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ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО СВІТОГЛЯДУ
ВІТЧИЗНЯНОГО ПЕДАГОГА, ВЧЕНОГО-АГРАРІЯ, ЗАЧИНАТЕЛЯ
ЛІТАКОБУДУВАННЯ, КНЯЗЯ О.С. КУДАШЕВА (1872–1917 рр.)
У даній праці при застосуванні бібліографічного, статистичного методів,
а також методів персоналізації, джерелознавчого й архівознавчого аналізу
відтворено становлення науково-освітнього світогляду піонера вітчизняного
літакобудування, державного та громадського діяча, педагога, дослідника в
галузі агрономії князя Олександра Сергійовича Кудашева (1872–1917). У
процесі дослідження використано матеріали Державного архіву Одеської
області, Державного архіву м. Києва та Центрального державного
історичного архіву Санкт-Петербургу. У роботі розкрито генеалогію
древнього дворянського роду Кудашевих, представники якого склали світову
плеяду видатних діячів військового мистецтва, дипломатії, державного
будівництва, культури та науки. Охарактеризовано найближче сімейне
оточення Олександра Сергійовича, завдяки якому перші роки його життя
пройшли в православній, благочестивій, високоморальній, висококультурній,
високодуховній, творчій атмосфері. Автором відтворено процес навчання у
Другій Київській чоловічій гімназії (1886 р.), Першій Санкт-Петербурзькій
гімназії (1886–1890 рр.), Санкт-Петербурзькому інституті інженерів шляхів
сполучення імператора Олександра І (1890–1895 рр.). Розкрито становлення
його особистості, формування наукових інтересів, влаштування особистого
сімейного життя, вибору подальшого професійного шляху.
Ключові слова: Олександр Сергійович Кудашев, науково-освітній
світогляд, родовід, навчання, освіта, Друга Київська чоловіча гімназія, Перша
Санкт-Петербурзька гімназія, Санкт-Петербурзький інститут інженерів
шляхів сполучення імператора Олександра І.

FORMATION OF SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL IDEOLOGY OF
DOMESTIC PEDAGOGUE, SCIENTIST-AGRARIANS, FOUNDER OF
AIRCRAFT BUILDING, PRINCE O.S. KUDASHEV (1872–1917)
This paper is about the formation of scientific and educational ideology of
Prince Olexander Serhiyovych Kudashev (1872–1917), the pioneer of domestic
aircraft building, a state and public figure, an educator and researcher in the field of
agronomy. This research was carried out using extensive bibliographic, statistical
methods, as well as methods of personalization, source-studies and analysis of
materials at the State Archives of the Odessa region, the State Archives of Kyiv and
the Central State Historical Archives of St. Petersburg. The work reveals the
genealogy of the ancient noble Kudashev’s family, who represented a world
constellation of prominent figures of military art, diplomacy, state building, culture
and science. The work presents the closest family environment of Olexandr
Serhiyovych, thanks to which the first years of his life were spent in a highly moral,
devotional, spiritual and creative atmosphere. The author reproduces the process of
studies at the Second Kyiv Men’s Gymnasium (1886), the First St. Petersburg
Gymnasium (1886–1890), and the St. Petersburg Institute for the Engineering of
Road Connections of the Emperor Alexander I (1890–1895). The work also reveals
formation of his personality and scientific interests, the settling of his private family
life and selection of the pathway for his further professional development.
Key words: Olexander Serhiyovych Kudashev, scientific and educational world
ideology, pedigree, study, education, Second Kyiv Men’s Gymnasium, the First
St. Petersburg Gymnasium, St. Petersburg Institute of Railway Engineers of the
Emperor Olexander I.
ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
МИРОВОЗЗРЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПЕДАГОГА,
УЧЕНОГО-АГРАРИЯ, ЗАЧИНАТЕЛЯ САМОЛЕТОСТРОЕНИЯ,
КНЯЗЯ А.С. КУДАШЕВА (1872–1917 гг.)
В данной работе при применении библиографического, статистического
методов, а также методов персонализации, источниковедческого и
архивоведческого
анализа
воспроизведено
становление
научнообразовательного мировоззрения пионера отечественного самолетостроения,
государственного и общественного деятеля, педагога, исследователя в
области агрономии князя Александра Сергеевича Кудашева (1872–1917). В
процессе исследования использованы материалы Государственного архива
Одесской области, Государственного архива г. Киева и Центрального
государственного исторического архива Санкт-Петербурга. В работе
раскрыто генеалогию древнего дворянского рода Кудашевых, представители
которого составили мировую плеяду выдающихся деятелей военного
искусства, дипломатии, государственного строительства, культуры и науки.

Охарактеризовано ближайшее семейное окружение Александра Сергеевича,
благодаря которому первые годы его жизни прошли в православной,
благочестивой, высоконравственной, высококультурной, высокодуховной,
творческой атмосфере. Автором воспроизведен процесс обучения во Второй
Киевской мужской гимназии (1886 г.), Первой Санкт-Петербургской гимназии
(1886–1890 гг.), Санкт-Петербургском институте инженеров путей
сообщения императора Александра I (1890–1895 гг.). Раскрыто становление
его личности, формирование научных интересов, устройство личной семейной
жизни, выбора дальнейшего профессионального пути.
Ключевые слова: Александр Сергеевич Кудашев, научно-образовательное
мировоззрение, родословная, обучение, образование, Вторая Киевская мужская
гимназия, Первая Санкт-Петербургская гимназия, Санкт-Петербургский
институт инженеров путей сообщения императора Александра I.
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Мал. 1. Церемонія відкриття пам’ятного
знаку князю О.С. Кудашеву (НТУ «Київський Сергійовича Кудашева (1872–1917).
політехнічний інститут імені Ігоря
Відзначення цієї славної події
Сікорського», 7 листопада 2017 р., м. Київ).
На фото (зліва направо): Я.М. Гадзало,
відбулося 7 листопада 2017 р. на
М.З. Згуровський, В.А. Вергунов
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університету

України

«Київський

політехнічний

інститут

імені

Ігоря

Сікорського», де на місці побудови літака «Кудашев-1» – першого літака
вітчизняної конструкції, який здійнявся у повітря, було відкрито пам’ятний
знак (у вигляді гранітної брили з табличкою, на якій зображено аероплан у
польоті) (мал. 1). Встановлено його на місці дерев’яного ангару, в якому
збудував свій аероплан екстраординарний професор Київського політехнічного
інституту, інженер і вчений-аграрій князь Олександр Сергійович Кудашев. Цей
апарат став першим вітчизняним літаком, що зміг відірватися від землі. У
київське небо 23 травня 1910 р. здійняв його сам розробник. До того дня
громадяни Російської імперії бачили польоти лише закордонних аеропланів [7].

Учений прожив порівняно недовге життя – всього 45 років, з яких
продуктивними

в

плані

наукової

та

творчої

діяльності

за

нашими

припущеннями виявилися останні двадцять. Але навіть за цей короткий
проміжок часу життя Олександр Сергійович зумів стати одним із перших
конструкторів літаків в Україні. Крім того, учений за своє досить
короткотривале життя встиг зробити науковий внесок до галузі вітчизняної
агрохімії, землеробства, а також аграрної економіки. Протягом всього
порівняно недовгого життя він був повністю відданий своїй улюбленій справі,
присвячував їй всі сили й енергію. Однак життєвий та творчий шлях цієї
багатогранної особистості залишається маловідомим не лише для широкого
загалу, але й навіть у наукових осередках.
Метою написання даної праці стало висвітлення умов, що сприяли
формуванню

науково-освітнього

світогляду

піонера

вітчизняного

повітроплавання, державного та громадського діяча, педагога, дослідника у
галузі агрономії, князя Олександра Сергійовича Кудашева.
Методологічною

базою

дослідження

стало

застосування

власне

історичних принципів (історизму, об’єктивності) та методів (історикопорівняльний, історико-системний), а також бібліографічного, статистичного
методів і методів персоналізації, джерелознавчого й архівознавчого аналізу.
До історіографії питання відносимо праці сучасних учених: ректора
Національного технічного університету України «Київський політехнічний
інститут

імені

Ігоря

М.З. Згуровського [9–11],

Сікорського»,
директора

академіка

НАН

Національної

України
наукової

сільськогосподарської бібліотеки, академіка НААН В.А. Вергунова [2–5; 8],
дослідників історії Національного технічного університету України «Київський
політехнічний

інститут

імені

Ігоря

Сікорського»

С.Ю. Карамаша

та

В.В. Татарчука [13–15; 33]. У цих працях розглянуто життєвий та творчий шлях
О.С. Кудашева як педагога, вченого-аграрія та зачинателя літакобудування в
Україні. Разом з тим на даний час не існує фундаментальних праць,

присвячених детальному розгляду формуванню науково-освітнього світогляду
князя О.С. Кудашева.
Перед викладом основного матеріалу варто
зазначити, що науково-освітній світогляд є цілісною
системою

наукових,

політичних,
понять,

моральних,

поглядів,

визначають

освітніх,

правових,

переконань

ставлення

філософських,
естетичних

і

почуттів,

які

кожної

людини

до

навколишньої дійсності й до себе. Формування
світогляду розпочинається з перших днів життя
людини, при цьому беззаперечний вплив мають:
Мал. 2. Князь Олександр
Сергійович Кудашев
(1872–1917)

родина,

навчальні

заклади,

віросповідання

та

оточуюче середовище.

Князь Олександр Сергійович Кудашев (мал. 2) є представником древнього
дворянського роду, що походить від татарських
князів Биха і Саїд-Ахмета, які оселилися на
південних російських землях після розпаду Золотої
Орди (мал. 3). На рубежі XVII і XVIII ст.ст. частина
цього роду прийняла православ’я і протягом
наступних чотирьох століть дала світові цілу плеяду
яскравих діячів військового мистецтва, дипломатії,
державного будівництва, культури, науки тощо.
У процесі дослідження вдалося в деякій мірі

Мал. 3. Герб роду
князів Кудашевих

дослідити генеалогію роду князя Олександра Сергійовича Кудашева по
батьківській лінії. Так, його батьками були Сергій Сергійович Кудашев (1834–?)
та Єліконіда Іванівна, дідусем та бабусею – Сергій Данилович Кудашев (1795–
1862) та Матільда Октавівна де Шуазель-Гуф’є (1806–1867), прадідом та
прабабусею – Данило Іванович Кудашев (1760–1845) і Катерина Сергіївна
Баратова (1764–1847), прапрадідом – Іван Олексійович Кудашев [27]. Опис цієї
гілки Кудашевих можна було б продовжити, але навіть короткий екскурс

говорить про те, що в роду панувала атмосфера високої культури, вишуканої
інтелігентності, творчості і патріотизму.
Князь О.С. Кудашев народився 28 січня 1872 р. в м. Мала Виска
Херсонської губернії (нині – Кіровоградської області) у багатодітній родині
титулярного радника князя Сергія Сергійовича Кудашева та його дружини
Єліконіди Іванівни [35]. Через півроку після народження 29 червня 1872 р.
Олександр прийняв святе хрещення у Покровському храмі с. Мала Виска. Його
хрещеними батьками стали: титулярний радник, князь Олександр Сергійович
Кудашев та донька генерал-ад’ютанта Марія Миколаївна Ісаакова. Другою
парою хрещених батьків стали флігель-ад’ютант Микола Федорович Орлов та
дружина поручика гвардії Ольга Іванівна Лопухіна [18]. Припускаємо, що саме
хрещений та тезка Олександр Сергійович Кудашев (який, цілком ймовірно, був
його дядею), мав вплив на виховання та подальший особистісний розвиток
свого племінника у перші роки життя. Крім сина, сім’я виховувала ще п’ятьох
доньок: Софію, Катерину, Анну, Марію, Єліконіду.
Щодо постаті тата – Сергія Сергійовича Кудашева (1834–?), на даний час
з’ясовано небагато відомостей. Так, встановлено, що він перебував у
службовому та класовому чинах з 1853 р. З 1900 р. мав титул дійсного
статського радника [6]. З 1 вересня 1909 р. працював у системі Міністерства
фінансів Російської імперії, а саме був управителем Московського відділення
Дворянського банку по вул. Тверській [19].
Про маму – Єліконіду Іванівну Кудашеву, знайдено також небагато
матеріалів, зокрема у спогадах відомого громадського та державного діяча,
члена Державної Думи Російської імперії, міністра землеробства Олександра
Миколайовича Наумова, який мав дружні стосунки з родиною Кудашевих, вона
згадується як дуже гостинна господиня та любляча мама [19]. Автор пригадує
літературно-театральні вечори, які часто проводились у колі родини. Окрім
сімейних справ, княгиня займалася літературно-перекладацькою діяльністю.
Зокрема, у 1900-х рр. вона працювала співробітницею підліткового журналу
«Путеводный огонек». Саме нею були здійснені перші переклади з англійської

на російську мову творів знаменитих іноземних письменників та поетів: «Каин.
Мистерия лорда Байрона» (СПб., 1904); Д. Мильтона «Потерянный и
возвращенный рай» (М., 1910); Р. Киплинга «Самая чудная история в мире и
другие очерки и рассказы» (М., 1910), Марка Твена «Приключения Тома
Сойера» (М., 1911) та ін. [12, с. 198]. До речі, одна із доньок – Єліконіда
Сергіївна також продовжила літературно-перекладацький шлях своєї мами.
Дідусь – Сергій Данилович Кудашев (1795–
1862), який помер за 10 років до народження
свого внука князя Олександра, з 1812 р. служив в
армії портупей-юнкером лейб-гвардії кінного
полку. Був учасником війни з наполеонівською
Францією. З 1816 р. – у відставці в чині
поручика. З 1820 р. – камер-юнкер, з 1828 р. –
чиновник з особливих доручень при Київському,
Подільському
Мал. 4. Поховання
С.Д. Кудашева (1795–1862) на
території Києво-Печерської
Лаври

і

Волинському

генерал-

губернаторі. Мав великі маєтки в Херсонській
губернії. Був камергером імператорського двору,
київським віце-губернатором з 1838 по 1844 рр.

Удостоєний

поховання

на

території

Києво-

Печерської Лаври біля могили своєї матері –
Катерини Сергіївни Кудашевої (уродж. Баратової)
(1762–1847), яка мала грузинське походження,
прийняла чернечий постриг з іменем Єфросинія [17]
(мал. 4). Її родина володіла великою кількістю дворів
та землею на території сучасної Кіровоградщини. Й
Мал. 5.
М.Д. Кудашев (1784–1813)

особисто Катерина Сергіївна чимало жертвувала
Києво-Печерській Лаврі.

Двоюрідний дід винахідника, генерал-майор Микола Данилович Кудашев
(1784–1813) – герой російсько-французької війни 1812 р., учасник Бородінської

битви, кавалер багатьох орденів, у тому числі Св. Георгія IV і III ступеня (мал.
5).
Двоюрідними

братами

О.С. Кудашева

були

видатний

філософ

М.О. Бердяєв (1874–1948) (мал. 6) та поет і перекладач С.О. Бердяев (1860–
1914) (мал. 7).
Отже,

з

вищезазначеного

можна

зробити

висновок, що перші роки життя князя Олександра
Сергійовича Кудашева пройшли в православному,
церковному,

благочестивому,

високоморальному,

висококультурному родинному середовищі та теплій
домашній атмосфері.
Мал. 6. М.О. Бердяєв
(1874–1948)

З досліджених матеріалів з’ясовано, що перша
освіта Олександра Сергійовича Кудашева пов’язана з
Другою Київською чоловічою гімназією (мал. 8, мал.
9), куди 1886 р. в 14-річному віці він вступив до 4
класу «по обов’язку батьків» (з оплатою 50 крб. на рік)
3 березня 1886 р. і навчався «до 29 липня 1886 р.» [29].
Можемо, зробити припущення, що до цього моменту
батьки надавали сину домашню освіту, а при переїзді

Мал. 7.
С.О. Бердяєв
(1860–1914)

до

Києва

виникла

можливість

навчатися

у

престижному на той час закладі.

Досліджено, що Друга Київська чоловіча гімназія була відкрита 8 січня
1838 р. і функціонувала відповідно до «Статуту гімназій та прогімназій
Міністерства народної просвіти», затвердженого 30 липня 1841 р. При закладі
знаходилась учнівська квартира, відкрита 1840 р. та розрахована на кількість у
175 осіб. Друга Київська чоловіча гімназія знаходилася спочатку в найманому
приміщенні, а в 1854–1856 рр. для неї поруч із Першою, на Бібіківському
бульварі, 18 (нині – бульвар Тараса Шевченка) було споруджено будинок у
стилі пізнього класицизму за проектом архітекторів О.В. Беретті та
П.І. Шлейфера. У революційний період 1917–1918 рр. у цьому приміщенні

розташовувалося Генеральне секретарство продовольчих справ, Міністерство
продовольства.
На

відміну

гімназії,

від

де

Першої

навчалися

переважно діти дворян, Друга
Київська чоловіча гімназія із
самого

початку

була

розрахована на «різночинців»,
тому

склад

доволі
Мал. 8. Друга Київська чоловіча гімназія

гімназистів

різноманітним

як

був
за

соціальним станом, так і за

національністю та віросповіданням. З історії закладу з’ясовано, що в 1881–1892
р. почесним попечителем гімназії був відомий український підприємець і
меценат Ф.Ф. Терещенко. У закладі працювали і навчалися відомі творці науки
і культури, громадсько-політичні, державні та релігійні діячі [32]. Серед
видатних випускників цього закладу можна назвати імена: академіків
Д.І. Багалія (1857–1932), Б.О. Кістяківського (1868–1920), О.Ю. Шмідта
(1891–1956)

професора

О.О. Русова

(1847–1915),

композитора

П.П. Чубинського (1839–1884) та багатьох інших [8, c. 24].
Згідно архівних даних з’ясований
штатний розпис гімназії у період
навчання

князя

Сергійовича

Кудашева:

Олександра
почесний

попечитель, директор, інспектор, 3
законовчителі, 17 вчителів наук та
мов

4

помічники

інспектора,

наставники, учитель чистописання,
Мал. 9. Загальний вигляд актової зали
Другої Київської чоловічої гімназії

учитель

малювання,

загальної

Станом на 1886 р. у гімназії навчалося 670 учнів [31].

учнівської

3 наглядачі
квартири.

В архівному документі ДАК «Список лиц, участвующих в преподавании в
Киевской 2-й гимназии на 1885/1886 учебный год» знаходимо відомості про
педагогічний склад гімназії. Так, директором у цей період був дійсний
статський радник Онисим Іванович Пясецький, який викладав арифметику та
алгебру в 3-му класі на першому відділенні, інспектором – надвірний радник
Степан Іванович Бех (викладав латинську мову у 7-му класі на першому й
другому

відділеннях),

законовчителем

православного

віросповідання

–

протоієрей Павло Федорович Підвисоцький (читав Закон Божий у 1–4-му класах
на першому відділенні, 5-му – першому та другому відділеннях, 6 та 7 класах
на

двох

відділеннях,

у

8-му

класі);

законовчителем

православного

віросповідання у паралельних класах за наймом – священик Климент
Іоанікійович Фоменко (законовчитель Київської 4-ої гімназії, викладав Закон
Божий у підготовчих класах, 1–4-му класах на других відділеннях);
законовчителем

римо-католицького

віросповідання

–

ксьондз

Казимир

Антонович [Хрущевич] (читав Закон Божий у підготовчих класах, 1–8-му
класах на обох відділеннях). Учителями працювали: 1) статський радник
Володимир Іванович Ростоцький (член Господарського комітету; викладав
арифметику в 2–3-му класах на другому відділенні; арифметику з алгеброю у 8му класі; алгебру – у 3-му та 7-му класах на другому відділенні, у 4–7-му – на
першому; геометрію – у 4–6-му класах на першому відділенні; космографію –
космографію в 8-му класі); 2) статський радник Никифор Степанович Тушаков
(викладав історію у 3–7-му класах на двох відділеннях; у 8-му класі); 3)
статський радник Фердинанд Карлович Андерсон (він же лектор німецької мови
в університеті Святого Володимира; викладав грецьку мову у 3–4 класах на
другому відділенні; у 5-му – на першому); 4) колезький радник Дмитро
Михайлович Орда (викладав латинську мову в 4–5-му та 8-му класах на другому
відділенні).
У паралельних класах: 1) статський радник Касіян Миколайович Жук
(викладав тригонометрію у 7-му класі на першому відділенні; фізику – у 6–7-му
класі на обох відділеннях; 8-му класі – на другому відділенні; 2) колезький

радник Володимир Миколайович Корсунський (член Господарського комітету;
викладав арифметику в 1-му класі на обох відділеннях та 2-му класі на
першому відділенні, алгебру в 4–6-их класах на другому відділенні, геометрію в
4–7-их класах на другому відділенні, тригонометрію в 7–8-их класах на
другому відділенні); 3) колезький радник Володимир Павлович Науменко
(секретар Педагогічної ради; викладав російську мову в 1–4-их класах на обох
відділеннях, словесність в 5-ому класі на обох відділеннях, 8-ому – на
другому); 4) надвірний радник Михайло Мойсейович Захарченко (бібліотекар
фундаментальної бібліотеки, член Господарського комітету гімназії, старший
наглядач загальної учнівської квартири; викладав російську мову в 1–4-ому
класах на першому відділенні, словесність в 4-ому класі на першому, 6-ому – на
другому, 7-ому – на обох відділеннях); 5) паралельних класів надвірний радник
Юліан Петрович Антонюк (викладав грецьку мову в 4, 6-их класах на
першому, у 7-их – на обох відділеннях); 6) паралельних класів надвірний
радник Яків Сергійович Юденич (викладав латинську мову в 3-ому класі на
першому, 6-ому класі на обох відділеннях, а грецьку мову в 3-ому класі на
першому відділенні); 7) до складу 8-го класу входив Олексій Павлович Істомін
(викладав латинську мову в 3-ому класі на другому, 4-ому – на першому
відділеннях, грецьку мову – в 6-ому та 8-ому класах на другому відділенні);
8) до складу 8-го класу входив Петро Данилович Дерев’янкін (викладав
латинську мову в 1-ому класі на обох відділеннях, логіку в 7-ому класі на обох
відділеннях); 9) до складу 8-го класу входив Костянтин Осипович Поплавський
(викладав грецьку мову в 1-ому класі на першому відділенні, латинську в 2-ому
та 5-ому класах на першому відділенні); 10) статський радник Луї [Людвігович
Пекас] (лектор французької мови університету св. Володимира; викладав
французьку мову в 2–6-их класах на третьому рівні, в 7–8-их класах на
другому); 11) статський радник Карл Мартинович Крафт (викладав німецьку
мову в 2–6-их класах на третьому рівні, в 7–8-их класах на другому);
12) паралельних класів статський радник Петро Іванович Щербина (викладав
географію в 1–4, 7–8-их класах на двох відділеннях); 13) вчитель чистописання,

креслення та малювання, колезький асесор Борис Якович Яковлєв (викладав
чистописання у 1–2-их класах на обох відділеннях); 14) учитель підготовчого
класу Іван Олександрович Шостак (бібліотекар фундаментальної бібліотеки;
викладав російську мову, арифметику, чистописання) [30].
Відповідно з архівними даними вдалося встановити імена викладачів 4-го
класу, в якому навчався Олександр Сергійович, а також з’ясувати розклад
занять у гімназії для учнів 4-го класу в 1886 р. (табл. 1):
Таблиця 1
Розклад навчання у 4-ому класі 2-ї Київської гімназії (1886 р.)

Понеділок

Перше відділення

Друге відділення

Латинська мова (Істомін О.П.)

Німецька мова (Крафт К.М.)

Російська мова (Науменко В.П.,

Латинська мова (Орда Д.М.)

Захарченко М.М.)

Грецька мова (Андерсон Ф.К.)

Алгебра (Ростоцький В.І.)

Французька мова ([Пекас Л.Л.])

Французька мова ([Пекас Л.Л.])

Алгебра (Корсунський В.М.)

Четвер

Середа

Вівторок

Грецька мова (Антонюк Ю.П.)
Латинська мова (Антонюк Ю.П.)

Грецька мова (Андерсон Ф.К.)

Закон Божий (прот. Підвисоцький П.В.)

Закон Божий (свящ. Фоменко К.І.)

Грецька мова (Антонюк Ю.П.)

Історія (Тушаков Н.С.)

Російська мова (Науменко В.П.)

Латинська мова (Орда Д.М.)

Геометрія (Ростоцький В.І.)

Німецька мова (Крафт К.М.)

Грецька мова (Антонюк Ю.П.)

Російська мова (Науменко В.П.)

Алгебра (Ростоцький В.І.)

Географія (Орда Д.М.)

Французька мова ([Пекас Л.Л.])

Французька мова ([Пекас Л.Л.])

Історія (Тушаков Н.С.)

Грецька мова (Андерсон Ф.К.)

Географія (Щербина П.І.)

Геометрія (Корсунський В.М.)

Історія (Тушаков Н.С.)

Латинська мова (Орда Д.М.)

Німецька мова (Крафт К.М.)

Грецька мова (Андерсон Ф.К.)

Французька мова ([Пекас Л.Л.])

Французька мова ([Пекас Л.Л.])

Латинська мова (Антонюк Ю.П.)

Російська мова (Науменко В.П.)

Грецька мова (Антонюк Ю.П.)

Геометрія (Корсунський В.М.)

П’ятниця
Субота

Латинська мова (Антонюк Ю.П.)

Німецька мова (Крафт К.М.)

Географія (Орда Д.М.)

Латинська мова (Орда Д.М.)

Грецька мова (Антонюк Ю.П.)

Історія (Тушаков Н.С.)

Російська мова (Науменко В.П.)

Грецька мова (Андерсон Ф.К.)

Німецька мова (Крафт К.М.)

Російська мова (Науменко В.П.)

Грецька мова (Антонюк Ю.П.)

Алгебра (Корсунський В.М.)

Геометрія (Ростоцький В.І.)

Латинська мова (Орда Д.М.)

Закон Божий (прот. Підвисоцький П.В.)

Закон Божий (свящ. Фоменко К.І.)

Латинська мова (Антонюк Ю.П.)

Грецька мова (Андерсон Ф.К.)

Німецька мова (Крафт К.М.)

Географія (Орда Д.М.)

Навчання мало шестиденний режим. Як
бачимо,

чимало

уваги

приділялося

викладанням іноземних мов (латинської,
грецької, німецької, французької). При цьому
курс грецької мови читався кожного дня,
латинської

мови

5

разів,

французької,

німецької та російської – 3 рази на тиждень.
Алгебра, геометрія, історія, географія, Закон
Божий викладалися 2 рази на тиждень [25].
Можемо зробити висновок, що учні
гімназії вже у підлітковому віці мали
можливість
Мал. 10. Похвальний лист учня
4-ого класу Другої Київської
чоловічої гімназії О.С. Кудашева

російською,

володіти

п’ятьма

латинською,

мовами:
грецькою,

німецькою, французькою. Всього навчалося

у 4-ому класі на першому відділенні 48 учнів, на другому – 51 [28].
Олександр Сергійович Кудашев мав відмінні поведінку й оцінки по всіх
предметах, про що свідчить Похвальний лист від 30 вересня 1886 р. (мал. 10)
[23]. У зв’язку з переїздом родини Кудашевих до м. Санкт-Петербург подальшу
свою гімназійну освіту князь здобував у Санкт-Петербурзькій першій гімназії
(31 серпня 1886 р. – 1 червня 1890 р.) (мал. 11).

Знову
подальшого

ж

таки

у

навчального

виборі
закладу

відіграла свою роль воля батька –
Сергія Сергійовича Кудашева. Так,
знайдений

лист

державному

у

Центральному

історичному

архіві

Санкт-Петербургу від його імені до
Мал. 11. Перша Санкт-Петербурзька
гімназія. Фото початку ХХ ст.

директора

Санкт-Петербурзької

першої гімназії, датований 31 серпня

1886 р., свідчить про прохання та бажання навчати свого сина саме в цьому
навчальному закладі у 5-ому спеціалізованому класі з французької мови. Він
обіцяв окремо оплатити уроки малювання свого сина і охарактеризував його як
дуже здібного учня. Під час навчання Олександр Сергійович мешкав разом із
батьками. Завдяки відомостям з кондуїту вдалося з’ясувати адресу, за якою в
той час проживала родина: «за містом, 24, кв. 32; Спаська вул., б. 8, кв. 3, І рота
Ізм. полку, 14–16…» [21].
У Санкт-Петербурзькій гімназії молодий
князь розкрив свої якості та таланти. Мав
відмінні оцінки за «увагу», «старанність»,
«поведінку»

незмінні

«похвальні

листи»

спочатку ІІ, а потім ІІІ ступенів. Рішення про
нагородження його похвальними листами
було

прийнято

Педагогічною

радою,

незважаючи, що у 5-ому класі він пропустив
за станом здоров’я 51, а у 7-ому 33 уроки. Не
вплинула на ситуацію і догана винесена
директором закладу за те, що «…дав списати
Мал. 12. Атестат зрілості № 417
випускника Першої СанктПетербурзької гімназії князя
О.С. Кудашева

2 учням екзаменаційну роботу». При цьому
класним

керівником

характеристика

його

була

надана

як

«дуже

високоморального, скромного, пристойного, надзвичайно чесного і взагалі
відмінного учня» [21, c. 1 зв.].
В «Атестаті зрілості № 417 випускника Першої Санкт-Петербурзької
гімназії О.С. Кудашева» зазначено його «рідкісну старанність» та «видатну
допитливість» [1, арк. 2], а також відмінні оцінки за всіма предметами (Закону
Божому, російській мові і словесності, логіці, латинській, грецькій, німецькій і
французькій мовах, математиці, фізиці і математичній географії, короткому
природознавству, історії, географії). За «відмінні успіхи в науках, особливо ж
математичних» князь О.С. Кудашев був нагороджений золотою медаллю [26,
арк. 6]. Впродовж 1890–1895 рр. він навчався у Санкт-Петербурзькому
інституті інженерів шляхів сполучення імператора Олександра І, заснованого
2 грудня 1809 р. При цьому варто зазначити, що рішення про вступ до цього
вищого навчального закладу було прийнято Олександром Сергійовичем
самостійно, про що зазначається у листі його тата Сергія Сергійовича до
тодішнього директора інституту Михайла Миколайовича Герсеванова від
5 липня 1890 р. (м. Москва) [2, арк. 336] (мал. 13). Цей факт підтверджується
особистою заявою князя Олександра Сергійовича
Кудашева про зарахування до числа студентів вузу [24,
арк. 335]. Під час навчання він показав відмінні
показники. Так, у листі директора інституту № 2321 від
7 грудня 1893 р. до Санкт-Петербурзького міського по
військовій повинності присутності зазначається, що
«князь Кудашев по успіхах своїх і поведінці є одним із
кращих і найбільш старанних студентів» [20, арк. 340].
Крім того, від інституту навесні 1893 р. князь
О.С. Кудашев був направлений закордон.
З’ясовано, що будучи студентом, він пройшов
військові повинності при призові та був зарахований до
ратників ополчення ІІ-ого розряду відповідно до
свідоцтва

№ 134

від

10 грудня

1893 р.

Санкт-

Мал. 13.
М.М. Герсеванов
(1830–1907) –
директор СанктПетербурзького
інституту інженерів
шляхів сполучення
імператора
Олександра І

Петербурзькою міською з військової повинності присутності [34]. У цей же
період, а саме 1894 р., він одружився на графині Катерині Василівні СтенбокФермор (1867–1944), у першому шлюбі – Толстій, яка була старша від нього на
5 років.
18 червня 1895 р. князь О.С. Кудашев одержав диплом про вищу освіту. З
цього часу розпочався новий, дорослий період життя, а саме на посаді інженера
ІХ класу та виконавця робіт за ІІ розрядом при будівництві залізничної колії від
Тифлісу до Карса довжиною 40 саженів (за наказом № 15 Міністерства шляхів
сполучення від 2 лютого 1896 р.).
Висновки. Отже, у даній праці автором вперше проаналізовано процес
формування

науково-освітнього

світогляду

піонера

вітчизняного

повітроплавання, державного та громадського діяча, педагога, дослідника в
галузі агрономії князя Олександра Сергійовича Кудашева впродовж періоду
1872–1895 рр., який охоплює час від народження і до моменту одержання
диплому про вищу освіту. Розкрито генеалогію роду Кудашевих, родинне
оточення, в якому ріс і виховувався майбутній учений. З’ясовано, що перші
роки життя князя пройшли в православному, церковному, благочестивому,
високоморальному, висококультурному середовищі та теплій домашній
атмосфері.
Уперше на основі аналізу архівних даних з Державного архіву м. Києва
про Другу Київську чоловічу гімназію реконструйовано процес навчання
молодого Олександра в цьому закладі впродовж 1886 р., у результаті чого
відмічено його блискучі успіхи у навчанні та зразкову поведінку. Відтворено
імена викладачів, розклад занять у цей період. З’ясовано, що уже в 14-річному
віці Олександр володів декількома іноземними мовами (латинською, грецькою,
німецькою, французькою). Представлено процес навчання у Першій СанктПетербурзькій гімназії впродовж 1886–1890 рр., після закінчення якої він
представив себе як високоморальний, скромний, пристойний, відмінний
випускник. З’ясовано, що у виборі гімназійних закладів потенційну роль
відіграв батько князя – Сергій Сергійович Кудашев. При вступі до вищого

навчального закладу (Санкт-Петербурзькому інституті інженерів шляхів
сполучення імператора Олександра І) майбутній дослідник прийняв рішення
самостійно, що стосувалося і його особистого життя (одруження під час
студентства зі старшою за віком графинею Катериною Василівною СтенбокФермор (1867–1944), у першому шлюбі – Толстій) та вибору подальшого
професійного шляху.
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