
Людмила Єршова 
 

ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВИ І ГРОМАДСЬКОСТІ  
В ДІЯЛЬНОСТІ ФУНДУШЕВИХ УЧИЛИЩ ВОЛИНІ 

(КІНЕЦЬ ХVІІІ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) 
 

Одним із джерел реформування змісту освіти на сучасному етапі є 
позитивний досвід функціонування створених у деяких областях України 
шкільних округів із базовими школами, навколо яких об’єднуються неповні 
середні і початкові навчальні заклади, піклування про які бере на себе 
община округу. Найбільшого розвитку “окружний рух” набув у сільській 
місцевості. Це пояснюється гострими соціально-економічними проблемами 
сучасної сільської школи, вирішити які шляхом традиційного державного 
забезпечення виявилось неможливим. Тому, як і в минулі часи, на допомогу 
школі прийшла громадськість – фермери, підприємці і просто небайдужі до 
освіти люди. Звернення до історичного досвіду функціонування на Волині в 
к. ХVІІІ – на поч. ХХ ст. особливого типу навчальних закладів – фундушевих 
училищ, дає можливість простежити за тим, як впливала на становище 
сільського шкільництва взаємодія держави і громадськості, виявити, якими 
були мотиви і наслідки цієї взаємодії. Слід зазначити, що дане питання 
висвітлювалось лише у звітах відповідних структур початку ХХ ст., 
одиничних працях російських науковців (М.Константинович, 
С.Рождєственський) і деяких сучасних дослідників (Т.Джаман, Л.Єршова, 
Н.Сейко, В.Шабаровський).  

На початку ХІХ ст. польські поміщики, наслідуючи римсько-
католицьке духовенство Луцької єпархії, яке 20 жовтня 1803 р. запланувало 
при всякому парафіяльному костьолі та в кожному монастирі завести по 
одному парафіяльному училищу, взяли на себе також фінансові зобов’язання 
перед ними. Статутом парафіяльних училищ 1807 р. уряд ці зобов’язання 
узаконив. Поміщики відкривали парафіяльні училища в маєтках на основі 
пожертвуваного ними ж “фонду” або “фундушу”, тобто річного внеску 
грішми або натурою чи недоторканого капіталу (Центральний державний 
історичний архів у м.Києві (далі: ЦДІА). – Ф.442. – Оп.815. – Спр.493-б. – 
Арк.90-91.).Училища мали на меті розповсюджувати вчення польською 
мовою і повністю підпорядковувались поміщикам-засновникам. Останні 
мали право самостійно підбирати вчителів, встановлювати їм заробітну 
платню і контролювали якість навчально-виховного процесу. 

Головним постачальником учительського персоналу фундушевих 
училищ була вчительська семінарія при Віленському університеті. За 
статутом парафіяльних училищ (Роділ ІХ. §8, §9.) вчителі фундушевих 
училищ зобов’язувались всі навчальні предмети викладати польською 
мовою, якщо ж вони знали й російську, то могли викладати її як окремий 
предмет. Для того, щоб мати право на отримання пенсії, яку, до речі, теж 
призначали поміщики, вчителі повинні були прослужити на одному місці не 
менше десяти років. Заробітні плати вчителів фундушевих училищ протягом 



усього часу їх існування були дуже різними. На початку діяльності закладу 
деякі поміщики сплачували по 120 злотих на рік, при чому, видавали їх 
наперед частинами на початку кожної чверті. Після 1831 р. училища стали 
поступово занепадати, і вже у 1870 р. їх вчителі на рік отримували лише 
декілька десятків рублів, тоді як в народних училищах вчителю призначалось 
річних 150 р., в училищах відомства Державного майна – 100 р., а в 
парафіяльних училищах відомства Міністерства народної освіти – 99 р. 
(Константинович М. Некоторые данные о народном образовании в Юго-
Западном крае. К., 1874. – С.9).  

Кращі з фундушевих училищ були трикласними і складались з 
підготовчого (проформа), першого та другого класу. Спочатку вивчались: 
граматика польської мови, 4 арифметичні дії, історія Стародавнього Заповіту, 
основи городництва. У наступному класі продовжували засвоєння граматики, 
переходили до вивчення арифметичних дій з дробами, природознавства, 
історії та географії Польщі. В останньому, окрім граматики, історії та 
арифметики, учні знайомились з початками фізики, вивчали російську мову, 
мораль та окремим предметом – вірші відомого у той час польського поета і 
політичного діяча Юліана Німцевича (Шабаровський В.Фундушеве училище. 
Наша історія // Вічеве слово. – [Костопіль]. – 2000. – С.2). 

Після польського листопадового повстання 1831р. фундушеві училища, 
як і всі навчальні заклади, засновані поляками, були закриті і згодом, 
спочатку повільно, а потім досить впевнено перероблені на російський лад. 
Вони стали називатись парафіяльними фундушевими однокласними 
училищами. Проте уряд нічого не змінив у господарській частині закладів. 
Вчителями законно продовжували бути католики, що накладало відбиток на 
виховний процес і викликало занепокоєння Міністерства народної освіти.  

На сьогодні, на жаль, існує  небагато прямих свідчень про кількісний та 
якісний склад фундушевих училищ. На початку 60-х рр. на Волині їх було 24, 
в 1865 р. – 7, в 1874 р. – 25, де навчалось 1096 дітей (1021 хлопчик і 75 
дівчаток), а з 1883 по 1886 р.р. – 8 (у 1886 р. – 335 хлопчиків та 31 дівчинка). 
(ЦДІА. – Ф.442. – Оп.54. – Спр.391. – Арк.29 зв. – 30.; Ф.707. – Оп.296. – 
Спр.14. – Арк.70). 

Різке зменшення кількості фундушевих училищ у кінці 60-х рр. ХІХ 
ст., безперечно, було результатом польського повстання, яке прокотилось 
Волинню з 28 травня по 8 липня 1863 р., викликавши нескінченні конфіскації 
польських маєтків – “найтемніший період” в житті поляків на Волині. 
(Wielhorsri W. Ziemie Ukrainne Rzeczypospolitej. Zarys dziejÓw // Pamiętnik 
Kijowski. – T.1. – Londyn, 1959. – S.79). З цього часу всі школи мали бути 
російськомовними, польська стала забороненою навіть у приватних 
розмовах. Це, звичайно, не відповідало початковій ідеї призначення 
фундушевих училищ, тому деякі поміщики відмовлялись поновлювати свої 
зобов’язання (Джаман Т. Соціально-педагогічне обгрунтування періодів 
еволюції народної освіти на Волині (XVIII – ХІХ століття) // Нова 
педагогічна думка. – Київ, 1999. – №2. – С.118.), заробітні плати та 
асигнування на утримання училищ стали надто далекими від реальних 



потреб і згодом, як зазначає “Пропозиція про перетворення… фундушевих 
училищ в народні”, більшість закладів стала існувати лише формально 
(ЦДІА. – Ф.442. – Оп.815. – Спр.493-б. – Арк.94 зв.). 

У середині 70-х рр. число фундушевих училищ помітно зросло, що 
ймовірніше всього було викликане деякими урядовими поступками полякам 
Правобережної України з наступною відміною конфіскаційної політики (8 
лютого 1875 р.). Можливо також, що до парафіяльних однокласних 
фундушевих училищ у звітах могли бути включені й інші типи навчальних 
закладів, які після уніфікації (Правила для народних училищ в губерніях 
Київській, Волинській та Подільській. 1853 р. §1) отримали спільну назву 
(Рождественский С.В. Исторический обзор деятельности Министерства 
народного просвещения. – 1802–1902. – СПб, 1902. – С.303).  

У 1914 р. на Волині нараховувалось 17 двокласних і 23 однокласних 
училища за Статутом 8 грудня 1828 р. і Правилами 1845 р., і більшість цих 
закладів були реорганізованими фундушевими училищами. Проте аналіз їх 
бюджетів демонструє зниження відсотків фундушевих капіталів з основних 
до чисто символічних. Якщо на початку створення даного типу навчальних 
закладів практично всі витрати покривались за рахунок фундушевих 
відсотків і спеціальних пожертвувань поміщиків, то у 1914 р. головними 
доходними статтями вже були державні субсидії, надходження від громад та 
земська допомога. Так, бюджет Горохівського училища (Володимир-
Волинський повіт) утворювали 1559 рублів, виділених державою, 874 – 
громадами, 1338 – земствами і лише 26 – були фундушевими відсотками. У 
Ганнопільському училищі (Острозький повіт) фундушеві відсотки становили 
лише 2 рублі. Така ж бюджетна непропорційність спостерігалась майже в 
усіх училищах Волинської губернії. А в деяких, як, наприклад, 
Невирковському училищі (Рівненський повіт), у 1914 р. фундушевий капітал 
був остаточно використаний, і, відповідно, заклад був зовсім позбавлений 
цієї прибуткової статті. На початку ХІХ ст. початкова освіта на селі яскраво 
контрастувала своєю вбогістю, занедбаністю і нерозвинутістю з 
грандіозними освітянськими планами і не менш активною їх реалізацією в 
галузі середньої освіти. Навчання селянських дітей надовго залишилося 
великою освітянською проблемою. 

Взаємодія держави і громадськості на прикладі функціонування 
волинських фундушевих училищ стала зразком конструктивного вирішення 
регіональних проблем в галузі освіти, основними з яких були: організація 
розгалуженої мережі початкових освітніх закладів для селянських дітей, 
запровадження прогресивних методик навчання, належне матеріально-
технічне забезпечення навчально-виховного процесу, нарешті, 
працевлаштування вчителів та створення для них гнучкої системи пільг і 
соціальних гарантій, яка, безумовно, може бути предметом подальшого 
вивчення. Але відмова царського уряду від урахування регіонального 
національного мотиву в діяльності громадських організацій та приватних 
осіб на Волині зумовила значне зниження рівня громадської активності в 



галузі народної освіти, і як результат – спричинила занепад шкільництва і 
детермінувала виникнення в регіоні гострої національної кризи. 
 


