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Історія становлення Керченського Кушниковського 
Дівочого Інституту з 1844 по 1874 рр. 

У статті розглянута історія діяльності Керченського Кушниковського Дівочого Інституту у 
другий період його існування – з 1844 по 1874 рр. 

 Thіs artіcle takes upon the hіstory of Kerch Kushnіk' Іnstіtute 1844-1874. 

Постановка проблеми. Історія становлення 
вищої освіти на території Криму нараховує май-
же два сторіччя. За цей період тут була організо-
вана ціла система нижчих, середніх і вищих на-
вчальних закладів, що славилися своїми освітні-
ми традиціями в Російській імперії. Але події ХХ 
століття наклали на їхню діяльність забуття. Їхня 
колишня слава зникла зі сторінок вітчизняної істо-
рії педагогіки. У наш час повернення до кращих 
традицій вітчизняної педагогіки є дуже актуаль-
ним. У ході написання статті використовувалися 
матеріали Республіканського архіву (м. Сім-
ферополь) і джерела з приватних зібрань [1-4]. 
Мета статті.  Дослідити історію становлення 

і розвитку вищої освіти в Криму на прикладі 
діяльності Керченського Кушниковського Діво-
чого Інституту (1844-1874 рр.). 

Керченський Кушниковський Інститут був 
заснований з ініціативи князя Захарія Семенови-
ча Херхеулідзева, колишнього Керч-Єни-
кольського градоначальника в 1835 р. Головною 
причиною, що спонукала князя зайнятися утво-
ренням інституту, була недостатня кількість 
жіночих навчальних закладів у Криму. Серед 
студенток Керченського Кушниковського Діво-
чого Інституту переважали дочки осіб з обмеже-
ними фінансовими можливостями, які прожива-
ли не тільки в Криму, але й у Бессарабії і на До-
ну [2, с. 54-55].  

З 1844 р. почався новий період у житті Кер-
ченського Інституту, першопричиною якого ста-
ло Височайшеє утвердження нового проекту про 

Інститут. Імператор, відповідно до положення 
Комітету Міністрів від 17 жовтня 1844 р., удо-
стоїв Височайшого утвердження проект нового 
Положення про Інститут для виховання дівчат у 
м. Керч, повелівши, щоб Інститут знаходився у 
відомстві Установ імператриці Марії. Також 
імператор доручив статс-секретарю Гофману 
оглянути стан Інституту, для визначення змін у 
його устрої, на відповідність правилам, прийня-
тим в Установах імператриці Марії. 

У 1846 р. надійшло Височайшеє повеління 
підкорити Керченський Кушниковський Діво-
чий Інститут, нарівні з іншими, Управлінню 
Головної Ради Жіночих Навчальних Закладів, і з 
1 листопада 1847 р. набрав чинності новий ста-
тут і був утверджений штат Інституту, на підста-
ві яких він був віднесений до ІІ розряду Жіно-
чих Навчальних Закладів. 

За новим штатом особовий склад службовців 
був наступним: 1 начальник, 4 класні дами, 2 
пепіньєрки, 1 священик, 1 паламар, 1 інспектор 
класів, учителі (кількість не визначалася), 1 ме-
дик, 1 наглядачка лазарету, 1 письмовод 
(бухгалтер), 1 писар, 1 економ, 1 кастелянша. На 
утримання цих осіб і всього Інституту приходи-
лося 15371 р. 45 к. сріблом, у тому числі на всіх 
учителів приходилося 1200 р. сріблом. 

Місцеве управління Інститутом, за новим 
статутом, було покладено на генерал-
губернатора Новоросійського і Бессарабського 
та на раду, до складу якої входили: голова, 
Керч-Єникольський градоначальник, старший з 
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роду Кушникових по спадній лінії, начальник 
Інституту, член з навчальної частини і член з гос-
подарської частини. Усім службовцям Інституту 
надавалися права, що відповідали правам інших 
інститутів, удостоєних заступництва імператри-
ці Марії [1, с. 78]. 

Способи утримання Інституту, за новим ста-
тутом, складали: 1) суми, одержувані від батьків 
керченських дівчат (150 р. у рік), від іногородніх 
(180 р. у рік); 2) відсотки з капіталу Кушнико-
вих; 3) щорічна допомога з доходів м. Керч 
(2286 р. сріблом). Навчальний курс в Інституті 
був розділений на два класи: нижчий і вищий, з 
яких у кожному студентки навчалися по три 
роки. 

У тому ж 1847 року рада Інституту зробила 
деякі зміни в новому статуті; ці зміни стосували-
ся саме того параграфа, де йшлося про поділ 
курсу на 2 класи. Головна рада, хоч і вважала 
такий поділ не зовсім зручним, оскільки в кож-
ному класі було занадто багато студенток, але 
допустила це тільки через нестачу коштів для 
утримання в третьому класі окремих класних 
дам і вчителів. Виходячи з прийнятого рішення, 
головна рада дала місцевому начальству завдан-
ня подбати про впорядкування 3-х дворічних 
класів з розміщенням у них по 25 студенток. 
Місцева рада також вважала незручним поділ 
курсу на два класи. Незручність цю вони вбача-
ли в тому, що в перший клас довелося б прийма-
ти або зовсім непідготовлених студенток, від 
чого страждав би навчальний процес, або відмо-
вляти непідготовленим, від чого страждала б 
матеріальна сторона Інституту. В попередні ро-
ки, до утвердження нового статуту, ця незруч-
ність усувалася наявністю підготовчого класу.  

Після тривалих дискусій, врешті-решт, рада 
Інституту знайшла можливим введення 3-го кла-
су. Із введенням трьох класів обсяг і кількість 
предметів, що викладались, залишилися прибли-
зно тим ж, що і в двох класах, але з часом  вони 
тільки розширювалися.  

З перетворенням Інституту збільшувався й 
обсяг дисциплін, що викладались, а також роз-
ширювалося коло дій керівництва закладу. Була 
потрібна також і відповідна внутрішньому ста-
новищу зовнішня обстановка, було потрібне 
розширення будови. У 1847 році рада Інституту 
одержала від Тавричеського Наказу Громадсько-
го Опікування два квитки на капітал, заповіда-
ний Г.Кушниковим: перший – на суму 86000 р. 
сріблом, другий – на 8007 р. сріблом. У наступ-
ному році рада одержала квиток на суму 360 р. 
95 к., виручені за продаж каменю, вапна і місця, 
що були приготовлені для будівництва Дівочого 
Інституту в м. Феодосії (нездійснена, у зв'язку зі 
смертю, ідея Г.С.Кушникова) [1, с. 56]. 

У 1846 р. радою Інституту було порушено 
клопотання перед Вищим Начальством про до-

звіл зробити прибудову до будівлі Інституту: 
прибудову в 1,5 поверха на суму до 18303 р. 
85 к., будівлю флігеля в 2 поверхи до 4637 р. і 
деяка перебудова на суму 1358 р. На це будівни-
цтво в розпорядженні ради було 10 тисяч рублів 
сріблом. Ця сума була отримана від відсотків, 
які наросли на недоторканний капітал у 86 тис. 
Але цієї суми було недостатньо, тому рада Ін-
ституту, за згодою старшого спадкоємця Куш-
никова, запропонувала взяти суму 14299 р., якої 
не вистачало, з недоторканного капіталу на цій 
підставі. 

Оскільки на відсотки недоторканного капіта-
лу, за відрахуванням 14299 р., не можна було 
утримувати 16 вихованок, то на перші два випу-
ски, тобто протягом 12 років, передбачалось 
приймати тільки 8 студенток, на щорічне утри-
мання яких було потрібно наполовину менше, а 
суму, що залишається з відсоткового доходу, а 
також усі заощадження на утримання студенток 
і залишки від спорудження будівель використа-
ти на поповнення капіталу. Було вирішено, що 
коли капітал досягне колишньої своєї суми, тоб-
то 86 тис. рублів, тоді почати прийом у кількості 
16 студенток. Переписка по цій справі тягнулась 
до 1851 р., а передбачуваних будівель так і не 
було. Освоєно було тільки невелику частину 
наявних грошей на суму 1442 р. 83 к. сріблом, 
що були узяті із зазначених відсотків, призначе-
них для будівництва. 

У 1851 році головною радою були скасовані 
запропоновані прибудови. Поки велася про це 
переписка, в Інститут приймали тільки по 8 сту-
денток, в результаті чого відбулося нагрома-
дження будівельного капіталу, що складався в 
1850 році з 11597 р. З цього капіталу виділено 
було 4544 р. 64 к. на ремонт даху головної будо-
ви, половини верхнього поверху й інших ушко-
джень, заподіяних пожежею 20 січня 1850 року. 

16 липня 1851 року Керченський Кушников-
ський Дівочий Інститут відвідав принц Петро 
Георгійович Ольденбургський, що займав поса-
ду голови всіх жіночих навчальних закладів. 
При огляді Інституту, як по навчальній, так і по 
господарській його частині, Петро Георгійович 
на засіданні ради зазначив, що з числа передба-
чених місцевою радою прибудов необхідними є 
наступні: закладка гратчастої стіни каменем; з 
однієї кімнати начальника, суміжної з головним 
входом в Інститут, облаштувати приміщення для 
швейцара; з коридору, що веде від кімнати нача-
льника до лазні, зробити кімнати для лазарету, 
провести внутрішній ремонт лазні; зробити жа-
люзі на усі вікна Інституту, асфальтові підлоги в 
трьох класних кімнатах замінити дерев'яними. 
Негайно після відвідання принца рада Інституту 
склала кошторис по зазначених будівлях і пред-
ставила його на утвердження; по цьому кошто-
рису було потрібно 2796 р. сріблом. Не чекаючи 
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утвердження кошторису, рада приступила до 
роботи. При цьому були зроблені надкошторис-
ні роботи на суму 1400 р., до 68 вікон були зроб-
лені ставні і до 19 – жалюзі, в їдальні асфальто-
ву підлогу замінено дерев'яною, біля бокових 
воріт Інституту був вибудований невеликий флі-
гель для приміщень прислуги. 

У 1853 році Керченський Інститут оглядав 
статс-секретар Гофман. При огляді він зазначив, 
що в Інституті засновано замість двох три класи, 
і це цілком відповідає наявним студенткам, і для 
успішного виховання варто збільшити штат ще 
на дві класні дами. 

У розглянутий період викладачам наук і мис-
тецтв за новим статутом збільшувалося жалу-
вання, але в дійсності воно було мізерним: 

Викладачам:  
Російської мови.....................200 р. сріблом 
Французької мови.................200 р. с. 
Історії та географії................170 р. с. 
Арифметики...........................115 р. с. 
Німецької мови......................115 р. с. 
Чистописання.........................115 р. с. 
Танців......................................170 р. с. 
Співу........................................115 р. с. 
Інспектору і священику жалування не випла-

чувалося, але на їхнє прохання вони почали одер-
жувати гроші по залишковому принципу по 143 
р. сріблом. 

Питання про збільшення окладу жалування 
викладачам піднімалося і Гофманом. Він запро-
понував раді скласти, за згодою з інспектором 
класів, обчислення суми, яку варто додати до 
визначеного по штату на вчителів положення за 
їхні заняття, замість 2-х – в 3-х класах, для порі-
вняння одержуваного жалування з утриманням 
учителів гімназії. По цій справі виникла перепи-
ска з Міністерством Народної Освіти, що була 
припинена подіями Кримської війни [1, с. 66-
67]. 

У статуті Інституту за 1847 рік були вказані 

наступні науки і мистецтва: 
 1. Закон Божий. 
 2. Російська мова і словесність. 
 3. Французька мова. 
 4. Німецька мова. 
 5. Арифметика. 
 6. Географія. 
 7. Історія. 
 8. Малювання. 
 9. Чистописання. 
 10. Церковний спів. 
 11. Танці. 
 12. Рукоділля. 
За окрему плату практикувалося викладання 

і грецької мови.  
Уроки тривали по 1,5 години, а з 1866 року – 

по 1,4 години [4, с. 8]. 
Для розвитку моральності і утвердження в 

студентках християнського благочестя визнава-
лося верховенство викладання Закону Божого, 
котрий був в основі усього виховання. Крім то-
го, студентки завжди були присутніми у неділю 
і в святкові дні в храмі для слухання божествен-
ного служіння і церковного повчання. З метою 
зберегти моральність студентки з моменту всту-
пу і до останньої хвилини перебування в ньому 
не випускалися із закладу (не виключаючи й 
канікул), постійно знаходячись під наглядом 
вихователів. 
Висновки. У цій статті ми розглянули істо-

рію становлення вищої освіти в Криму в середи-
ні ХІХ століття на прикладі другого періоду 
існування Керченського Кушниковського Діво-
чого Інституту – з 1844 по 1874 рр. Він характе-
ризується потребою Тавричеської губернії в до-
статній кількості навчальних закладів, у тому 
числі і вищих. Ми розглянули особливості його 
розвитку і труднощі, пов’язані з цим процесом. 
Існування цього навчального закладу принесло 
неоціненну користь не тільки для жителів Керчі, 
але і для всієї губернії, а також для Землі Війсь-
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