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THE DEVELOPMENT OF EDUCATION AND THE LOCAL AUTHORITIES OF VOLYN IN THE EARLY 
TWENTIETH CENTURY 
__________________________________________________________________________________________________________ 

На основі першоджерел досліджено роль органів місцевого самоврядування у розвитку 

мережі освітніх закладів у Волинській губернії на початку ХХ ст. Доведено, що губернське та повітові 

земства у своїй діяльності важливу увагу відводили збільшенню кількості початкових шкіл і 

надавали значну фінансову підтримку професійним навчальним закладам. 

 
Based on primary sources investigated the role of local authorities in developing a network of 

educational institutions in the Volyn province in the early twentieth century. It is proved that the 

provincial and district zemstvos in the activity diverted significant attention to increasing the number of 

primary schools and provided significant financial support for vocational schools. 
__________________________________________________________________________________________________________ 
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Постановка наукової проблеми та її значення 

На сучасному етапі розвитку органів 

місцевого самоврядування України важливу 

роль відіграє проблема пошуку оптимальних 

варіантів їхньої діяльності. Тому вивчення 

історичного досвіду їхньої ролі у розвитку 

початкової та середньої освіти у ряді населених 

пунктів України є важливим й нині. 

Джерельна база дослідження 
В зв’язку з відсутністю наукових праць в 

яких би об’єктивно було досліджено роль 

органів місцевого самоврядування у розвитку 

початкової та середньої освіти на Волині на 

початку ХХ ст. та результатів їхньої роботи у 

цьому напрямі, нами використано документи, які 

зберігаються у Державних архівах Волинської та 

Рівненської областей дослідження та 

неупереджений аналіз яких дають змогу 

неупереджено з’ясувати 

основні напрями їх роботи в освітній сфері. 

Мета і завдання дослідження 
Проаналізувати причини та наслідки 

активізації освітньої політики органів місцевого 

самоврядування Волині. Дослідити чинники, які 

виплинули на зростання мережі освітніх 

закладів губернії та показати їх роль у цьому 

процесі. 

 

Упродовж другої половини ХІХ – на 

початку ХХ ст. органи міського самоврядування 

відігравали важливу роль у розвитку 

інфраструктури міст. Незважаючи на складну 

суспільно-політичну та соціально-економічну 

ситуацію, яка була на українських землях у 

досліджуваний період, міські думи чимало 

робили для того, щоб покращити життя міст. 

Саме завдяки їх зусиллям у багатьох містах 

почали проглядатися тенденції щодо 
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покращення міської інфраструктури, 

розвивалася освіта. Не були винятком і повітові 

міста Волині. 

 Дослідження та аналіз документів, що 

зберігаються у Державних архівах Волинської та 

Рівненської областей, дає змогу детально 

з’ясувати різні вектори діяльності органів 

міського самоврядування ряду повітових центрів 

Волинської губернії. Найвагоміший обсяг 

документів зберігається у Державному архіві 

Волинської області: фонд 3: Луцька міська 

управа; Державному архіві Рівненської області: 

фонд 165: Ровенська міська управа, та фонд 359: 

Дубенське спрощене міське самоврядування. 

 Ці документи дають досить повно 

відображають роль органів міського 

самоврядування у розвитку вищеназваних 

повітових центрів Волинської губернії наприкінці 

ХІХ – на початку ХХ ст., дозволяють визначити, 

які пріоритетні цілі міські управи ставили перед 

собою. 

 Розглядаючи діяльність органів міського 

самоврядування, слід зазначити, що вони не 

були цілком самостійними у прийнятті важливих 

рішень, а мусили погоджувати їх з губернатором, 

а в окремих випадках і з центральними 

органами влади імперії. 

 Кожен повітовий чи губернський центр, 

складаючи  кошторис прибутків і видатків 

міського бюджету на наступний, рік обов’язково 

закладав кошти на утримання міської поліції, 

органів міського самоврядування, на військову 

та квартирну повинність, на утримання 

приміщень, в яких функціонували державні 

установи, на потреби народної освіти, 

благоустрій міста тощо  [1, арк. 25-27]. 

У Волинській губернії спостерігатися 

тенденції до поступового зростання кількості 

навчальних закладів й не лише початкових, а й 

середніх. Поряд з цим зростала й кількість 

навчальних закладів та класів у яких учні 

отримували і професійну освіту.  

 Важливу роль у цій справі відігравали 

органи міського самоврядування й земства. Так, 

саме завдяки діяльності Рівненської міської 

думи у 1900 р. у Рівному було відкрито жіночу 

гімназію [2, арк. 1-2]. Не залишилося осторонь 

від відкриття цієї гімназії й місцеве земство, 

яким у 1904 р. на баланс Рівненської міської 

управи було передано приміщення під жіночу 

гімназію [3, арк. 1].  

 Органи міського самоврядування у своїх 

бюджетах постійно передбачали кошти на 

потреби народної освіти. Так, у м. Дубно на 

потреби народної освіти у 1903 р. з міського 

бюджету було виділено 300 руб. [4, арк. 19], у 

наступному 1904 р. таку ж саму суму [5, арк. 15-

15 зв.]. 20 січня 1901 р. на засіданні Луцької 

міської думи було заслухано пропозиції 

директора місцевої прогімназії з питання 

відкриття у ній підготовчого класу. Тоді ж було 

прийнято рішення «враховуючи потреби 

навчально-виховного процесу та враховуючи 

потреби жителів міста, які мають труднощі при 

влаштуванні своїх дітей у цей навчальний 

заклад»  відкрити при прогімназії  підготовчий 

клас на 27 учнів. Плата за навчання учня у цьому 

класі була визначена 40 руб. на рік. Для 

покриття витрат пов’язаних з відкриттям цього 

класу з міського бюджету було виділено  

1100 руб. [6, арк. 9-10]. 

У квітні 1896 р. Житомирська міська дума 

прийняла рішення «клопотатися  перед вищою 

владою про перетворення Житомирської 

прогімназії на повну 8-класну гімназію» та 

постановила виділяти щорічно 3 тис. руб. на її 

утримання. Розглянувши проект міністра 

народної освіти про перетворення Житомирської 

та Острозької прогімназій на повні. Державна 

рада 1 липня 1897 р. прийняла рішення 

«розпочати їх поступове перетворення на повні 

гімназії відкриваючи з вказаного терміну при 

кожній з них по одному вищому класу щорічно» 

[7, с. 67]. Острозька гімназія, так само як і 

Житомирська, мала фінансову підтримку від 

місцевої міської управи  [8, арк. 13]. 

 Отже, як бачимо дієву участь у розвитку 

освіти на Волині брали органи міського 

самоврядування та земства, що знаходило свій 

вияв у виділенні коштів з бюджетів міст на 

потреби освіти, за їх ініціативи відкривалися нові 

навчальні заклади й не лише початкові, а й 

середні, допомагали перетворити прогімназії у 

повні гімназії. 

Напередодні Першої світової війни 

дирекція народних училищ активізувала процес 

відкриття професійних класів у повітових містах. 

Так, у листі інспектора народних училищ 3-го 
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району Волинської губернії у Рівненську міську 

думу увага акцентувалася на тому, що «однією з 

важливих потреб нашої народної освіти є 

підготовка підростаючого покоління до 

практичної діяльності шляхом надання йому 

професійних знань та вмінь» й далі 

наголошувалося, що дана проблема є 

актуальною для нашого регіону у зв’язку з 

«відсутністю у нас необхідної кількості 

професійних шкіл». Тому згідно Положення «Про 

вищі початкові училища» від 25 червня 1912 р. 

«при них можуть бути відкриті професійні класи 

чи курси з різних спеціальностей… почтово-

телеграфні, бухгалтерські, будівельні, 

електротехнічні, сільськогосподарські, 

ремісничі». Далі в документі було відзначено, що 

професійні класи чи курси доповнять освіту 

учнів знаннями та навичками, які їм будуть 

необхідними у повсякденному житті. У свою 

чергу Рівненська міська дума мала повідомити 

інспектора народних училищ про те при якому з 

2-х училищ у Рівному доцільно було б відкрити 

ремісничі класи. Окремо у листі було 

запропоновано повідомити інспектора народних 

училищ «Який розмір фінансової допомоги на 

відкриття цих курсів буде надано міською 

думою» [9, арк. 4-5]. 

 Незабаром Рівненською міською думою 

було прийнято рішення відкрити у місті новий 

навчальний заклад – нижчу ремісничу школу 

для задоволення освітніх та професійних потреб 

«нижчого класу населення міста», й розпочато 

підготовку кошторису на її організацію, 

утримання включаючи й придбання необхідного 

устаткування. Школа мала бути відкрита за 

зразком нижчих ремісничих шкіл, що були у 

Житомирі та Бердичеві [9, арк. 32].  

 Щодо організації навчання у тогочасних 

нижчих ремісничих школах то, наприклад, у 

Житомирську приймалися хлопці у віці від 13 до 

16 років, які закінчили однокласне училище чи 

здали іспит за його курс. Навчання тривало 4 

роки, було безкоштовним. Учні вивчали 

столярно-токарне чи слюсарно-ковальське 

ремесло. Крім професійних дисциплін у ній 

вивчали Закон Божий, арифметику, російську 

мову, геометрію, малювання, технічне 

креслення, технологію, ведення обліку [9,  

арк. 35]. 

 Отже, хоча ініціатива відкриття 

ремісничих класів чи училищ іноді  йшла і від 

органів влади, але основні зусилля по їх 

організації та фінансуванню у більшості випадків 

здійснювалися земствами чи органами міського 

самоврядування. 

 Станом на 1913 р. у Волинській губернії 

діяло 2605 навчальних закладів різних ступенів, 

у яких навчалося 165 706 учнів. Окрім них 

функціонувало 605 єврейських релігійних шкіл. 

Щодо середніх навчальних закладів то у 1913 р. 

на Волині діяло 9 чоловічих гімназій, 1 реальне 

училище, 10 жіночих гімназій і 2 прогімназії  

[10, с. 95-96]. Ці навчальні заклади були 

державними і приватними, але в усіх них 

навчання було платним. Кількість духовних 

навчальних закладів та учительських семінарій 

залишилася незмінною. 

 Зростання навчальних закладів, що 

функціонували у краї в основному відбулося за 

рахунок збільшення кількості початкових шкіл, 

шкіл грамоти, однокласних училищ тощо. 

 У краї дещо зросла кількість навчальних 

закладів, де слухачі отримували професійну 

підготовку це були сільськогосподарські школи, 

ремісничі класи, нижче ремісниче училище, 

комерційні училища, ремісничі класи, 

землемірне училище, фельдшерсько-

акушерська школа тощо [11, с. 79-80]. 

 У 1913 р. земством було підготовлено 

проект, який був затверджений органами влади 

згідно якого на Волині мали відкрити 10 нових 

сільськогосподарських  училищ і 3 ремісничих [12,  

с. 97-104], однак реалізації цих задумів 

перешкодив початок Першої світової війни.  

 У той час значно збільшилося 

фінансування закладів освіти з боку міських дум. 

Так, у бюджеті м. Рівного на 1915 р. було 

передбачено фінансування ряду навчальних 

закладів, які функціонували у місті. Зокрема, на 

потреби чоловічої гімназії було передбачено 

11 865 руб., 1-го вищого початкового училища – 

1850 руб., 2-го вищого початкового училища – 

2000 руб. Також значні суми було виділено для 

єврейського професійного училища, казенної 

єврейської школи та інших закладів освіти, що 

були у місті   [13, арк. 5-5 зв.]. 

 Таким чином, важливу роль у розвитку 

освіти на Волині наприкінці ХІХ – на початку  
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ХХ ст. відігравали органи міського 

самоврядування та земства. Завдяки їх 

діяльності поступово зростала кількість 

навчальних закладів. Органи імперської влади 

підтримували освітні ініціативи цих органів і 

сприяли відкриттю нових гімназій, училищ, шкіл 

грамоти, професійних навчальних закладів. Але 

навчальний процес у них перебував під 

постійним контролем владних структур, а 

вчителі, які підозрювалося у не благодійності 

звільнялися без права займатися педагогічною 

діяльністю, особливо це стосувалося гімназій та 

реального училища. Незважаючи на зростання 

кількості навчальних закладів, для дітей 

незаможних верств населення доступ до 

навчання у гімназіях чи реальному училищу був 

закритий через високу плату за навчання. У 

зв’язку з цим більшість дітей регіону навчалися 

або в школах грамоти, церковнопарафіяльних 

школах, училищах. Щодо професійної освіти, то 

незважаючи на поступове зростання кількості 

навчальних закладів, цієї групи та відкриття 

професійних класів відсоток учнів, які 

отримували професійну освіту був мізерним і не 

задовольняв потреб суспільства. Ще одним 

важливим моментом тогочасної системи освіти 

було те, що значна частина дітей взагалі не 

відвідували школу й надалі залишалися 

неграмотними, а для більшості учнів дітей селян 

та робітників навчання закінчувалося 

отриманням лише початкової освіти. 
На початку 1910-х рр. ситуація у сфері 

початкової освіти на Волині стала 
поліпшуватися. Важливу роль у процесах 
розвитку початкової та професійної освіти 
відігравали повітові та губернське земства. Так, 
у 1913 р. на засіданні Ковельського повітового 
земства обговорювали питання про виділення  
5 тис. руб. на організацію й проведення 
педагогічних курсів для вчителів земських і 
церковно-парафіяльних шкіл у м. Житомирі. Для 
вчителів, які відряджені на педагогічні курси, 
оплата, пов’язана з їхнім перебуванням у 
губернському місті мала здійснюватися за кошти 
земства [14, арк. 7-8]. Тоді ж було розглянуто і 
клопотання директора Житомирського 
сільськогосподарського училища щодо 
виділення земством стипендій для учнів з повіту. 
У Житомирській сільськогосподарській школі в 
той час здобували освіту 96 осіб, у тому числі  

12 з Ковельського повіту. Губернське земство 
відділило 4 тис. руб. на утримання цього 
навчального закладу, що дало змогу звільнити 
від плати за навчання 20 учнів. Але у зв’язку із 
зростанням кількості учнів, більшість із яких 
походили з незаможних родин, дирекція 
училища звернулася з клопотанням до земства 
збільшити фінансування навчального закладу, 
що й було винесено на розгляд земських зборів 
[14, арк. 28 зв.-29 зв.]. 
 Таким чином, на Волині земства відразу 
ж після початку своєї діяльності розпочали 
активну роботу, одним із напрямів якої був 
розвиток початкової та професійної освіти. Це 
створювало передумови не лише для зростання 
мережі освітніх закладів у краї, а й поліпшення 
освітнього рівня серед дітей незаможних верств 
населення. 
 У 1910-х рр. на Волині поряд з 
початковими та церковно-парафіяльними 
школами почали відкриватися й земські. Цей 
процес наштовхнувся  на певну протидію з боку 
чорносотенного духовенства, яке вбачало в 
ньому загрозу своєму домінуванню у церковно-
парафіяльних школах. За твердженням 
духовенства, під час відкриття земських шкіл та 
повітових училищ земські діячі «ігнорували 
інтереси церковно-парафіяльних шкіл» і при 
зустрічах з батьками переконували селян у тому, 
що «земські школи кращі», ніж церковно-
парафіяльні. У результаті спостерігалося 
зростання кількості учнів у земських початкових 
школах, тоді як кількість дітей у церковно-
парафіяльних школах зменшувалася. Це 
ускладнило діяльність церковно-парафіяльних 
шкіл, оскільки селяни почали передавати кошти 
на утримання земських шкіл [15, с. 123-125]. 
 Не бажаючи миритися з втратою своїх 
позицій у системі початкової освіти та 
враховуючи негативне ставлення православного 
кліру до органів земського самоврядування, на 
сторінках свого пресового органу духовенство 
критикувало рівень викладання у земських 
школах. Особливе незадоволення викликало те, 
що вчителі земських шкіл часто спілкувалися з 
учнями їхньою рідною мовою, яку служителі 
культу називали «мужицькою». З цього приводу 
у «Волинських єпархіальних відомостях» 
писалося, що у земських школах вчителі у 
процесі спілкування з учнями використовували 
українську мову, тоді як, наголошував автор 
статті, «ми б хотіли, щоб діти привчалися до 
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російської мови» [16, с. 123]. Абсурдність такого 
звинувачення полягала в тому, що в той період у 
Волинській губернії на було жодного 
навчального закладу, в якому навчання велося б 
українською мовою. Вся тогочасна освіта Волині 
була зрусифікована. Лише у німецьких колоніях 
та в єврейських приватних школах діти мали 
змогу вивчати рідну для них мову. 
 У всіх повітах Волинської губернії після 
початку діяльності земські органи розпочали 
відігравати важливу роль у розвитку мережі 
навчальних закладів. 31 січня і 1 лютого 1914 р. 
у м. Ізяславі було проведено VІІ Надзвичайне 
земське зібрання. Одним із питань порядку 
денного було питання розвитку освіти в 
Ізяславському повіті. Було прийнято рішення 
щорічно вносити у кошторис повітового земства 
«кошти на будівництво, облаштування та ремонт 
шкіл». На зібранні повітова Земська управа 
взяла на себе зобов’язання, що новозбудовані 
школи у майбутньому будуть використовуватися 
лише «за цільовим призначенням», а їхній 
ремонт та страхування здійснюватимуться 
коштом земства [17, с. 210]. 
 Враховуючи ту обставину, що органи 
місцевого самоврядування на Волині на початку 
ХХ ст. почали відігравати важливу роль у 
розвитку освіти, до цієї справи долучалися й інші 
структури. Так, 12 лютого 1914 р. на зборах 
товариства «Почаївський народний кредит» 
було прийнято рішення виділити з чистого 
прибутку товариства 200 руб. на чотири 
стипендії для учнів 2-класних Почаївської, 
Новоставицької та Білозерської шкіл [18, с. 178]. 
Цілком зрозуміло, що кошти, виділені діячами 
чорносотенного Союзу руського народу (а дане 
товариство було під впливом цієї політичної 
структури), були незначними порівняно з тими, 
які виділяли органи місцевого самоврядування. 
Це було зроблено з єдиною метою: показати, що 
дана організація також займалася питанням 
фінансування освіти. 
 Напередодні та на початку Першої 
світової війни органи місцевого самоврядування 
продовжували фінансово підтримувати не лише 
діючі навчальні заклади, але й виділяли значні 
кошти на будівництво та придбання приміщень 
для нових закладів освіти. Зокрема, у бюджеті 
Рівного на 1915 р. було заплановано виділити на 
утримання чоловічої гімназії 11 865 руб., на 
будівництво та придбання приміщень для 
закладів освіти – 24 тис. руб., утримання міських 

початкових училищ – 5 150 руб. 40 коп. та ряд 
інших видатків спрямованих на освітню галузь 
[19, арк 5-5 зв.]. Ковельська повітова земська 
управа планувала витратити на потреби освіти у 
повіті у 1915 р. – 59 667 руб. 23 коп., а в 
наступному 1916 р. – 61 853 руб. 79 коп. [20,  
арк 1 зв.- 2]. Аналогічні тенденції проглядалися і 
в інших повітах Волинської губернії.  

Проте варто зауважити, що багато з цих 
планів щодо розширення мережі початкових та 
середніх шкіл на Волині так і не було реалізовано 
у зв’язку з початком ведення у 1915 р. активних 
бойових дій та території губернії. 
 Отже, як бачимо, напередодні та на 
початку Першої світової війни органи місцевого 
самоврядування Волині поступово збільшували 
фінансування освіти, що сприяло розширенню 
мережі освітніх закладів. Однак, незважаючи на 
ці позитивні тенденції, значна кількість дітей 
шкільного віку не мали змоги навчатися. В 
середніх навчальних закладах через високу 
плату за навчання освіту отримували лише діти 
заможних жителів краю. 
 Таким чином, на початку ХХ ст. органи 
місцевого самоврядування відігравали важливу 
роль у розвитку освіти на Волині. Саме завдяки 
їхній діяльності у краї поступово зростала 
кількість середніх навчальних закладів, 
відкривалися нові професійні школи. Все це було 
можливим лише за умови зростання 
фінансування освітньої галузі з бюджетів 
повітових міст, повітових та губернського земств. 
Однак у різних повітах ці процеси проходили 
далеко не рівномірно, шо насамперед було 
зумовлено різними фінансовими можливостями 
органів місцевого самоврядування. Незважаючи 
на позитивні зрушення, частина дітей шкільного 
віку не мала змоги отримувати навіть початкову 
освіту. 
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