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«М. Лавровський увійшов у історію науки і 

педагогіки як визначний її діяч, як вчений-

дослідник і практик. Саме завдяки його 

діяльності успішно пройшли становлення і 

розвиток Ніжинського історико-

філологічного інституту кн. Безбородька, 

формування наукових шкіл і перетворення 

навчального закладу в центр науки в 

Україні. Його праці відзначаються 

документальною точністю, логічністю і 

доказовістю думки, умінням 

використовувати архівний матеріал і 

опрацьовувати його в процесі розкриття 

тієї чи іншої проблеми, що слугує 

прикладом для молодих вчених». 

Г. Самойленко 
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1. Літопис життєвого та творчого 

шляху  М.О. Лавровського
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Ніжинського державного університету  

імені Миколи Гоголя
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Літопис життєвого та 

творчого шляху  

М.О. Лавровського



1825, 22

листопада

Народився у селі Видропужськ Новоторзького повіту 

Тверської губернії у сім’ї священника

1841- 1851, 
17 серпня

Навчався у Головному Педагогічному інституті у 
С.-Петербурзі, який закінчив із золотою медаллю

1851
Виконувач обов’язків ад’юнкта кафедри грецької та 

латинської словесності Петербурзького Головного
Педагогічного інституту

1852
Виконувач обов’язків ад’юнкта кафедри педагогіки

Харківського університету

1853 Захистив у Петербурзі дисертацію «О византийском
элементе в языке договоров с греками» на ступінь 

магістра російської словесності

1853, 30.09 –
1854, 18.08

Член Комітету для випробування осіб на звання 
домашніх

вчителів російської словесності

1854
Захистив дисертацію «О древнерусских училищах» на 

ступінь доктора російської філології

1855, 19 січня Здобув звання доктора слов’яно-російської філології

1855
Затверджений екстраординарним професором 

кафедри педагогіки Харківського університету

1856, 26 серпня 
-

1858, 17 липня

Цензор неофіційної частини Харківських губернських 

відомостей

1856, 26 
березня

Надвірний радник



1856, 26 серпня Нагороджений бронзовою медаллю в пам'ять війни 

1853- 1856 рр.
1858, 

22листопада
Ординарний професор кафедри російської словесності

1858-1875 Завідувач кафедри російської словесності 

Харківського університету

1861 Одержав закордонне відрядження для наукової діяльності, 

проте за станом здоров’я вимушений був повернутися до
Харкова

1862 - 1 січня

1875
Декан історико-філологічного факультету Харківського 

університету

1875-1882 Директор Ніжинського Історико-філологічного 

інституту князя Безбородька

1879 Член-кореспондент Петербурзької академії наук

1883-1890 Ректор Варшавського університету

1890 Ординарний академік відділення російської мови і 

словесності Петербурзької Академії наук

1890, 17 серпня Призначений на посаду попечителя Дерптського 

(Юріївського), пізніше Ризького навчального округу
1891, 

25 листопада Прибув до Риги та приступив до обов’язків попечителя

1891, 1 жовтня Обраний почесним членом Прибалтійського

Православного Спасителя і Покрова Божої Матері братства



1892, 25 червня Обраний почесним членом Харківського університету

1893, 20 січня
Призначений мировим суддею Ризько-Вольмарського

суддівського округу

1893, 22 серпня Нагороджений знаком за 40 років сумлінної служби

1894, 6 січня
Одержав подяку за працю з проведення реформ 

навчальних закладів Ризького навчального округу

1895, 23 лютого
Призначений головою історико-філологічної комісії 

Петербурзького університету

1896, 11 січня Один з організаторів Археологічного з’їзду у Ризі

1899, 18 
вересня

Помер у с. Кочетки Волчанського повіту 
Харківської губернії

1912
Юріївський університет заснував медаль 

ім. Миколи Лавровського (золоту та срібну) за 

конкурсні студентські твори
1913, 29 січня У листі правління Юріївського університету від 

20.01.1913 р. повідомлялося про замовлення золотих 

та срібних

медалей для студентів Історико-філологічного 

факультету, де з лиця - зображення тайного радника 

М.О. Лавровського, а на звороті – прізвище, ім’я та 

по-батькові, роки народження і смерті



Його ім'я носить бібліотека

Ніжинського державного 

університету імені 

Миколи Гоголя





М.О. Лавровський виявив особливе 

піклування про бібліотеку як про 

важливий чинник забезпечення 

якісного навчального та наукового 

процесів. Він вважав, що Інститут

повинен мати добре сформовану

бібліотеку, так як Ніжин не 

має інших потужних книгозбірень

та знаходиться далеко 

від культурних центрів. Саме

стараннями М.О. Лавровського

бібліотека поповнилася раритетами та 

колекціями, які зараз становлять

основу рідкісного фонду.





З ініціативи М. Лавровського у 1875 р. 

Міністерством народної освіти були

закуплені у родичів покійного директора 

С.-Петербурзького історико-філологічного

інституту проф. І.Б.Штейнмана

(457 назв, 960 томів). Це були в основному 

твори класичних авторів, наукові праці з 

класичної філософії та мов, літератур, 

міфології тощо.



У 1876–1877 роках на відсотки з капіталу княгині

Є.І. Суворової-Римнікської була придбана бібліотека Степана 

Петровича Шевирьова (1806-1864), професора Московського

університету, академіка Петербурзької імператорської Академії

наук, відомого літературознавця та літературного критика, 

видатного письменника та публіциста слов’янофільського

світогляду, талановитого педагога, видавця та громадського

діяча своєї доби.  (7 359 томів, 3 815 назв) 



Найдавнішим об’єктом колекції С.П.Шевирьова є гравірований 

портрет римського папи Юлія ІІ, що датується 1503 роком. 

Найдавніша книга датована 1545 роком: це видання опису 

стародавнього Риму Діонісія Галікарнаського (Венеція, 1545 р.). 



Кириличні стародруки XVII-XVIII ст. з бібліотеки С.П.Шевирьова



Видання XVIст. з бібліотеки С.П.Шевирьова



Особова книжкова збірка професора С.П. Шевирьова – не тільки цінна

в науковому та бібліографічному відношенні колекція європейських

та російських видань XVI-XIX ст., але й унікальна історико-культурна 

пам'ятка меморіального значення.



Згодом до Ніжинського інституту були

передані адміністрацією Варшавського

університету книги «Polonica» у 

кількості 639 томів (564 назв). 



Це були дублети книг з богослов’я, 

історії, літератури колишньої

Варшавської міської, а пізніше

університетської бібліотеки.



https://library.ndu.edu.ua/index.php/diyalnist-biblioteki/2015-02-

17-14-44-20/item/56-starodrky-xvi-pershoi-polovyny-xviii-st-z-

kolektsii-polonica-biblioteky-ndu-im-mykoly-hoholia

https://library.ndu.edu.ua/index.php/diy

alnist-biblioteki/2015-02-17-14-44-

20/item/55-yevropeyski-starodruky-xvi-st

https://library.ndu.edu.ua/index.php/diyalnist-biblioteki/2015-

02-17-14-44-20/item/54-aldyny-v-bibliotechnomu-zibranni-

nizhynskoho-istoryko-filolohichnoho-instytutu-kniazia-

bezborodka

https://library.ndu.edu.ua/index.php/

diyalnist-biblioteki/2015-02-17-14-44-

20/item/57-starodruky-druhoi-

polovyny-xviii-pochatku-khikh-st

https://library.ndu.edu.ua/index.php/diyalnist-biblioteki/2015-02-17-14-44-20/item/56-starodrky-xvi-pershoi-polovyny-xviii-st-z-kolektsii-polonica-biblioteky-ndu-im-mykoly-hoholia
https://library.ndu.edu.ua/index.php/diyalnist-biblioteki/2015-02-17-14-44-20/item/55-yevropeyski-starodruky-xvi-st
https://library.ndu.edu.ua/index.php/diyalnist-biblioteki/2015-02-17-14-44-20/item/54-aldyny-v-bibliotechnomu-zibranni-nizhynskoho-istoryko-filolohichnoho-instytutu-kniazia-bezborodka
https://library.ndu.edu.ua/index.php/diyalnist-biblioteki/2015-02-17-14-44-20/item/57-starodruky-druhoi-polovyny-xviii-pochatku-khikh-st


У 1876 році  була закуплена бібліотека

професора Лейпцігського університету

Ф. Річля у кількості 4930 томів 3096 назв.

Бібліотеки С. Шевирьова та Ф. Річля

були особливо цінними, 

бо були пов’язані безпосередньо з 

професійною підготовкою студентів 

Ніжинського інституту





Завдяки наполегливості М. О. Лавровського фонди

поповнилися ще однією колекцією – стародруками з

бібліотеки Ніжинського Олександрівського грецького

училища. Дізнавшись про створення на базі училища 

жіночої гімназії, він обстежив бібліотеку, де знайшов

«… декілька вельми цінних книг з відділів богослов’я, 

класичного, історичного та літературного у 

старовинних виданнях XVI-XVII ст.». 

Дійсно, ця колекція стала окрасою рідкісного фонду 

університетської книгозбірні, у її складі є видання, що 

відносяться до книжкових пам’яток.



М.Лавровський добився того, що з дозволу Київського навчального округу до 

бібліотеки інституту були переміщені книги з Ніжинського грецького училища, 

серед них чимало цінних раритетних книжок ХУІ-ХУІІ ст. грецькою та 

латинською мовами, зокрема твори Платона, видані у Венеції 1517 року, 

книги «Прохірон», або «Щостикнижжя», яка була складена в ХІУ ст. 

Костянтином Арменопулом і служила для ніжинських греків сводом законів, за 

якими вони організували своє життя. Бібліотека Ніжинського грецького

Олександрівського училища збереглася практично повністю.



З дозволу директора і за його підтримки були закуплені в 1881 р. у вдови

академіка М.Максимовича 24 листи М.Гоголя, які поповнили рукописну

колекцію переважної більшості творів письменника, закуплену для 

бібліотеки почесним попечителем навчального закладу Григорієм

Олександровичем Кушельовим-Безбородьком у 1855 р., зокрема, «Мертві

душі», «Тарас Бульба» (обидва рукописи), «Портрет», «Гравці», «Театральний

роз’їзд» та ін., а також 32 листи Гоголя до М.Прокоповича.



За роки директорства М.О. Лавровського фонди бібліотеки

збільшилися майже втричі. 

У 1875 р. нараховувалося 12 152 томи (4 034 назви), 

відповідно у 1883 р. – 38 622 томи (16 475 назв ). 



Праці  М.О. Лавровського 

у фондах бібліотеки 



Лавровский Н. А. О византийском элементе

в языке договоров русских с греками. –

Cанкт–Петербург : В типографии

Императорской Академии Наук, 1853. –

159 с. 

Лавровский Н. А. О древне–русских училищах. 

– Харьков : В Университетской типографии, 

1854. – 185 с.



Лавровский Н. А. О Ломоносове по 

новым материалам. – Харьков : 

Университетская Типография, 1865. –

265 с.

Лавровский Н. А. О новом чешском

переводе слова о полку Игореве : 

Оттиск из ЖМНП – [б. м.], [б. г.]. –

276–302 с.



Лавровский Н. А. О педагогическом

значении сочинений Екатерины Великой. 

– Харьков, 1856. – 187 с. 

Лавровский Н. А. Эпизод из истории

Харьковского университета. – Москва : 

Университетская Типография, 1873. – 187 с.



Лавровский Н. А. О Петровских песнях : 

оттиск из "Филологических Записок". –

[б. м.], [б. г.]. – 32 с.

Лавровский Н. А. Обозрение ветхо-заветных

апокрифов. – Харьков : Университетская

типография, 1864. – 103 с.



Лавровский Н. А. Эпизод из истории

Харьковского университета. – Москва : 

Университетская Типография, 1873. – 187 с.
Лавровский Н. А. Гимназия высших наук 

князя Безбородко // Гимназия высших наук и 

лицей князя Безбородко. – Санкт–Петербург, 

1881. – С. 27–109.



Лавровский Н. А. Гимназия высших 

наук кн. Безбородко в Нежине 

(1820–1832). – Киев : Типография 

М. П. Фрица, 1879. – 158 с.

“Гимназия высших наук 

кн. Безбородко в Нежине (1820-

1832)” вийшла до сімдесятої річниці

Миколи 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 архів



Известия Историко-

филологического института 

князя Безбородко в Нежине –

історико-філологічний 

альманах, заснований 

М. Лавровським у 1876 році. 

Видавався Ніжинським 

історико-філологічним 

інститутом князя Безбородко з 

1877 по 1919 рік. На сторінках

журналу друкувалися наукові

дослідження з філології, історії, 

психології та права



Інтернет-посилання:
https://library.ndu.edu.ua/i
mages/doc/lavrovskiy.pdf

Микола Олексійович Лавровський (1825–1899) : З 

плеяди науковців Ніжинської вищої школи : 

біобібліогр. покажчик. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 

2012. – 59 с. 

https://library.ndu.edu.ua/images/doc/lavrovskiy.pdf


Дякуємо за увагу!

Виставку підготували завідувачка відділу 

обслуговування і зберігання фондів Галина 

Осіпова, завідувачка сектору абонементів 

Людмила Косовських.


