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УЧАСТЬ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ МОЛОДІ 
НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ В НАЦІОНАЛЬНО-
ВИЗВОЛЬНОМУ РУСІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст.

Аналізується участь університетської молоді Наддніпрянської Украї-
ни в національно-визвольному русі другої половини ХІХ ст.

Ключові слова: студенти; університет; Наддніпрянська Україна; друга
половина ХІХ ст.; національно-визвольний рух.
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В статье анализируется участие университетской молодежи Придне-
провской Украины в национально-освободительном движении второй по-
ловины ХІХ в. Когда практически не было национальной элиты, студенчес-
кая молодежь стала генератором идей в национально-освободительном дви-
жении, которое распространялось не только в Приднепровье, но и в дру-
гих украинских землях, а также начала их реализацию.

Ключевые слова: студенты; университет; Приднепровская Украина; вто-
рая половина ХІХ в.; национально-освободительное движение.

The main aim of our article is to make a complex analysys of young univer-
sity people of Naddniprianschyna participating in national liberation movement
of the 2nd half of 19 th ct. When there was practically no national elite, student
young people became the generator of ideas in national liberation movement that
spread not only in Naddniprianschyna but also in other Ukrainian lands, and be-
gan to realize these ideas.

The 2nd half of 19th ct., especially reforms of 1860–1880 th become critical
for society. This was a new wave of national liberation movement to the transi-
tion from cultural and educational to the political fight for autonomy. There was
preparation of national forces to the fight for independence of Ukraine. Research
of participation of university young people of Naddniprianschyna in national lib-
eration movement of Ukraine in the 2nd half of 19th ct. gives an opportunity to
realize the role of her fight for a national idea in the past and on the modern stage.
Meaningfulness of select theme needs further reserch.

Keywords: students; university; Naddniprianschyna; 2nd half of 19th ct.; na-
tional liberation movement.

Актуальність проблеми пов’язана з визначенням активної участі студент-
ської молоді у відродженні України як суверенної демократичної держа-
ви на всіх етапах її розбудови, зокрема на сучасному. Як складова україн-
ської інтелігенції студенти відігравали дуже важливу роль у реформах під
час переломного моменту історії суспільства в другій половині ХІХ — на
початку ХХ ст. Коли практично не було національної еліти, студентська мо-
лодь стала генератором ідей у національно-визвольному русі, котрий по-
ширювався не лише Наддніпрянщиною, а й іншими українськими земля-
ми, а також розпочала їх реалізацію. Цей фактор надзвичайно важливий для
вивчення та використання позитивного досвіду, властивого для України в
зазначений період.

Велике значення для розкриття цієї теми мають дослідження українських
науковців. Аналізуючи роль української інтелігенції, частково зверталися
до цієї проблеми Г. В. Касьянов, А. М. Катренко, Л. Г. Іванова та інші. Ав-
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тори колективної монографії «“Українське питання” в Російській імперії
(кінець ХІХ — початок ХХ ст.)» звертають увагу на те, що в зазначений
період усе суспільно-політичне й культурне життя України свідчило про
зростання національної свідомості, яке було одним із проявів інтенсифі-
кації становлення української нації й водночас впливало на нього [24, с. 44].
У дослідженні «Історія українських політичних партій: кінець ХІХ ст. —
1917 р. (Хрестоматія-посібник)» підкреслюється: на зламі ХІХ–ХХ ст. ук-
раїнське національне відродження вступило в нову фазу розвитку, харак-
терною рисою якої було зростання національної самосвідомості [4, с. 3].
О. Н. Євтушенко в навчальному посібнику «Громада в українській політич-
ній думці ХІХ — першої половини ХХ ст.» акцентує на тому, що нині по-
стає потреба опертися на попередній досвід участі студентів у громадів-
ському русі, який містить багато корисного. Це сприятиме глибшому ос-
мисленню ролі й сучасного стану громад у системі управління суспільни-
ми справами та власне становленню демократичної, правової та соціаль-
ної держави на українських землях [6, с. 3].

Отже, навіть побіжний огляд свідчить, що обрана тема в науковій літе-
ратурі посідає важливе місце, проте участь університетської молоді Над-
дніпрянщини в національно-визвольному русі в зазначений період розгля-
далася найчастіше в контексті інших проблем соціально-політичного й куль-
турно-освітнього розвитку України.

Виходячи з актуальності проблеми, спираючись на літературні й архів-
ні джерела, не претендуючи на всебічне висвітлення всіх аспектів, автор
сконцентрувала увагу на впливі університетського студентського руху на
формування національної самоідентифікації українців, залученні їх до ви-
звольної боротьби.

Мета дослідження — проаналізувати участь університетської молоді Над-
дніпрянщини в національному відродженні України у другій половині
ХІХ ст., визначити її вплив на активізацію національно-визвольного руху
України.

Предмет дослідження — Київський, Харківський, Новоросійський
(Одеський) університети у другій половині ХІХ ст., їх роль у формуванні
національної еліти.

Об’єкт дослідження — діяльність університетської молоді Наддніпрян-
щини в національно-визвольному русі зазначеного періоду, її форми і ме-
тоди. Особливе значення надається участі студентів у громадівському ру-
сі, що став помітним у ці часи.

Важливо звернути увагу на те, що 60-ті — 80-ті рр. ХІХ ст. посідають
особливе місце в розгортанні національно-визвольного руху. Це була епо-
ха зламу соціально-економічних відносин, становлення державницької дум-
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ки, яку втілювало в політичні програми нове покоління української інте-
лігенції. Розпочалася нова хвиля національного руху, в основі якого лежа-
ла ідея національної самобутності українського народу, спочатку національ-
но-культурної, а згодом — політичної.

Університети Наддніпрянщини від початку стали не тільки закладами
вищої освіти, а й осередками формування передових ідей, наукових шкіл
силами прогресивно налаштованих викладачів. Саме підвищення науково-
го та методичного рівнів викладання сприяло формуванню в студентів умін-
ня критично мислити, аналізувати тогочасний суспільно-економічний та по-
літичний лад. Прихід до університетів талановитих учених сприяв удос-
коналенню навчального процесу. З кінця 60-х рр. ХІХ ст. було запровад-
жено семінарські, лабораторні та інші види практичних занять. Студенти
залучалися до наукової роботи через написання рефератів на визначені те-
ми, найкращі з них було відзначено золотими й срібними медалями. На ка-
федрах почали залишати талановитих студентів для подальшої навчально-
педагогічної та наукової діяльності.

Провідні професори й студенти університетів Наддніпрянщини вели знач-
ну культурно-просвітницьку роботу серед місцевого населення. Це підви-
щувало інтерес у суспільстві до проблем політичної економії, історії, пра-
ва, природничих наук. Водночас участь студентів у цій діяльності сприя-
ла формуванню світогляду, інтересу до громадського й національного жит-
тя. Навіть наявність таких університетських закладів, як бібліотека, музей,
друкарня, впливала на згадані процеси.

Форми турботи викладачів та університетської молоді про поширення
знань серед населення залежали від обставин. В університетських аудито-
ріях влаштовувались публічні безкоштовні лекції, які охоче відвідували меш-
канці міст усіх станів. У Київському університеті при бібліотеці було від-
крито лекторій, деякі лекції читали випускники навчального закладу [15].
В Харківському університеті було поширено читання публічних лекцій з
історії літератури, з природознавства, кошти від яких ішли Товариству по-
ширення грамотності. При Новоросійському університеті щорічно чита-
лося по декілька загальних публічних курсів з історії, історії літератури,
з фізики тощо.

Однією з форм підтримки культурних зв’язків було обрання видатних
учених та діячів культури почесними членами університету. Так, почес-
ними членами Київського університету Св. Володимира було обрано ме-
дика Макса Петтенкофера, історика М. Погодіна, письменника І. Турге-
нєва, хіміка Д. Менделєєва, мікробіолога І. Мечнікова та ін. [21]. Викла-
дачі виступали як популяризатори науки в наукових журналах, у газетах,
брошурах.
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Виховний вплив на університетську молодь мали святкові збори, при-
свячені ювілеям видатних громадських діячів, науковців, письменників, ін-
ших навчальних закладів. Зокрема вчена рада Київського університету
Св. Володимира 1869 р. прийняла рішення відсвяткувати п’ятдесятирічний
ювілей Київської духовної академії, 1888 р. — відзначити 100-річчя з дня
народження Вука Караджича [18]. Харківський університет влаштовував
святкові збори, присвячені В. М. Каразіну, М. В. Ломоносову, Г. С. Сково-
роді та ін. Так само відзначали ювілеї університетських учених.

При педагогічному відділі Історико-філологічного товариства Харків-
ського університету, яким керував М. Ф. Сумцов, 1895 р. було створено лек-
ційний комітет з проведення загальнодоступних наукових читань для вчи-
телів. Уже за два роки він поширив діяльність на всі верстви населення Схід-
ної України, Кубані та Війська Донського. В комітеті працювали Д. І. Ба-
галій, В. П. Бузенцов, Д. М. Овсянко-Куликовський та ін. [25, с. 250].

Науковці університетів брали активну участь у громадському житті. Во-
ни організовували наукові товариства, мали представництво на всеросій-
ських і міжнародних наукових з’їздах і конгресах, підтримували постійні
контакти з науковими центрами Росії та інших країн. Так, Київський уні-
верситет відрядив 1872 р. професора Шидловського для участі у Віденській
всесвітній виставці [17], 1882 р. — своїх представників на VII Міжнарод-
ний з’їзд американістів у Берліні, а також молодих учених за кордон для
підготовки до професорського звання [16]. Велике значення мало рішен-
ня університетської вченої ради щодо проведення в Києві 1874 р. ІІІ Ар-
хеологічного з’їзду. Керівництво університету звернулося з відповідним про-
ханням до міністерства та попечителя навчального округу, сформувало ор-
ганізаційний комітет на чолі з доцентом В. Антоновичем. До складу комі-
тету ввійшли професори А. І. Сьомін, В. С. Іконніков, В. Я. Яроцький. Пер-
ші два з’їзди відбулися в Москві та Петербурзі, у них брали участь учені
університету — члени Імператорського археологічного товариства В. Б. Ан-
тонович, В. С. Іконніков, П. А. Лашкарьов. Київ було обрано як науковий
центр краю, котрому притаманна велика кількість археологічних пам’яток.
З’їзд мав сприяти обробці, аналізу, систематизації матеріалу, а також — про-
паганді та збагаченню розвитку археології як науки. Тоді археологічні роз-
копки відбувалися за кошти самих учених [1].

У зазначений період у вищих навчальних закладах активізувалася ді-
яльність наукових товариств. При Київському університеті 1869 р. було
засновано товариство природознавців, 1890 р. — фізико-математичне то-
вариство [10, с. 95]. Київське історичне товариство імені Нестора Літо-
писця 1873 р. було приєднано до університету, і його очолив В. Б. Анто-
нович [14].
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Громадська діяльність викладачів та студентів не обмежувалась куль-
турно-просвітницькими заходами в стінах університетів. У другій поло-
вині ХІХ ст. було створено різноманітні заклади — недільні школи, біб-
ліотеки, курси. Часто просвітницький рух переплітався з національно-ви-
звольним.

Недільні школи в Києві було засновано в жовтні 1859 р. з ініціативи де-
мократично налаштованих студентів Київського університету, об’єднаних
у Громаду. В 1859–1862 рр. у місті їх діяло близько десяти. Серед них особ-
ливо виділялися подільська, новостроєнська й печерська, в яких виклада-
ли М. П. Драгоманов, П. П. Чубинський, П. Г. Житецький, О. І. Стоянов
та ін. Працюючи в недільних школах, громадівці сприяли поширенню ос-
віти серед трудових верств населення. Важливим було порушення питан-
ня про запровадження української мови в навчання. У недільних школах
найбільше поширювалися знання з історії, географії, фізики, що було по-
кликано розвивати в молоді національну свідомість, залучати її до громад-
ського та культурного життя [9, с. 53].

Київські громадівці готували до видання і друкували підручники для не-
дільних шкіл, популярні книжки-«метелики» для селян і робітників. У 60-
тих рр. ХІХ ст. вони випустили декілька рукописних періодичних органів,
зокрема «Самостійне слово» та «Помийниця». На сторінках цих видань гро-
мадівці обґрунтовували самобутність українського етносу та його мови,
спростовували фальсифікації російських, польських та інших істориків [11,
с. 61].

Члени Київської громади брали участь у виданні українського журна-
лу «Основи». В. Б. Антонович, П. Г. Житецький, Т. Р. Рильський та інші ви -
ступали на його сторінках з науковими й публіцистичними статтями. Гро-
мадівці взяли участь в акціях під час перевезення труни Т. Г. Шевченка 6–7
травня 1861 р. через Київ у Канів. З промовами виступили М. П. Драгома-
нов, В. Б. Антонович, О. І. Стоянов та інші. Відтоді було запроваджено тра-
дицію щорічно вшановувати пам’ять Великого пророка українського на-
роду [8, с. 85]. У 1863–1864 рр. Київська громада припинила діяльність че-
рез несприятливі політичні обставини.

В 70-тих рр. ХІХ ст. Київська громада відновилася під назвою Старої
громади. Як і в попередні роки, найпоміркованіші старі громадівці вважа-
ли головним обов’язком культурно-просвітницьку, етнографічну, наукову
діяльність для пробудження самосвідомості українського народу. Скорис-
тавшись деякими цензурними послабленнями на початку 1870-х рр., вони
розпочали публікувати цілу серію книжок українських авторів: Т. Шевчен-
ка, І. Нечуя-Левицького, М. Драгоманова та інших. 1873 р. громади домо -
глися відкриття Південно-Західного відділу Російського географічного то-
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вариства для легальної наукової діяльності. У відділі працювали найактив-
ніші громадівці: В. Антонович, М. Драгоманов, М. Зібер, С. Подолинський,
П. Чубинський, О. Русов, М. Лисенко та інші. У 1874–1875 рр. власним дру-
кованим органом Київської громади стає газета «Киевский телеграф», а з
1882 р. — журнал «Киевская старина». Твори з історії та філософії, опуб-
ліковані в часописі протягом 25 років існування, принесли йому заслуже-
не визнання [22, с. 124].

Однак нове покоління національно свідомих українців, насамперед уні-
верситетської молоді, не задовольнялося культурно-просвітницькою діяль-
ністю. Наслідком цього стало виникнення молодіжного осередку, що діс-
тав назву «Київська молода громада». Молодогромадівські гуртки було за-
сновано також у Харкові, Одесі, Чернігові, Полтаві. Молодь прагнула як-
найшвидшого розв’язання політичних та національних проблем, читала і
розповсюджувала нелегальну літературу, створювала бібліотеки, каси
взаємодопомоги.

У 60-тих — 90-тих рр. було створено нові угрупування української мо-
лоді, до яких входили студенти університету. Ця радикально налаштована
молодь рішуче порушувала українське національне питання й намагала-
ся віднайти шляхи та форми його розв’язання. Водночас вона порушува-
ла соціальні та політичні проблеми, вказувала методи їх вирішення. Таким
прикладом слугував «гурток політиків», учасники якого були поєднані спіль-
ними справами та майном. Їм належали книгозібрання і «Українська каса»,
яка об’єдналася з нелегальним Червоним Хрестом. Частина гуртківців за-
снувала «Українську просвіту», яка мала розповсюджувати українські кни-
ги на селі. Її членом і постійним головою був В. П. Науменко [12, с. 144].
Ця діяльність допомагала молоді набути досвід суспільної роботи і спону-
кала до нових пошуків у громадській діяльності.

Поступово в колах демократично налаштованої університетської моло-
ді відбувалася консолідація. Члени Київської громади підтримували тісні
зв’язки з учасниками інших українських громад, погоджували з ними свої
плани дій, запозичували досвід роботи.

Працівники та студенти Харківського університету також сприяли ук-
раїнському національному відродженню. Недільні школи в Харкові виник-
ли у 60-х рр. ХІХ ст. Одна з них діяла у приміщенні університету. Серед
її викладачів був професор М. М. Бекетов. У двох інших таких школах ви-
кладали професори П. О. Лавровський та Д. І. Каченовський. В. І. Лапшин,
який був професором-спостерігачем університетської школи, надавав
можливість користуватися фізичним кабінетом університету. Тоді ж було
створено асоціацію для безкоштовної підготовки молодих людей до всту-
пу в університет [25, с. 194].
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Недільні школи підготували створення Харківського товариства поши-
рення грамотності. Видавничий комітет товариства під керівництвом
Д. І. Багалія видав за 10 років понад 1 млн. дешевих книг для народу. З
95 брошур п’ять було надруковано українською мовою. При товаристві
1891 р. було відкрито першу в Харкові безоплатну народну читальню. Об’єк-
том постійної уваги професури була міська громадська бібліотека. Головою
її правління був Д. І. Багалій, разом з ним працювали викладачі універси-
тету. Професори брали безпосередню участь у складі училищної комісії Хар-
ківської міської думи. Результати її діяльності дуже помітно позначилися
на розвитку народної освіти в місті [25, с. 250].

Важливо зазначити, що ці справи часто вели викладачі університетів ра-
зом зі студентами. Значною була роль університетської молоді в національ-
но-визвольному русі. Студенти в 60–70-тих рр. ХІХ ст. становили 70% ак-
тивістів українофільського руху. В цьому — одна з особливостей національ-
ного руху в Україні зазначеного періоду [7, с. 51].

80–90-ті рр. ХІХ позначились радикалізацією студентського руху, пере -
ходом його від культурно-просвітницької до політичної діяльності. Це мож-
на вважати реакцією на русифікаторську політику російського уряду в ук-
раїнському питанні. Опозиційність українських університетів до держав-
ного ладу стала потужним фактором розвитку суспільства, суттєво впли-
вала на розвиток політичних подій та самосвідомості. Статут 1863 р. на-
давав обмежені автономні права університетам і не вирішував питання кор-
поративних прав студентів, яких вони домагалися. У тексті Статуту не йшло -
ся про заборону колективних дій студентів, однак відповідним циркуляром
вони заборонялися. Не дозволялися збори, подання скарг та прохань, ви-
бори депутатів для переговорів з керівництвом, створення студентських біб-
ліотек, проведення спектаклів, концертів, висловлення схвалення чи невдо-
волення викладачами [13]. 1884 р. було запроваджено новий Статут, згід-
но з яким університетом керували попечитель навчального округу та рек-
тор, якого призначав уряд. Університетське правління складалося з ректо-
ра, деканів факультетів, інспектора та радника з господарських питань. Во-
но зосередило в своїх руках адміністративно-господарські й судово-дис-
циплінарні функції. Інспектор та його помічник, яких призначали міністр
і попечитель, безпосередньо підпорядковувались останньому, були неза-
лежними від професорської колегії. «Правила для студентів» 1885 р. забо-
роняли, як і раніше, корпоративні дії. Поза університетом студенти підля-
гали контролю поліції. Щоб його полегшити, вони зобов’язані були носи-
ти студентську форму одягу [25, с. 242].

В останні десятиліття ХІХ ст. почалися студентські страйки (1860, 1861,
1869, 1874, 1878, 1882, 1884, 1886 рр.) та студентські з’їзди. Вони виника-
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ли стихійно, проходили неорганізовано, тому їх швидко ліквідовували уні-
верситетське керівництво й поліція. До студентів Київського університе-
ту приєднувались студенти Київського політехнічного інституту, до студен-
тів Харківського — студенти технічного й ветеринарного інститутів. Сту-
дентський рух мав різні форми: від колективного бойкоту лекцій окремих
викладачів та невиконання розпоряджень керівництва до вуличних мані-
фестацій і страйків. Студенти вимагали самоврядування, скасування адмі-
ністративного свавілля, права голосу в університетських справах, тобто де-
мократизації всього університетського життя. 1899 р. відбувся перший за-
гальноросійський студентський страйк, у якому брали участь студенти Ки-
ївського, Харківського та Новоросійського (Одеського) університетів.
Він, як і інші страйки, не виходив за межі академічних вимог. Уряд засто-
совував різні форми боротьби проти виступів студентів: припинення занять
і закриття університетів, після чого не всіх студентів відновлювали на на-
вчання, відправлення до карцеру, виключення з університету без права на-
вчатися у вищих навчальних закладах назавжди, виключення з правом по-
новлення через півроку [3, с. 5].

Заборона студентських організацій та різних форм протесту призвела до
значного розмаху нелегальної діяльності. Попри заборону, студенти влаш-
товували гуртки самоосвіти, нелегальні бібліотеки, каси взаємодопомоги. В
червні 1891 р., коли група студентів з Харкова і Києва відвідувала могилу
Т. Г. Шевченка в Каневі, виник задум створити політичне товариство, яке от-
римало назву «Братство Тарасівців» на честь великого Кобзаря. Керівне яд-
ро організації перебувало в Харкові. До неї входили І. Липа, М. Байздрен-
ко, М. Базькевич, Б. Грінченко, М. Міхновський. Товариство проводило лек-
ції, ставило п’єси та влаштовувало свята на честь Т. Г. Шевченка, що виді-
лялися виразною політичною спрямованістю. На одному з таких вечорів у
лютому 1893 р. студент медичного факультету Харківського університету Іван
Липа виголосив «Декларацію віри молодих українців» — програмний до-
кумент товариства. Через рік більшість членів «Братства Тарасівців» було
заарештовано, однак їхню справу продовжили різноманітні студентські гро-
мади та гуртки. Набули розмаху «земляцтва», які об’єднували студентів за
місцем народження та попереднього навчання. Революційні організації на-
магалися спрямувати стихійний протест студентів у відповідне політичне рі-
чище. Взагалі українське студентство брало активну участь у діяльності за-
гальноросійських революційних організацій «Народна воля», «Земля і во-
ля», виступало в ролі основного постачальника революційних кадрів.

Діяльність більшості студентських таємних гуртків засновувалася на чи-
танні творів революціонерів-демократів, опозиційно налаштованих пись-
менників, підготовці прокламацій, збиранні та розповсюдженні забороне-
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ної літератури, де критикувалися самодержавно-кріпосницький уряд і на-
ціональний гніт.

Поза межами міського життя в суспільному та національному рухах бра-
ли участь лише поодинокі представники викладацького складу універси-
тетів. В українській громаді у Харкові працював О. О. Потебня [22], куль-
турницьку роботу в національному русі вів М. Ф. Сумцов за підтримки
Д. М. Овсянико-Куликовського. Ординатор університетської клініки, зго-
дом — приват-доцент Я. Я. Трутовський підтримував зв’язок з харківським
гуртком нелегального «Братства Тарасівців», він переховував нелегальну
літературу — твори М. П. Драгоманова, С. А. Подолинського, заборонену
поезію Т. Г. Шевченка, періодику.

Завдяки ректорові Харківського університету Д. І. Багалію при універ-
ситеті тривалий час легально існувала Українська студентська громада. Йо-
го та М. Ф. Сумцова було обрано почесними членами цієї організації.
М. Ф. Сумцов читав лекції для чернігівської «Просвіти», був обраний дійс-
ним членом київської «Просвіти», але домогтися її відкриття в Харкові не
міг через жорсткий опір адміністрації. Лише 1912 р. вдалося відкрити Ук-
раїнське літературно-наукове етнографічне товариство ім. Г. Квітки-Ос-
нов’яненка [23, с. 131].

Наприкінці ХІХ ст. національно-визвольний рух в Україні стає більш
організованим, посилюється його політична спрямованість. Значну роль у
цьому відігравало студентство університетів Наддніпрянщини, оскільки стар-
ше покоління громадських діячів стало на шлях пошуку компромісів з уря-
дом, сподівалося дійти згоди за рахунок нових поступок з його боку. Мо-
лодь, не задовольняючись лише культурною діяльністю, прагнула забезпе-
чити українцям усю повноту національних і політичних прав.

Нового піднесення й розмаху набув студентський рух на початку
1899 р. Як реакція на розправу зі студентами Петербурзького університе-
ту, протест молоді охопив усі університетські міста. В Києві, Харкові, Оде-
сі студенти університетів стали учасниками загальноросійського студент-
ського страйку. Уряд у відповідь проголосив закриття вищих навчальних
закладів. Поновити навчання могли тільки ті, хто отримав позитивну ха-
рактеристику поліції. Крім того, почалися масові арешти та заслання сту-
дентів. Але, коли в січні 1901 р. царський уряд оголосив про віддання у сол-
дати 183 студентів Київського університету, серед студентів розпочалася
нова хвиля протестів.

Аналіз діяльності університетської молоді свідчить про її прагнення згур-
туватися у всеросійському масштабі. В червні 1900 р. в Одесі відбувся пер-
ший студентський з’їзд, у роботі якого брали участь представники вищих
навчальних закладів Москви, Петербурга, Києва, Харкова. Вже наступно-
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го дня всіх його делегатів заарештували. Попри це, третій студентський з’їзд
відбувся в Одесі у листопаді 1903 р. Серед студентської молоді все поміт-
нішою ставала політична диференціація під впливом різних політичних пар-
тій та організацій: від промонархічних до соціалістичних. Так, у Новоро-
сійському університеті демократично налаштовані студенти, прагнучи об’єд-
нати зусилля в боротьбі за національні та соціальні права, створили на по-
чатку 1901 р. «організаційний комітет». Водночас інші стояли на боці вла-
ди, серед них було немало й агентів царської «охранки», членів чорносо-
тенно-монархічних організацій, таких як «Единение — сила», «Рассвет»,
що діяли в університеті. В листопаді 1904 р. в Одесі було засновано неле-
гальну Союзну раду студентських земляцтв і організацій, а наприкінці то-
го ж року — соціалістичну групу студентів Новоросійського університе-
ту. Діяла також група соціал-демократів, що поділяла погляди Одеського
комітету РСДРП [5, с. 38].

Політична діяльність дала новий поштовх студентському громадівсько-
му руху. 1895 р. студенти Київського університету утворили таємну «Ук-
раїнську громаду», через два роки виникла «Харківська студентська гро-
мада». Загалом в Україні було засновано 20 студентських громад. 1897 р.
їхні представники утворили Загальноукраїнську безпартійну організацію,
а 1899 р. в Харкові було засновано РУП — Революційну українську пар-
тію. Ініціаторами її створення стали Д. Антонович — студент історико-фі-
лологічного факультету, М. Русов — студент фізико-математичного факуль-
тету Харківського університету. До партії входили представники україн-
ської національно свідомої молоді Києва, Харкова й Полтави. Ідеї, що об’єд-
нували молодих політиків у РУП, підтримали студентські громади Києва
та Одеси. Ідеалом вважалася широка національна крайова автономія Ук-
раїни. 1905 р. РУП перетворилася на Українську соціал-демократичну ро-
бітничу партію. Так наприкінці ХІХ ст. на зміну студентському культур-
но-просвітницькому прийшов політичний рух [2].

У 70–80-тих рр. ХІХ ст. в Україні виникли марксистські гуртки, до яких
приєдналися студенти університетів. На початку 1891 р. студенти Київсько-
го університету Б. Л. Ейдельман та Я. М. Ляховський організували марксист-
ський гурток під назвою «Російська група соціал-демократів». З нею вста-
новила зв’язок «Група польських соціал-демократів», до якої також входи-
ли студенти університету. Вони перейшли до пропагандистської діяльнос-
ті серед робітників. Розпочався новий етап визвольної боротьби, який пе-
ретворив студентський рух на складову демократичних сил у боротьбі про-
ти самодержавства.

Отже, у ХІХ ст. розпочалося формування нового типу української елі-
ти — інтелігенції, яка відігравала провідну роль у громадському житті краї-
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ни. Студенти і деякі викладачі, випускники університетів стають рушійною
силою національного розвитку України. Друга половина ХІХ ст., особли-
во реформи 60–80-х рр. стають переломними для суспільства. Це була но-
ва хвиля національно-визвольного руху — переходу від культурно-освіт-
ньої до політичної боротьби за автономію. Відбувалася підготовка націо-
нальних сил до боротьби за незалежність України.

Дослідження участі університетської молоді Наддніпрянщини у націо-
нально-визвольному русі України в другій половині ХІХ ст. дає змогу ус-
відомити роль її боротьби за національну ідею в минулому і на сучасно-
му етапі. Значущість обраної теми потребує подальшого її вивчення.
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ОКСЕНТІЙ КОРЧАК-ЧЕПУРКІВСЬКИЙ — 
ПОСТАТЬ НА ТЛІ МЕДИЧНОЇ НАУКИ

У науковій статті висвітлюється життєвий, науковий, медичний шлях
відомого вченого-епідеміолога, академіка Всеукраїнської академії наук
О. Корчака-Чепурківського.

Ключові слова: медична термінологія; історія медицини.

В научной статье рассказывается о жизненном, научном, медицинском
пути известного ученого-эпидемиолога, академика Всеукраинской акаде-
мии наук А. Корчак-Чепурковского. Ученый стал основоположником соци-
альной гигиены и эпидемиологии, создал первую в Украине классификацию
болезней, впервые сделал серию публикаций в области национальной ста-
тистической терминологии.

Ключевые слова: медицинская терминология; история медицины.

The scientific article tells about the life, scientific, medical way the O. Kor-
chak-Chepurkivskiy as the famous scientist and epidemiologist, the Academician
of the Ukrainian Academy of Sciences. Scientist laid the foundation of social hy-
giene and epidemiology, created the first in Ukraine Classification of Diseases,
launched the first series of publications in national statistical terminology. This
article attempts to recreate a complete biography of the scientist, note that it was
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