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родного місцевого патріотизму», вітаючи «гаря-
че прив’язання до своєї землиці, до свого місце-
вого центру, до його культурних здобутків, … здо-
бутих своїми заходами, організованих, вироще-
них місцевими ж людьми, або громадянськими 

вибранцями…»5. Ці позитивні мотиви - пієтет 
до «культу предків» і регіональний патріотизм – 
безумовно, властиві організаторам «Шрагівських 
читань, що, в свою чергу, позитивно відбилося на 
змісті та оформленні рецензованого видання.
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Вихід у світ монографії з історії Одеського ін-
ституту народної освіти є, безумовно, важливою 
подією в науковому житті. Її автора можна вважати 
продовжувачем історіографічної традиції, адже йо-
го праця з’явилася услід за дослідженнями з історі-
ї Харківського ІНО (О. Л. Рябченко) й Київського 
ІНО (О. В. Ляпіна). Увібравши кращий науковий 
доробок попередників, вона претензійна у праг-
ненні не лише заповнити існуючу прогалину у на-
уковому знанні, а й внести чималу кількість нових 
підходів у висвітлення історії вищої освіти.

Впродовж двох десятиліть Україна знаходить-
ся в пошуку власної концепції вищої освіти, яка 
б відповідала її національним вимогам щодо під-
готовки педагогічних і наукових кадрів найвищої 
кваліфікації. Це безумовно потребує активного ви-
вчення й аналізу позитивного досвіду минулого. 
При створенні української моделі освіти значний 
інтерес становлять 1920-ті роки. Реформування 
системи освіти відбувалось тоді на основі наці-
ональної концепції й мало класовий характер. 
Проблема створення вищих навчальних закла-
дів і забезпечення їх науково-викладацькими ка-
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драми була надзвичайно актуальною та обумов-
лювалась політико-ідеологічними, соціальними 
й культурними завданнями першого десятиліт-
тя радянської системи. В цьому середовищі від-
бувались динамічні зміни, що відповідали но-
вим політичним реаліям, політиці комуністич-
ної партії та законодавству радянської держави. 
Радикальна реорганізація системи вищої освіти 
призвела до знищення університетської системи 
й утворення інститутів народної освіти – нових 
специфічних закладів, завданням яких стала під-
готовка фахівців для майбутнього комуністично-
го суспільства, здатних виконувати завдання пар-
тії на всіх рівнях. Відкидаючи опертя на дорево-
люційний досвід, і, вважаючи усталені традиції 
вищої школи попередніх десятиліть архаїчними 
й непридатними для застосування в нових істо-
ричних умовах, радянська влада розпочала «еру 
експериментування» у формах і методах навчан-
ня, видах навчальних закладів. Поряд із вихован-
цями дореволюційної школи в освітньому серед-
овищі з’явилося багато молодих науковців ново-
ї генерації. Значних змін зазнала вища освіта і 
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в процесі коренізації та українізації, що відбували-
ся впродовж 1920-х рр. Дослідження позитивного і 
негативного досвіду функціонування вищої освіти в 
Україні у 1920-ті рр., навіть у мікровимірі одного на-
вчального закладу, може бути використане для моде-
лювання сучасного розвитку вищої школи в Україні, 
формування її інтелектуальної еліти.

Існування Одеського ІНО в контексті рефор-
мування вищої школи, зміни у його структу-
рі, спрямована на формування професорсько-
викладацького складу й контингенту студентів 
кадрова політика, навчально-методична робо-
та, науково-дослідна діяльність, вплив політики 
коренізації й політичних репресій на досягнен-
ня і прорахунки функціонування закладу – дале-
ко не повний перелік тих важливих сфер і про-
блем, які висвітлюються у да-
ній монографії. Дослідження є 
значущим явищем в освітньо-
науковій галузі, оскільки про-
понує читачеві системний під-
хід і всебічне висвітлення 
конкретно-історичного виду ви-
щого навчального закладу і на-
укової установи у структурі ви-
щої школи УСРР у 1920-ті роки.

Позитивною рисою рецензо-
ваної праці є виключна ретель-
ність автора у відборі джерель-
ної бази свого дослідження. З 
величезної кількості і багатьох 
різновидів історичних джерел, 
що нагромадилися з цього пе-
ріоду у різних архівосховищах, 
В. В. Левченко віднайшов і сис-
тематизував ті, які дають мож-
ливість комплексно висвітлити процес існуван-
ня Одеського ІНО як системи взаємопов’язаних 
елементів вищої школи 1920-х рр. Водночас він 
акцентує увагу саме на тих джерелах, що рельєф-
но демонструють досягнення закладу в навчаль-
ній, науковій і виховній сферах і дають можли-
вість віднести його до провідних вищих навчаль-
них закладів Української СРР.

Прагнення автора максимально використати 
різні за своїм характером і змістом класифікацій-
ні групи історичних джерел забезпечило повноту 
наукового дослідження, його насиченість аргу-
ментованими положеннями, висновками, само-
стійними авторськими судженнями, яким прита-
манна наукова новизна та практично-прикладна 
спрямованість. Наукова цінність будь-якої пра-

ці визначається не лише джерельною базою, а й 
методологією дослідження, вмінням історика від-
найти і виділити основне, робити висновки, адек-
ватні наведеним фактам. Повною мірою це стосу-
ється рецензованої монографії В. В. Левченка.

Позитивної оцінки заслуговує ґрунтовність 
опрацювання автором наявної літератури і спро-
ба врахувати специфіку історіографічної тради-
ції, яка мала свої особливості на кожному із ета-
пів вивчення проблеми. Аналіз наукових публіка-
цій, їх системне групування свідчать про опану-
вання дослідником джерелознавчими та історіо-
графічними методиками історичного досліджен-
ня та володіння системним аналітичним мислен-
ням. Не подаючи загального переліку літерату-
ри, автор у монографії використав принцип по-

сторінкової подачі посилань, 
що, безперечно, є повагою до 
читача й свідчить про бажан-
ня представити факти і поло-
ження, які базуються на осно-
ві науково вивіреної джерель-
ної бази. Врешті-решт, при-
надність вивчення проблеми і 
полягає в тому, що сам процес 
наукового пошуку спонукає до 
подальших пошуків, до нових 
спостережень і комплексних 
узагальнень. Завдяки темати-
чній різноплановості праця 
містить значну кількість ідей і 
концепцій, кожна з яких може 
стати предметом для подаль-
шої плідної розробки.

Запропоновану монографі-
ю слід розглядати як добротний 

науковий доробок в контексті світоглядного, інте-
лектуального, навчально-методичного, морально-
го, соціального вимірів. На нашу думку, вона має 
стати предметом зацікавленості з боку науковців, 
педагогів, державних службовців освітянської га-
лузі, студентів, представників широкої громад-
ськості. Адже, поряд із намірами самого автора 
подати системний аналіз усіх складових існуван-
ня Одеського ІНО в одному дослідженні, потріб-
но відзначити його багаторічні студії у цій про-
блематиці, солідну наукову апробацію основних 
положень праці (75 публікацій), а також відомі 
науковому загалу імена рецензентів і редакторів: 
С. В. Кульчицький, А. А. Непомнящий, Т. М. По-
пова, В. М. Хмарський, які також доклали зусиль 
до підвищення наукового стандарту роботи.
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Маємо відзначити логічну, добре продуману 
архітектоніку монографії. Кожен із її розділів ма-
є досить чітку, коректну та влучну назву. Книга 
В. В. Левченка складається з 5 розділів, в кожно-
му з яких розкривається від двох до п’яти питань, 
що стосуються різних аспектів теми. Обрання та-
кої структури дало можливість не лише прослід-
кувати еволюційні процеси розвитку Одеського 
ІНО, а й вивчити організацію його роботи, діяль-
ність професорсько-викладацького складу, ста-
новлення навчального процесу та викладання.

Другий розділ монографії «Еволюція системи 
вищої освіти в Одесі (1919 – 1930 роки)» розкри-
ває розвиток системи вищої освіти в Одесі впро-
довж 1920-х рр. Вдало, зокрема, проаналізовані 
маловідомі широкому колу фахівців дані як про 
попередників Одеського ІНО, які увійшли до йо-
го складу протягом першої третини 1920-х рр., 
так і про наступників, що виникли на базі закладу 
після реорганізації в 1930 році.

У третьому розділі книги «Організація діяль-
ності та управління Одеського інституту народно-
ї освіти», крім загальної характеристики інституту, 
висвітлено ті зміни, що відбувалися в його струк-
турі та системі управління впродовж усього періо-
ду існування. Подано також аналіз складу факуль-
тетів та кафедр закладу. В монографії зроблений 
наголос на тому, що «завдяки величезним організа-
торським здібностям професорсько-викладацького 
складу, більшість якого склали представники ко-
лишнього Новоросійського університету, було на-
лагоджено дружню співпрацю педагогічного шта-
ту і студентства, що дало можливість зберегти і 
продовжити традиції класичної вищої освіти, які у 
подальшому були передані спадкоємцям» (с. 141).

Ґрунтовно розглянуті в четвертому розділі мо-
нографії «Кадрова політика в ОІНО» проблеми 
формування професорсько-викладацького складу 
та контингенту студентства закладу в різні періоди 
його існування. Один із основних узагальнюючих 
висновків дослідження В. В. Левченка зводить-
ся до того, що попри ідеологічне втручання біль-
шовицької партії та жорстокий політичний тиск 
радянської влади, за кількістю і якістю підготов-
ки професорсько-викладацький склад Одеського 
ІНО майже не поступався своєму попереднику 
– Новоросійському університету. Цей розділ, як 
втім і вся книга, є належним чином персоніфікова-
ним, що безумовно сприяє реалізації намірів авто-
ра «оживити» історичний процес, крім фактологіч-
ного матеріалу, подати конкретні образи виклада-
чів і студентів інституту, фігурально вказати на на-

явні розбіжності в освітньому і методологічному 
підходах до науки між представниками «старої» 
і «нової» генерації вчених. Не залишилася поза 
увагою автора і така визначальна для історії ви-
щої школи 1920-х рр. проблема, як вплив політи-
ки коренізації на роботу навчального закладу, на 
що вказує аналіз формування та функціонування 
національних (українського, єврейського, німець-
кого) відділень в Одеському ІНО.

Автор звертає увагу і на такий суттєвий мо-
мент: поступова «радянізація» наукових установ 
і культурно-освітніх закладів передбачала лікві-
дацію радянською владою будь-якої ідейної опо-
зиції, результатом чого стало «знищення дорево-
люційного поняття професорської корпорації» 
(С. 208). На основі матеріалів з архіву Служби 
безпеки України він проілюстрував на конкрет-
них прикладах безглуздість обвинувачень че-
рез які радянська влада здійснювала фільтрацію 
і фізичне винищення багатьох «непотрібних» їй 
викладачів. Ламаючи долі інтелектуальної елі-
ти країни, влада здійснювала т.зв. «перевихо-
вання» інтелігенції, змушувала її представників 
відмовитись від попередніх переконань та мето-
дологічних позицій і перейти на марксистсько-
ленінську платформу. Водночас, нові кадри 
«червоної професури» далеко не завжди відпо-
відали високим нормам академічної освіти.

У п’ятому розділі книги «Навчальний процес 
і наукові дослідження в ОІНО» розкрито особли-
вості навчально-виховного процесу, пов’язані з 
цим експерименти керівних органів у методиці 
викладання та оцінюванні рівня знань студентів, 
а також форми і напрямки наукових досліджень 
вчених в Одеському інституті народної освіти. 
Аргументовано автором доведено думку, що по-
при намір влади створити саме заклад педагогіч-
ного типу, в інституті було продовжено традиції 
наукових досліджень вчених класичних універси-
тетів, а це є підставою для визнання Одеського 
ІНО прямим спадкоємцем Новоросійського уні-
верситету. Слушним вважаємо зауваження сто-
совно того, що закладені в цей період принципи 
діяльності вищої школи, на довгі роки стали ґрун-
товною основою її розвитку, а окремими елемен-
тами цієї системи ми користуємося до сьогодні.

Крім виважених і науково обґрунтованих ви-
сновків, у дослідженні заслуговують на увагу чи-
малі за обсягом і різні за видовою характеристико-
ю додатки. Вони мають беззаперечне практично-
прикладне значення, оскільки є самостійним до-
слідницьким продуктом, створеним автором у ре-
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зультаті тривалої роботи з різноманітними дже-
релами. Списки представників професорсько-
викладацького складу, відомих аспірантів і сту-
дентів Одеського ІНО – це своєрідний довідник 
персоналій, який не лише посилює текстову скла-
дову книги, а й дає можливість дізнатися про пері-
од їхньої роботи в закладі і напрямки досліджень. 
Складовою додатків є також списки використаних 
фондів архівів та наукових публікацій автора що-
до теми монографії, перелік умовних скорочень, 
іменний покажчик. Робота ілюстрована численни-
ми фотографіями видатних професорів інституту 
і має добротне поліграфічне виконання.

Глибина наукового викладення матеріа-
лу фактично унеможливлює висунення принци-
пових зауважень щодо змістовності монографії 
В. В. Левченка. Звичайно, в кожного читача можуть 
бути свої побажання й рекомендації, що цілком 
природно, адже оцінки історичних подій і явищ, 
як правило, амбівалентні. Ми ж обмежимося кон-
статацією того, що, незалежно від суб’єктивного 
сприйняття викладеного матеріалу тими, хто буде 
читати цю працю й роздумувати над можливістю 
«позитивного досвіду невдалого експерименту», 
кожен оцінить її безсумнівну корисність в науково-
пізнавальному і практичному вимірах.

У сучасній Україні реформуються різні галузі 
державного і суспільного життя, зокрема й освіт-
ня. Від того, наскільки вдалими будуть перетво-
рення у цій галузі у великій мірі залежить май-
бутнє України. У великій мірі це стосується ви-
щої освіти, яка покликана творити суспільство 
знань. У зв’язку з назрілою освітньою реформою 
своє обличчя мають змінити, зокрема універси-
тети, наблизившись до європейської університет-
ської моделі, яка, поза сумнівом, є досить ефек-
тивною, прогресивною і перспективною. Це аж 
ніяк не означає, що вітчизняні університети по-
винні беззастережно набути транснаціональних 
рис, позбувшись набутих упродовж багатьох де-
сятиліть визнаних на національному і міжнарод-
ному рівні якостей. У зв’язку з цим актуальним 
є досвід перших державних українських універ-
ситетів, які були засновані і розгорнули діяль-
ність в добу національно-демократичної рево-
люції 1917-1921 рр.

На жаль, про ті виші науковій і освітянській 
громадськості дотепер відомо небагато. За ґрун-
товне дослідження процесу їх творення і функ-
ціонування взявся О.М.Завальнюк, історик із 
Кам’янця-Подільського, який присвятив цій 
справі багато років роботи і зумів виконати ве-
лику за обсягом, цілісну і змістовну монографію 
«Утворення і діяльність державних українських 

Віктор Прокопчук (м. Кам'янець-Подільський)
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університетів (1917-1921 рр.)», що вийшла в світ 
у місцевому видавництві «Аксіома».

Робота складається із вступу, 6 розділів, ви-
сновків, переліку умовних скорочень, списку ви-
користаних джерел і літератури та іменного по-
кажчика, має раціональну структуру, яка логічно 
випливає із авторської концепції і забезпечує по-
слідовне розкриття процесу університетотворен-
ня і діяльності перших українських університетів 
у зазначений період.

Аналіз розділу І «Історіографія проблеми, 
джерельна база і теоретико-методологічні засади 
роботи» переконує, що, по-перше, дотепер вчені, 
на жаль, не спромоглися створити синтетично-
ї, узагальнюючої, комплексної праці, яка б стала 
проривом у дослідженні цієї теми; по-друге, для 
розв’язання завдань і досягнення мети своєї ро-
боти дослідник мобілізував величезну джерельну 
базу і наукову літературу; по-третє, автор володі-
є сучасною методологією історичної праці, гли-
боко розуміє роль освітньої системи суспільства 
у забезпеченні цивілізаційного поступу, залучив 
до розв’язання дослідницьких завдань комплекс 
найбільш ефективних методів дослідження.

У розділі ІІ «Революція і перші спроби украї-
нізувати російськомовні університети в Україні. 
Заснування і діяльність Київського народного 
українського університету (березень 1917 – кві-




