
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, 22 

листопада  

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 
 


