення освіти стали публiчнi лекцiї з природничих i гуманiтарних
дисциплiн, якi в першiй половинi 1870-х рр. читалися професорами Унiверситету св. Володимира, зокрема членами Київського товариства дослiдникiв природи, якi вiдвiдувались в
значній мiрi жiнками. Проте такi лекцiї «читалися лише з деяких предметiв загальної освiти,
причому не завжди систематично»13, тому не могли забезпечити регулярного навчання,
iнтерес до якого в лавах жiноцтва продовжував зростати.
Невирiшенiсть питання про можливiсть здобуття вищої освiти на батькiвщинi призвела
до вiд’їзду багатьох жiнок, у тому числi з України, за кордон, в першу чергу до Швейцарiї –
країни, в якiй у 1867 р., жiнку з Росiйської iмперiї вперше було зараховано повноправною
студенткою унiверситету*. Проте, зiткнувшись iз явищем розповсюдження радикальних полiтичних iдей в середовищi студенток з подальшим «завезенням» їх в країну, царський уряд
заборонив з 1874 р. навчання жiнок в Цюрiху, де кiлькiсть росiйських студенток була найбiльшою, пiд загрозою неможливостi в подальшому навчатися в самій iмперiї14.
Уряду довелося натомiсть вирiшувати проблему вищої освiти жiнок усерединi країни, що
було здiйснено шляхом створення Вищих жiночих курсiв (ВЖК) – окремих приватних закладiв, якi надавали жiнкам вищу освiту, що реалiзовувалося завдяки читанням лекцiй
унiверситетськими професорами, але яка не була забезпечена спецiальними правами. У такий спосiб влада цiлком перекладала вiдповiдальнiсть та зусилля з розвитку вищої жiночої
освiти на плечi професорiв-органiзаторiв та громадськостi.
У наступнi пiсля закриття Київських ВЖК роки єдиною можливiстю для жiнок продовжити освiту в межах України знову стали публiчнi лекцiї з рiзних галузей знань, органiзованi
завдяки приватнiй iнiцiативi викладачiв унiверситетiв, зокрема Унiверситету св. Володимира. Мали навiть мiсце спроби надати цим читанням бiльш сталого характеру: так, наприкiнi
1890-х рр. київськими унiверситетськими професорами було розроблено дворiчний план
читань за двома циклами – iсторичним та природничо-iсторичним15. Жiнки були активними учасницями таких лекцiй, а викладачi, – що прикметно, – вiдзначали зразковий порядок
в унiверситетських аудиторiях пiд час вечiрнiх вiдвiдувань публiчних лекцiй особами обох
статей16. Проте такi лекцiї все ж не могли претендувати на забезпечення системного навчання, в той час як прагнення жiнок отримати доступ до вищої освiти значно посилилося.
Пiд час обговорення питань про потреби вищої школи, iнiцiйованого мiнiстерством народної освiти, рада професорiв Унiверситету св. Володимира висловлювалась за тимчасове допущення жiнок вiльнослухачками на два факультети – iсторико-фiлологiчний, де був вiдчутним
брак студентiв, та фiзико-математичний, де також були наявнi студентськi вакансiї17.
Загальна лiбералiзацiя суспiльного життя та розширення академiчних свобод унiверситетiв, породженi революцiєю 1905 р., врештi мали результат: жiнкам було надане право
вступу до унiверситетiв вiльнослухачками. Фактично такі дозволи ради унiверситетiв надавали самостійно, на пiдставi тимчасово отриманої автономiї18. Така можливiсть навчатися в
унiверситетах на батькiвщинi призвела до повернення деяких жiнок, якi були студентками
закордонних навчальних закладiв, часом навiть з останнiх курсiв, адже студiювання за кордоном було пов’язано для багатьох зi значними складнощами, перш за все матерiальними.
Примiром, вiльнослухачка юридичного факультету Унiверситету св. Володимира Теофiлiя
Биховська у 1906–1907 академiчному роцi, навчалася в Бернському унiверситетi19.
Проте в унiверситетi Києва, де в середовищi професорської колегiї традицiйно панували
консервативнi настрої, кiлькiсть вiльнослухачок була найменшою, порiвняно з iншими
унiверситетами iмперiї, та становила на 1 сiчня 1907 р. 51 особу (iз загальної кiлькостi
229 вiльнослухачiв), тодi як протягом 1906–1907 рр. в унiверситетах iнших мiст число
* Надiя Суслова стала студенткою медичного факультету.
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Викладачі, студенти та курсистки (вільнослухачки Університету), 1910-ті рр.

вiльних вiдвiдувачок було в декiлька разiв бiльшим: в Харкiвському – 450, в Московському –
308, Петербурзькому – 279, Новоросiйському – 130 стороннiх слухачок20. А в цiлому в
країнi кiлькiсть вiльнослухачок росiйських унiверситетiв 1906–1908 рр. Склала, за офiцiйними даними, 2130 осiб – майже половину усiх стороннiх слухачiв унiверситетiв21.
В Унiверситетi св. Володимира кiлькiсть вiльно слухачок була наступною (данi на 1 сiчня
вiдповiдного року)*:
Рiк
Вiльнослухачки
Вiльнослухачi
обох статей
Студенти

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

51

30

35

25

18

15

4

229

203

206

101

87

92

40

4001

3895

4291

5107

5215

4931

4857

Помiтно, що кiлькiсть вiльнослухачiв значно скоротилася мiж 1907 та 1908 рр., проте
майже виключно за рахунок жiноцтва. Це було пов’язано як з черговим введенням
жорсткiшої полiтики уряду щодо присутностi жiнок в унiверситетах як шляхом пiдвищенням
вимог щодо освiтнього цензу, в тому числi до вже зарахованих вiльнослухачок, так i зi
складнiстю навчання для декого з жiнок через слабку попередню пiдготовку. Крiм того, при
вiдновлених Київських ВЖК у 1907 р. було вiдкрито юридичне та медичне вiддiлення, тож
дехто з жiнок, які прагнули опанувати цi спецiальностi, могли вступити на курси.
Так, якщо в 1910 р. кiлькiсть вiльнослухачок в Унiверситетi св. Володимира становила
лише 25 осiб iз загальної кiлькостi 101 стороннього слухача22, в той же час число вiльнослухачок становило в Харковi 250, Одесi 100, Москвi 110 та Петербурзi 109 осiб23.
В 1914 р. в унiверситетi Києва вже не було жодної вiльнослухачки24, хоча в рештi унiверситетiв частина з них продовжувала освiту до 1913–1914 навчального року.
При цьому становище вiльнослухачок тривалий час було непевним: не будучи повноправними студентками, вони, як усi стороннi слухачi хоча й могли вiдвiдувати лекцiї та практичнi
заняття, проте не мали права складати залiки та iспити, а отже й одержувати випускнi
* Таблицю складено на пiдставi даних рiчних звiтiв Унiверситету св. Володимира за 1907–1913 рр.
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свiдоцтва. Причини, з яких жiнки вiддавали перевагу навчанню вiльнослухачками в унiверситетах перед вступом на ВЖК частина з них висловила у анкетi в 1911 р. Серед них були,
зокрема, вiддаленiсть вищих жiночих курсiв вiд мiсця проживання, неможливiсть опанувати
на курсах бажанi спецiальностi або ж недосконалостi органiзацiї навчання на курсах25.
При цьому самi вiльнослухачки розумiли, що їх головною зброєю у боротьбi за права в
унiверситетi є успiхи у навчаннi й старалися «захищати свої права перш за все за рахунок демонстрацiї блискучих наукових успiхiв»26. Так, вiльнослухачка iсторико-фiлологiчного факультету Університету св. Володимира Анна Імшенецька у 1909 р. за твiр «Вчення Вундта
про мову» була нагороджена срiбною медаллю27. Вона також була учасницею Семiнарiя
руської фiлологiї пiд керiвництвом проф. В. Перетца, виступала з доповiдями28, а у
1920-тi рр. продовжила працю в унiверситетi та педагогiчному iнститутi Ленiнграда29.
У бiльшостi випадкiв стороннi слухачки цінували можливiсть навчатися та свою репутацiєю, уникаючи громадсько-полiтичної дiяльностi. Так, вiльнослухачка Олена Пiдгрушна
свiдчила, що вона пiсля 11-рiчного вчителювання «службу залишила добровiльно для вступу в Унiверситет, у якому перебуваю вiльнослухачкою з осенi 1906 р. В унiверситетi зайнята виключно наукою та навiть не брала участi у студентських хвилюваннях, що може бути
пiдтверджено унiверситетським керiвництвом»30.
Проте така поведiнка не вберегла вiльнослухачок Унiверситету св. Володимира вiд прикрих непорозумiнь. Так, двох з них, Олену Пiдгрушну та Теофiлiю Биховську, що були «головними дiячами серед вiльнослухачок у справах Унiверситету» в жовтнi 1909 р. було пiддано
обшукам та на деякий час взято пiд варту через сумнiви в їх полiтичнiй благонадiйностi. Проте, як з’ясувало слiдство, громадська активнiсть та листування їх обох стосувалися виключно
прав стороннiх слухачок та запланованої поїздки до Санкт-Петербурга (третiй з’їзд вiльнослухачок вiдбувся у С.-Петербурзi 18 жовтня 1909 р.) з метою подання петицiї мiнiстру народної освiти про надання вiльнослухачкам права складати державнi iспити31.
За даними опублiкованого перелiку з 51 вiльнослухача обох статей, що навчалися в
унiверситетi у 1911–1912 навчальному роцi, можна також зробити певнi висновки про їх
нацiональний склад та навчальнi вподобання32:
Православнi

Юдеї

Римо-католики

Лютерани

Вiрменогригоріанці

Разом

Жiнки
Чоловiки

3
24*

10
6

1
4

1
1

–
1

15
36

Усього

27

16

5

2

1

51

Стать

При цьому iз загалом 36 чоловiкiв лише двоє обрали своєю спецiальнiстю фiлологiю,
один – медицину, решта – юриспруденцiю. Жiнки вчинили дещо iнакше: фiлологiю обрали
шiсть осiб, математику одна, решта вiсiм – юриспруденцiю33. За даними ж по Росiйськiй
iмперiї в цiлому, жiнки-вiльнослухачки прагнули опанувати практичнi спецiальностi: медицину та юриспруденцiю вивчали понад 70 % з них, адже це давало «найбiльший простiр для
самостiйних практичних рiшень i суспiльного самовираження (державна служба, дiяльнiсть
в органах земсько-мiського самоврядування, приватна практика)»34.
Можемо припустити, що загальне переважання серед вiльнослухачок тих, хто обирав
прикладнi професiї, також певною мiрою свiдчило також про характер та настрої цих
смiливиць, адже необхiдна була чимала пасiонарнiсть, а то й просто мужнiсть, щоб на
рiвних входити до «чоловiчих» унiверситетiв i бути готовими вiдстоювати право на перебування в них. Вiльнослухачки ж Унiверситету св. Володимира для вiдстоювання своїх прав
на продовження навчання та складання iспитiв, а також спiвпрацi з вiльнослухачками з
iнших унiверситетiв, передовсiм столичного петербурзького, обрали зi свого складу делегаток, утворили спiльну касу35.
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* У т. ч. один юдей (судячи з iменi та прiзвища), що прийняв православ’я.

Щоправда, практика навчання жiнок-вiльнослухачок тривала недовго й була припинена
з настанням полiтичної реакцiї. Одним із крокiв у цьому напрямку був наступ на присутнiсть
жiноцтва в унiверситетах: так, циркуляром нового мiнiстра освiти О. Шварца вiд 16 травня
1908 р.36 вiльнослухачки виключалися з унiверситетiв37. Таке рiшення увiйшло й до проекту «Правил для студентов и сторонних слушателей императорского Университета св.
Владимира», що розроблялися у той час: «особи жiночої статi до числа вiльнослухачiв не
приймаються»38.
Це рiшення викликало хвилю обурення в студентства, громадських кiл, преси та спричинило дискусiю з цього приводу в Державнiй Думi та урядi. Самi вiльнослухачки рiзних
унiверситетiв направили спiльну петицiю головi уряду П. Столипiну, аж доки компромiсне
рiшення не було затверджено iмператором: 29 жовтня 1908 р. найвищим повелiнням вiльнослухачкам дозволялося завершити курс нарiвнi з вiльнослухачами39. Отже, вже зараховані вiльнослухачки отримали змогу завершити освiту, причому лише ті з них, хто мав на це
«законне право»: так, «вiдсiялися тi, хто не мав свiдоцтв про благонадiйнiсть та виду на проживання поза межею осiлостi (для єврейок)», що спричинило скорочення кiлькостi стороннiх слухачок майже наполовину40. Прийом нових вiльнослухачок бiльше не здiйснювався.
Проте обмеженi кроки з допуску жiнок до унiверситетiв були далекими вiд розв’язання
проблеми вищої жіночої освiти, яка знову вирiшувалося урядом шляхом дозволу на вiдновлення колишнiх Вищих жiночих курсiв та створення нових. Принцип роздiльної вищої
освiти став основою освiтньої полiтики росiйського уряду. При цьому ВЖК були неурядовими закладами, а платня за навчання на них була в 2–3 рази вищою, нiж в унiверситетах41,
що теж було ознаками дискримiнацiйних полiтики в сферi жiночої освiти. При цьому чимало професорiв Унiверситету св. Володимира хоча й були прибiчниками вищої жiночої
освiти та викладали на Київських ВЖК, проте пiдтримували роздiльний, окремий від чоловiчої характер вищої жiночої школи.
Та оскiльки ВЖК, як i ранiше, були приватними закладами, вони тривалий час були позбавленi прав, якими володiли iмператорськi унiверситети. Саме цим фактом викладачi Київських
ВЖК пояснювали прагнення жiнок «вступати вiльнослухачками в унiверситети, куди їх приваблює мiж iншим надiя надалi домогтися прав, однакових з правами студентiв, що закiнчують
унiверситет»42. Такi сподiвання не були марними, й вiльнослухачки унiверситетiв отримали
право складати державнi iспити та отримувати унiверситетськi дипломи вже на початку
1910 р., на пiдставi спецiальних «Тимчасових правил»43 – ранiше, нiж випускницi ВЖК.
Державна вища школа Росiйської iмперiї продовжувала лишатися переважно чоловiчою: станом на 1917 р. 61 з 65 державних вищих шкiл були чоловiчими, а представництво
жiнок серед чоловiчого студентства цих закладiв не перевищувало у цей час 3 тис. осiб, що
становило 4 % вiд загальної кiлькостi студентства44. (Урядовим рiшенням вiд 25 червня
1915 р.45 дозволялося приймати жiнок до чоловiчих вищих шкiл у тих мiстах, де не було
ВЖК, i в разi недокомплекту студентiв46. Проте в Києвi та iнших мiстах, де iснували потужнi Вищi жiночi курси, а унiверситет був заповнений, даний захiд не практикувався.)
Оскiльки створення власних студентських наукових гурткiв при Київських ВЖК не дозволялося, деякi їхні слухачки, що мали нахил до занять наукою, були членами товариств i
гурткiв, спiльно зi студентами унiверситету. Це було ще однiєю з форм проникнення жiнок
в сферу «чоловiчої» освiти.
Так, участь у роботi Історико-етнографiчного гуртка пiд керiвництвом проф. М. Довнар-Запольського брали курсистки Київських ВЖК Наталiя Полонська та Валерiя Козловська; остання до того ж першою передала експонати до заснованого при гуртку Археологiчного музею47. Слухачки вiддiлу слов’янсько-росiйської фiлологiї Київських ВЖК i майбутнi дослiдницi Варвара Адрiанова (пiзнiше Адрiанова-Перетц), Софiя Щеглова, а також
Катерина Нєвєрова та деякi iншi були учасницями семiнарiя Росiйської фiлологiї проф.
В. Перетца. При цьому згаданi жiнки були серед найактивнiших членiв цих закладiв: так,
Наталiя Полонська здiйснила в рамках Історико-етнографiчного гуртка 10 розправ48; найбiльш плiдно працювали в Семiнарiї проф. В. Перетца Софiя Щеглова, що прочитала 9 доповiдей – найбiльшу кiлькiсть – та Варвара Адрiанова з 7-ма доповiдями49.
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Декого з жiнок – слухачок та асистенток
Київських ВЖК – було обрано членами фiзико-математичного товариства при Унiверситетi св. Володимира (Н. Радченко, К. Раздольську, М. Лосєву), а ще частинi надавалися
можливiсть користуватися iнструментами товариства для проведення дослiджень50. Оскiльки викладачами Київського унiверситету
та КВЖК були тi самi професори, деякi слухачки отримували змогу працювати пiд їх керiвництвом також в унiверситетських лабораторiях, як, скажiмо, геолог Антонiна Дилевська, яка спiвробiтничала з професорами
М. Андрусовим та В. Лучицьким51.
Надання жiнкам прав, якi забезпечувала
вища освiта, вiдбулося за Законом вiд 19 грудня 1911 р., згiдно з яким випускницi Вищих
жiночих курсiв, в тому числi Київських, допускалися до складання Державних iспитiв Наталія Полонська – перша жінка приват-доцент істодля отримання унiверситетських дипломiв, а рико-філологічного факультету Університету св. Володимира. Фото 1907 р.
також iспитiв на звання вчителiв середнiх навчальних закладiв, а надалi могли «набувати при унiверситетах вченi ступенi магiстра i доктора» з отриманням усiх прав на наукову та навчальну дiяльнiсть i службу в навчальних закладах52.
З того часу в Державних екзаменацiйних комiсiях при унiверситетах поряд iз вчорашнiми студентами розпочали складати iспити й жiнки, якi отримали освiту на ВЖК. Одними з
перших жiнок, хто складав державнi iспити, були вищеназванi «вiдмiнницi», зокрема Варвара Адрiанова. Навеснi 1913 р. успiшно завершили складання державних iспитiв при
Унiверситетi св. Володимира майбутнi вченi Софiя Щеглова та Наталiя Полонська, отримавши дипломи І ступеня. При цьому в звiтi про роботу iсторико-фiлологiчної державної
екзаменацiйної комiсiї при Унiверситетi св. Володимира її голова професор Казанського
унiверситету Дарiй Нагуєвський рекомендував залишити Н. Полонську та С. Щеглову при
унiверситетi для подальших наукових занять у зв’язку з їхнiми «вiдмiнними знаннями та
здiбностями»53.
Однiєю з перших навеснi 1912 р. приступила до iспитiв в фiзико-математичнiй комiсiї за
фахом зоологiя випускниця київських курсiв Людмила Райвич, отримавши диплом І ступеня. Восени 1912 р., в результатi успiшно складених iспитiв в фiзико-математичнiй комiсiї по
вiддiленню природничих наук, отримали дипломи двi випускницi та асистентки Київських
курсiв – Антонiна Дилевська та Марiя Скаржинська54.
Окремим розпорядженням мiнiстра народної освiти в квiтнi 1912 р. до складання iспитiв
у вiдповiднiй комiсiї були допущенi випускницi медичного факультету КВЖК55. При цьому
претендентки мали складати iспити не лише з предметiв суто медичних, але й природничо-iсторичних, вiд яких звiльнялися студенти. Всi iспити було складено блискуче: так, лише
одна слухачка не отримала диплому, натомiсть 26 були удостоєнi звання лiкаря з вiдзнакою, отже показали «пiдготовку в цiлому кращу, на думку екзаменацiйної комiсiї, нiж студенти унiверситетiв»56.
Кiлькiсть жiнок, якi бажали складати iспити на диплом, iстотно збiльшилася пiсля того, як
в березнi 1913 р. рiвень викладання на Київських вищих жiночих курсах було офiцiйно визнано унiверситетським, а випускниць КВЖК зрiвняли в правах з унiверситетськими випускниками. (Тобто вiднинi жiнки мала складати лише декiлька iспитiв з перелiку комiсiйних, а
не бiльше десятка iспитiв за повний унiверситетський курс.) Навiть пiсля того, як при Вищих
жiночих курсах починаючи з 1916 р. було дозволено органiзовувати власнi екзаменацiйнi
комiсiї з правами державних, дехто з жiнок продовжував екзаменуватися при унiверситетi.

Вже згаданий Закон вiд 19 грудня 1911 р. вiдкривав для жiнок можливостi продовження наукової працi. Частина з них скористалася цим правом, i першим кроком на шляху їх
реалiзацiї було написання магiстерських дисертацiй, для декого – як професорських стипендiаток, залишених при унiверситетi. (Оскiльки Вищi жiночi курси були приватними закладами, вони не мали права надавати науковi ступенi та вченi звання, тому подальша
кар’єра жiнок, якi прагнули присвятити себе науцi, була пов’язана з унiверситетом). Так,
професорськими стипендiатками при унiверситетi поступово протягом 1914–1916 рр.
були залишенi: по вiддiлу росiйської мови та лiтератури – Софiя Щеглова та Варвара
Адрiанова, слов’янської фiлологiї Леонiла Косоногова, а з iсторiї захiдноєвропейської лiтератури Софiя Ковалевська. У 1918–1920 рр. до цiєї когорти приєдналася Наталiя Голубовська, дочка колишнього професора Унiверситету св. Володимира, що працювала в галузi
росiйської iсторiї57.
Так, Софiя Щеглова в 1915 р. склала магiстерськi iспити, отримавши субсидiю Мiнiстерства народної освiти для своїх наукових занять, а в 1918 р. захистила при Київському
унiверситетi Магiстерську дисертацiю з фаху росiйської мови та лiтератури. Її дисертацiйне
дослiдження «Богогласник. Историко-литературное исследование» було удостоєне Росiйською академiєю наук премiї iменi Митрополита Макарiя58 та отримала високу оцiнку фахiвцiв. Схожим був i науковий шлях її колеги та подруги Варвари Адрiанової, яка на початку 1914 р. розпочала складати магiстерськi iспити, одержавши водночас стипендiю вiд
Мiнiстерства для приготування до здобуття вченого ступеня, а в 1917 р. захистила в Петербурзькому унiверситетi магiстерську дисертацiю59.
На юридичному факультетi унiверситету професорськими стипендiатками були: в галузi
кримiнального права та судочинства – випускниця та асистентка Київських ВЖК Софiя
Лiбiна60, громадянського права та судочинства Олександра Єсава та цивiльного права – та
Лiдiсiя Бергман61. На медичному факультетi, при кафедрi загальної патологiї та терапiї у
травнi 1918 р. професорською стипендiаткою було обрано Л. Томашевську (ур. Шустову)62. При цьому бiльшостi названих жiнок було призначено стипендiї – мiнiстерськi або зi
спецiальних сум унiверситету.
Проте найбiльшим досягненням жiнок було їхнє призначення на викладацькi посади.
Першою жiнкою-приват-доцентом унiверситету св. Володимира не пiзнiше 1914 р. стала
хiмiк Марiя Васюхнова63 – випускниця унiверситету Фрiдрiха-Вiльгельма в Берлiнi, в якому
вона у 1909 р. захистила дисертацiю на ступiнь доктора фiлософiї на тему «Das Gleichgewicht Cupri-Cuprosulfid»64. Вона отримала схвальну рекомендацiю вiд вiдомого нiмецького
професора Вальтера Нернста, в лабораторiї й пiд керiвництвом якого вона працювала з
«великою стараннiстю та значним успiхом», в результатi чого «пiдготувала гiдну високої похвали дисертацiю та зрештою на iспитi виявила багатограннi та ґрунтовнi знання»65. А професор Унiверситету св. Володимира О. Сперанський вiдзначив, що роботи М. Васюхнової
«представляють значний iнтерес»66. Прикметним є той факт, що призначення М. Васюхнової нiяк не позначене в офiцiйних рiчних звiтах Унiверситету св. Володимира цього часу.
Не можна однак не погодитись з думкою проф. І. Верби про те, що Перша свiтова вiйна
була одним iз чинникiв, якi розширили участь жiнок в усiх сферах життя67, включаючи наукове. Тому не дивно, що, обiйнявши посаду приват-доцента унiверситету, Марiя Васюхнова спiльно з рештою вчених-хiмiкiв включилася в роботу по виготовленню медикаментiв та
iнших хiмiчних речовин для потреб армiї68.
Ще до призначення на посаду приват-доцента М. Васюхнова стала членом Фiзикохiмiчного товариства при Унiверситетi св. Володимира; членами цього товариства були також випускницi та лаборантки КВЖК Августа Павлинова (у майбутньому – професор хiмiї)
та Олена Семенцова69.
Першою жiнкою приват-доцентом на iсторико-фiлологiчному факультетi стала iсторик
Наталiя Полонська. Вона не входила до числа професорських стипендiатiв, проте однiєю з
перших жiнок отримала звання магiстранта в Унiверситетi св. Володимира, склавши магiстерськi iспити у 1915 р.; пiсля прочитання пробних лекцiй Наталiю Полонську в 1916 р.
було затверджено приват-доцентом цього унiверситету70. Інша жiнка-науковець – славiст
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Леонiла Косоногова в 1917–1918 р. витримала магiстерський iспит, «набула звання приват-доцента та приступила до читання спецiальних курсiв з iсторiї слов’янських лiтератур в
Унiверситетi св. Володимира»; при цьому професор О. Лук’яненко високо оцiнив її наукову працю71.
В цей же час в унiверситетi Києва з’явилися й iншi жiнки-спiвробiтницi. Понадштатним асистентом по найму при кафедрi астрономiї Унiверситету з березня 1918 р. була Євгенiя Лаврентьєва72 – випускниця та асистентка Київських ВЖК та перша жiнкою-астрономом у Києвi73.
Спостерiгачем метеорологiчної обсерваторiї Унiверситету працювала Марiя Баранова74.
Медичний факультет унiверситету був одним з перших, який почав приймати жiноклiкарiв на посади асистентiв та лаборантiв медичних кафедр, i особливо клiнiк унiверситету, адже потреба у таких спiвробiтниках завжди iснувала. Так, у 1909 р. лаборанткою при
кафедрi хiрургiчної патологiї було зараховано лiкарку з вiдзнакою К. Павловську-Каришеву75. На початку 1918 р. чотири жiнки працювали на посадах старших та молодших асистентiв рiзних кафедр, а семеро були ординаторами рiзних факультетських клiнiк; Працювали в цей час на рiзних кафедрах медичного факультету й три жiнки-прозектори76. Майже всi вони були випускницями медичного вiддiлення КВЖК (з 1916 р. – Київського
жiночого медичного iнституту) та працiвницями вищої квалiфiкацiї, не рахуючи тих жiнок,
що були повитухами, фельдшерками та клiнiчними наглядачками.
Демократичнi перстворення в життi вищої школи, викликанi лютневою революцiєю
1917 р., поставили на порядок денний також питання скасування обмежень в доступi до
унiверситетiв ранiше неповноправних у цьому вiдношеннi категорiй осiб, в тому числi
жiнок. Вже навеснi 1917 р. освiтнє мiнiстерство iнiцiювало обговорення цього питання у
факультетських радах унiверситетiв. Фiзико-математичний факультет Унiверситету св. Володимира вирiшив питання позитивно, за умови наявностi в жiнок вiдповiдного освiтнього
цензу. В той же час ради iсторико-фiлологiчного та, особливо, юридичного факультетiв загалом поставилися до такої iдеї несхвально, пославшись на iснування окремих Вищих жiночих курсiв, та допускали можливiсть прийняття жiнок тiльки на вакантнi мiсця пiсля зарахування студентами чоловiкiв77. До речi, так само негативно поставилися професори й до

можливостi навчання на ВЖК чоловiкiв, за що виступила частина курсисток78. Положення, висунутi професорами, увiйшли до вироблених мiнiстерством народної освiти правил прийому до унiверситетiв, виданих в червнi 1918 р.: в унiверситетських мiстах, де
iснували ВЖК, перевага при зарахуваннi до унiверситетiв мала вiддаватися чоловiкам, а жiнки з вiдповiдним
освiтнiм цензом повиннi були зараховуватись лише на
вакантнi студентськi мiсця79. Проте ця можливiсть все
ж призвела до зарахування частини жiнок до Київського унiверситету вже в 1918–1919 рр., про що свiдчить
низка особових справ жiнок, якi збереглися серед
вiдповiдних студентських документiв. Так, примiром,
заяву про вступ та документи до Київського державного унiверситету в липнi 1918 р. подала Нiна Вернадська, дочка проф. Володимира Вернадського80. Водночас при розробцi положення про Кримську фiлiю
Унiверситету св. Володимира було вирiшено, що в студенти «приймаються особи як чоловiчої, так i жiночої
статi (на рiвних правах)», але з вiдповiдним для вступу в
Унiверситетi св. Володимира освiтнiм цензом81.
Коротким перiодом спiльного навчання чоловiкiв та
жiнок в Київському унiверситетi став лiтнiй семестр
Дисертація на ступінь доктора філософії
Марії Васюхнової «Врівноваження суль- 1919 р., органiзований за радянської влади, коли з
фідів міді». Університет Фрідріха-Віль- унiверситетом було об’єднано Київськi вищi жiночi кургельма, Берлін, 1909 р. Титульний аркуш си82; проте ця практика тривала недовго i, пiсля окупацiї Києва денiкiнськими вiйськами, самостiйнiсть ВЖК
на деякий час було поновлено. Остаточно принцип роздiльного навчання жiнок та чоловiкiв на всiх рiвнях освiти, включаючи вищу, було скасовано освiтнiми реформами радянської влади у ходi створення «робiтничо-селянської» вищої школи. Пiсля реорганiзацiї влiтку
1920 р. Київського унiверситету та Київських ВЖК, в основу навчання на створених натомiсть Педагогiчних курсах, а незабаром й Інститутi народної освiти було покладено принцип спiльного навчання жiнок та чоловiкiв.
Історiя входження жiнок до Унiверситету св. Володимира вiльнослухачками, викладачками, студентками, чи навiть просто членами унiверситетських
наукових товариств є важливим етапом складної
iсторiї вищої жiночої освiти. Це був непростий шлях
подолання несприятливої полiтики уряду, суспiльних упереджень, а для декого – ще й перемога над
самими собою, яка вимагала вiд жiнок неабиякої
сили духу та вiдданостi обранiй справi. Адже навiть
за умов пiдтримки з боку чоловiкiв – унiверситетських товаришiв-студентiв, викладачiв, а пiзнiше – й
колег, для того, щоб довести своє право i цiлковиту
здатнiсть працювати на рiвнi з чоловiками у традицiйно «чоловiчiй» сферi – в унiверситетах – жiнки
мали виконувати свою роботу не гiрше, а часом i
краще, нiж чоловiки.
Дискримiнацiйна полiтика щодо жiнок зумовила
те, що лише незначна кiлькiсть з них – найбiльш
Диплом доктора філософії хіміка Марії Ваздiбних та вiдданих науцi – змогли на початку ХХ ст. сюх
нової. Університет Фрідріха-Вільгельма,
розпочати наукову кар’єру в Унiверситетi св. ВолоБерлін, 1909 р.
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димира. Це стало можливим пiсля 1913 р., коли жiнок в питаннi вищої освiти та науково-викладацької працi було формально зрiвняно з чоловiками, та офiцiйно визнано унiверситетський рiвень навчання на Київських ВЖК. Проте iмена тих жiнок, якi саме в той час
розпочали наукову працю в Унiверситетi св. Володимира – Наталiї Полонської, Софiї Щеглової, Варвари Адраiнової-Перетц, Марiї Васюхнової, Євгенiї Лаврентьєвої, є науковою
гордiстю України та iнших країн.
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ЗІ СПОГАДІВ МАКСИМА СЛАВІНСЬКОГО
ПРО УНІВЕРСИТЕТСЬКЕ ЖИТТЯ
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Новий університетський статут. – Склад професури. –
Німецька, московська й українська групи. – Національний склад студентства
У 1886 роцi вступив я в унiверситет, i не тiльки я, а всi мої товаришi, бо, оскiльки пригадую, нi один iз них не обминув цього освiтнього стану. Того унiверситету, що був перед
1884 роком, ми вже не застали. Ворожа манiфестацiя проти Побєдоносцева спричинилася
до того, що Київський унiверситет був закритий на цiлий рiк, а студентiв розiслано на «мiсце
народження», що для багатьох iз них було дуже неприємне, бо часто траплялися такi випадки, що «мiсце народження» було зовсiм випадковим i народжений у ньому нiколи його потiм
i на очi не бачив. За рiк їх усiх зарахували знову в унiверситет, за винятком тих, що вже перед тим були заготованi неблагонадiйними в очах жандармерiї. Крiм того, ця манiфестацiя
спричинилася й до того, що приспiшено загальну реформу всiєї унiверситетської справи.
Статутом з 1885 року скасована була попередня, так звана предметна система, запозичена свого часу, щоправда, з деформацiями, в унiверситетах нiмецьких, а заведена iнша, згiдно
з якою всi предмети факультету чи його вiддiлiв були обов’язковi для всiх студентiв. Провчившись згiдно з цiєю системою на двох факультетах i спостерiгаючи пiзнiше методи й наслiдки
предметного навчання в закордонних унiверситетах, я не сказав би, щоб ця нова система
була гiрша за попередню. Сказав би бiльше: подекуди, особливо маючи на увазi спецiальнi
нахили студентiв колишнiх московських унiверситетiв, вона була краща, бо давала їм можливостi за час навчання не тiльки засвоїти собi методу наукового думання i працi, а й спрямована була на те, щоб виробити з них людей iз широким професiйним i загальним поглядом. Доказом для цього може бути, мiж iншим, й те, що в пiзнiших своїх рухах студентство, вимагаючи рiзних реформ, нiколи не згадувало про повернення до попереднього способу навчання.
А професорським викладам ця нова система не вадила, бо давала їм бiльше обов’язкових
слухачiв, а тим i ширший простiр для поширення своїх поглядiв i своїх впливiв.
Далеко гiрше було з адмiнiстрацiйною частиною статуту. Вибори на посади директора й
деканiв були анульованi. На цi посади призначались люди згори. Заведений був частий догляд i контроль студентства, притягнутi були до цього навiть «педелi», бо кожний студент мав
у них своє число i, входячи до будинку унiверситету, коли був без пальта, мусив у них залишати хоч свою шапку, щоб можна було перевiрити кожного разу, чи був вiн на лекцiях, чи
нi. Студенти були проголошенi «окремими вiдвiдувачами унiверситету» й позбавленi будьяких колеґiальних прав, включно до права збиватися в бiльшiй кiлькостi в коридорах пiд час
перерви мiж лекцiями. А для того щоб i поза стiнами унiверситету догляд за ними був
доцiльнiший, надано їм було обов’язкову унiформу, мундир i сурдут, подiбний до гвардiйського одягу, хоч i без погонiв, зате зi шпагою. У своїх рухах поза мiстом зв’язанi вони були

95

