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“Благодарная память к 

просвещенным жертвователям 

обязывает …. вспомнить о том 

учреждении, из которого сам 

Институт вышел путем 

последовательных изменений, и 

которое имело те же цели служения 

высшему образованию в пределах 

Малороссии»
Е.В. Петухов
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Загальні відомості







25 липня 1805 р. Сенат 

прийняв Постанову 

про будівництво 

Гімназії вищих наук князя 

Безбородька в місті 

Ніжині, а 29 липня 1805 р. 

цар Олександр І підписав 

Указ. З цього часу бере 

початок Гімназія вищих 

наук у Ніжині.



Засновники Ніжинської гімназії 

вищих наук князя Безбородька

БЕЗБОРОДЬКО Ілля Андрійович

(16.02.1756–3.06.1815) укр. 

шляхтич, генерал-поручик,
граф, сенатор Російської імперії

КУШЕЛЄВ-БЕЗБОРОДЬКО 

Олександр Григорович
(4.09.1800–18.04.1855)

меценат, державний діяч

БЕЗБОРОДЬКО Олександр

Андрійович (25.03.1747–17.04.1799) 

український старшина, дипломат і

держ. діяч Російської імперії



Лицеи в России // Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, 

И.К. Ефрон. Санкт-Петербург, 1896. Т. XVIIa. C. 859–862.



Лицей кн. Безбородко. Новый энциклопедический словарь / под общ. 

ред. К. К. Арсеньева. Петроград : Тип. АО «Брокгауз-Ефрон», [1915]. 

Т. 24. Стб. 731–732 



Офіційні матеріали про 

заснування Ніжинської гімназії 

вищих наук князя Безбородька



«Журнал Департамента народного 

просвещения» виходив в Санкт-Петербурзі 

з 1821–1824 рік. Мав переважне право 

публікувати офіційні документи, що 

стосувалися проблем освіти і просвіти, і 

це право суворо охоронялося цензурою. 

Редагував міністерський журнал Микола 

Остолопов – відомий поет-байкар, 

сатирик і філолог.

Об учреждении в Нежине Гимназии вышних 

наук князя Безбородко. 11 апреля  1820 года. 

Журнал Департамента народного 

просвещения. 1821. № 7. С. 290–300.



О начатии учения в  Гимназии высших 

наук князя Безбородко. Журнал 

Департамента народного 

просвещения. 1821. № 8. С. 527–528.



Повне зібрання законів Російської 

імперії – найбільш повний збірник 

законодавчих актів Російської імперії, 

розташованих в хронологічному 

порядку. 

О заведении в Нежине Гимназии высших наук князя Безбородко. 29 июля. 

Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года. Санкт-Петербург, 

1830. Т. 28 : 1804–1805. С. 1142–1144.



Устав Гимназии высших наук князя Безбородко. 19 февраля. 

Дополнение к Сборнику постановлений по Министерству народного 

просвещения, 1803–1864. Санкт-Петербург, 1867. С. 208–226.



Штат Гимназии высших наук князя Безбородко. 

Дополнение к Сборнику постановлений по 

Министерству народного просвещения, 1803–

1864. Санкт-Петербург, 1867. Штаты и 

приложения. С. 1.



Видання із фондів  

Музею рідкісної книги бібліотеки 

імені академіка  М.О. Лавровського 

з історії Гімназії 



Дослідження історії Ніжинської гімназії 

вищих наук князя Безбородька було 

започатковано в середині ХІХ ст.



У 1859 році коштом почесного 

попечителя 

Г.О. Кушельова-Безбородька була 

видана колективна праця під 

назвою “Лицей князя 

Безбородко», яка містила нарис

історії навчального закладу з

моменту заснування

до середини ХІХ ст., 

упорядкований Н. Кукольником.

Тираж складав 600 прим.

Лицей князя Безбородко / изд. гр. Г. А. Кушелев-Безбородко. 

Санкт-Петербург : В типографии Императорской Академии наук, 

1859. 208 с.: рис., портр.



Вміщений у ньому нарис Н.Кукольника з

однойменною назвою став першою спробою

викладу історії Гімназії. Колишній

вихованець, який ще "в училищі, читаючи

або слухаючи розповіді про різні вищі

навчальні заклади у нас в Росії й у чужих 

краях", намагався знайти відповідь на 

питання: "яким чином потрапило у той же 

Ніжин Вище Училище або Училище Вищих

Наук?»

Кукольник Нестор Васильович –

драматург, поет, літературний

критик, композитор, видавець, 

громадський діяч.  

(1809 –
1868)



Нарис поєднував спогади й розмисли Н. Кукольника про історію

Гімназії з наведенням текстів цінних історичних документів –

"Записки" І.А. Безбородька на ім’я Олександра І від 1805 р. про намір

"влаштувати в Малоросії... Училище Вищих наук" та Указу імператора

від 29 липня 1805 року про "запровадження в Ніжині Гімназії Вищих

наук" й підтверджувалися заслуги її засновників –

О.А. та І.А. Безбородьків. Закладений у мемуарах Н. Кукольника 

історіографічний підхід до висвітлення історії Гімназії відкривав

перспективи подальшого вивчення.



Вкладні літографії виконані Петром Федоровичем Борелем.



Гимназия высших наук и Лицей князя Безбородко. Изд. 2-е, 

испр. и доп. Санкт-Петербург : Тип. В. Безобразова и Комп., 

1881. 474, CXCII c. : ил.

Наступним узагальненим дослідженням  закладу стало  друге 

перероблене  та доповнене  видання цієї книги, яке вийшло у

1881 році під назвою “Гимназия высших наук и Лицей князя 

Безбородко»



Фронтиспис - тонолітографія; портрети виконані в техніці 

літографії, віддруковані А.Ф. Брокгаузом. Більшість матеріалів 

написані Н. Гербелем, а також Н. Кукольником, І. Сребницьким, 

В. Толбіним і ін. В першому відділі книги: історія навчального 

закладу та історія Ніжина, біографії засновників, почесних 

попечителів, директорів, професорів та викладачів, видатних 

випускників. Відділ другий: списки творів літераторів, які отримали 

виховання в навчальному закладі; жартівливі твори ніжинських 

студентів; списки студентів, які навчалися в Ліцеї в 1820-1875 рр. 



Вкладні літографії.



Лавровский Н. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в 

Нежине (1820–1832). Киев : Тип. М. П. Фрица, 1879. 158 с.

Справжнім проривом у вивченні історії Гімназії

вищих наук стало ґрунтовне монографічне

дослідження М.О. Лавровського. З присвятою

імператору Олександру Павловичу, який

“призвал к жизни” перший вищий навчальний

заклад в Ніжині і який затвердив його своїм

”державным словом”. “Гимназия высших наук 

кн. Безбородко в Нежине (1820–1832)” вийшла

до сімдесятої річниці Гоголя. 

Нарис містить історичні та статистичні дані про 

навчальний заклад, детальний розбір «справи 

про вільнодумство», що призвів до закриття у 

1832 р. Гімназії вищих наук і створення замість 

неї Фізико-математичного ліцею. У додатку дані: 

екзаменаційна відомість вихованців першого 

прийому, оцінки майбутніх літераторів 

М. В. Гоголя і  Н. В. Кукольника, статті 

директора гімназії І. С. Орлая «Про заснування 

вченого суспільства», «Про перетворення училищ 

в Росії». Цінність роботи полягала, перш за все, у 

використанні документальних джерел архіву

Гімназії.



Лавровський Микола Олексійович – український історик, філолог, 

педагог, сановник, дійсний член Імператорської АН (1879). Перший 

директор Ніжинського історико-філологічного інституту кн. Безбородька в 

1875–1882 рр. На директорському посту йому була небайдужа історія цього 

навчального закладу і в 1879 р. в «Известиях Историко-филологического

института князя Безбородко в Нежине» виходить написаний ним 

історичний нарис. У тому ж 1879 році він був видрукуваний окремим 

виданням в друкарні М. П. Фріца в Києві.  

1825 –1899



Петухов Е. В. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. 

1820–1832 (к 75-летию со дня основания): исторический очерк. 

Санкт-Петербург : Тип. В. С. Балашева, 1895. 64 с.

Робота Є. Пєтухова, присвячена

75-літтю від дня заснування

Гімназії, містила окремий розділ з

викладом обставин, що передували 

відкриттю Гімназії, 

характеристикою діяльності

першого почесного попечителя, 

головних положень Уставу. 

Наступні розділи розкривають

діяльність Гімназії

з 1820 по 1832 роки



ПЄТУХОВ ЄВГЕН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ – випускник історико-філологічного 

факультету Санкт-Петербурзького університету (1885). Філолог, 

літературознавець. З 1889 по 1895 рр. – екстраординарний професор 

російської словесності  в Ніжинському історико-філологічному інституті 

князя Безбородька 

(1863-1948)



Сребницкий И. А. Очерки из истории лицея князя Безбородко. 

(1832–1875). Нежин : Типо-лит. Е. Ф. Венгера, 1895. 39 с. 

У примітках: «Настоящие очерки... 

представляют собою вновь 

переделанный очерк того же автора, 

помещенный в сборнике Н. В. Гербеля: 

"Гимназия высших наук и Лицей кн. 

Безбородко". Изд. 2. Спб., 1881»



Сребницький Іван Опанасович – історик. У 1873 році 

запрошений на кафедру російської історії і статистики в якості 

в.о. професора в Ліцей кн. Безбородько. Після перетворення 

Ліцею працював у Ніжинському історико-філологічному 

інституті князя Безбородька протягом 1877–1903 рр., як 

викладач і наставник студентів з історії і географії. Багато 

років був членом Правління Інституту.

(1850–1903)



Сперанский М.Н. Гимназия высших наук и нежинский период 

жизни Н. В. Гоголя. Киев : Лито-тип. т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 

1902. 30 с.

Аналізу причин, через які "Гімназія

цілих 15 років була неспроможна

навіть відкритися" і проіснувала

лише 12 років, приділялася увага у 

дослідженні М.Сперанського. На 

його думку, існували "обставини, ... 

сприятливі для Гімназії, яка 

народжувалася", які могли б 

забезпечити їй "довге й щасливе

майбутнє"



(1863–1938)

Михайло Несторович Сперанський – російський історик літератури, 

славіст, етнограф, фольклорист, дійсний член АН СРСР ( з 1921), 

професор Московського університету, член імператорського

Московського товариства, член-кореспондент відділення російської мови

та словесності Імператорської Академії наук (з 1902).  

Працював в Ніжинському історико-філологічному інституті протягом

1895–1906 рр., як екстраординарний професор кафедри російської

словесності. Член Правління інституту в 1899–1900 рр.



Савва В. И. К истории о вольнодумстве Гимназии высших наук 

кн. Безбородко. Харьков : Тип. «Печатное дело», 1908. 19 с.

Праця «К истории о вольнодумстве в 

Гимназии высших наук кн. Безбородко» 

була надрукована в «Збірнику 

Харківського історико-філологічного 

товариства» в XVΙΙΙ томі, виданого на 

пошану українського фольклориста, 

етнографа, літературознавця, 

професора Харківського університету 

М. Ф. Сумцова.



(1865 – 1920)

Савва Володимир Іванович – український історик, викладач, 

громадський діяч. Випускник Ніжинського історико-філологічного 

інституту кн. Безбородька. Працював у Інституті протягом 1905-1909 рр., 

як екстраординарний, а з 1907 р. як ординарний професор російської 

історії. Член Правління Інституту в 1907-1909 рр.  

(1865–1918)



Известия Историко-филологического института князя Безбородко в 

Нежине. Нежин : Типо-лит. Венгера, 1895. Т. XV.



Аристов Н. Состояние образования России в царствование Олександра I. 

Известия Историко-филологического института кн. Безбородко в Нежине. 

Киев, 1879. Т. 3. С. 58–101. 



ИЗВЕСТИЯ ИСТОРИКО-

ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО 

ИНСТИТУТА  КНЯЗЯ 

БЕЗБОРОДКО в НЕЖИНЕ –

історико-філологічний альманах, 

заснований М. Лавровським у 

1876 році. Видавався Ніжинським 

історико-філологічним інститутом 

князя Безбородька з 1877 по 1919 

рік. На сторінках журналу  

друкувалися наукові дослідження з 

філології, історії, психології та 

права. 



«Гімназія вищих наук залишила глибокий слід у культурній історії

України та Росії. Досить одного імені Гоголя, щоб назвати Гімназію

з-поміж гнізд культури, які були розсадниками освіти. А якщо

врахувати, що серед випускників Гімназії були поет Нестор 

Кукольник, про якого говорила російська інтелігенція, Євген Гребінка

– один із засновників нової української літератури, автор романсу 

«Очі чорні», а ще педагог і філософ Петро Редкін і ціла когорта 

літераторів, науковців, перекладачів, які закінчили Гімназію до її

перетворення на Юридичний ліцей. Не тільки Гімназія вищих наук 

могла пишатися своїми вихованцями, а й вони своєю «alma mater».

П. В. Михед, Ю. В. Якубіна  



Виставку підготували: завідувач відділу

обслуговування і зберігання фондів

Галина Осіпова, завідувач сектору 

абонементів Людмила Косовських.


