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ПОЧАТКОВИЙ ПЕРІОД ІСТОРІЇ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. В. В. ДОКУЧАЄВА У ВИМІРІ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОЦЕСУ СТАНОВЛЕННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ОСВІТИ І НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ 

СПРАВИ (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.)  

Присвячено актуальній, проте недостатньо розробленій у вітчизняній 

історіографії проблемі з вивчення початкового періоду становлення 

європейської системи сільськогосподарської освіти і науково-дослідної справи. 

Погляди українських істориків з цього питання суперечать фактам і 

висновкам, окресленим в європейській історіографії. Разом з тим, вивчення 

історії становлення Інституту землеробського господарства в Маримонті 

(Королівство Польське), правонаступником якого є Харківський національний 

аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, дозволяє виокремити загальні для 

європейських країн процеси, що характеризують формування науково-

організаційних засад дослідної справи в системі галузевої підготовки. Мета 

публікації полягає у: 1) вивченні історії становлення найперших вищих 

сільськогосподарських навчальних закладів в Європі; 2) дослідженні 

початкового періоду історії Інституту землеробського господарства в 
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Маримонті в контексті формування європейської системи вищої 

сільськогосподарської освіти і зародження науково-дослідної справи.  

Ключові слова: вища сільськогосподарська освіта, сільськогосподарська 

дослідна справа, Харківський національний аграрний університет 

ім. В. В. Докучаєва, Інститут землеробського господарства в Маримонті, 

Інститут сільського господарства та лісівництва в Маримонті. 

 

INITIAL PERIOD OF HISTORY OF THE KHARKIV NATIONAL 

AGRARIAN UNIVERSITY NAMED AFTER V. V. DOKUCHAYEV IN THE 

DIMENSION OF THE EUROPEAN PROCESS OF AGRICULTURAL 

EDUCATION AND RESEARCH AFFAIRS (end of the 18th – first half of the 

19th century) 

It is devoted to the topical, but insufficiently developed in domestic 

historiography problem of studying the initial period of formation of the European 

system of agricultural education and research. .The views of Ukrainian historians on 

this issue contradict the facts and conclusions outlined in European historiography. 

However, the study of the history of the Institute of Agriculture in Marymont 

(Kingdom of Poland), whose successor is the Kharkiv national agrarian university 

named after V. V. Dokuchayev, allows us to identify common to European countries 

processes that characterize the formation of scientific and organizational foundations 

of research in the system of industry training. The purpose of the publication is to 

study the history of the first higher agricultural educational institutions in Europe 

and to study the initial period of the history of the Institute of Agriculture in 

Marymont in the context of the European higher education system and the emergence 

of research. 

It is proved that the founders of the first agricultural institutions of higher 

education in Europe on their own initiative were representatives of national elites, 

but their activities have gained national and international significance. Thanks to 

their initiative, agriculture was transformed into an independent scientific discipline, 

which became a powerful impetus for its further development and marked the 

beginning of the formalization of industry knowledge. 

The process of origin and transformation of branch research in the institution is 

considered with the help of statutory documents of the Institute of Agriculture in 

Marymont. It is proved that the formalization of field research, begun under the 

Statute of 1835, was nullified by the Statute of 1840, which is due, first, to bringing 

the Polish education system after the suppression of the anti-Russian uprising of 

1830-1831 to the then Russian standards ; secondly, with the dominance in the top 

state leadership of Russia of the idea of the priority of theoretical and practical 

training of agronomists and foresters as the best educational form of translation of 

existing production experience.  



Key words: higher agricultural education, agricultural research, Kharkiv 

National Agrarian University named after V. V. Dokuchayev, Institute of Agriculture 

in Marymont, Institute of Agriculture and Forestry in Marymont. 

 

НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ИСТОРИИ ХАРЬКОВСКОГО 

НАЦИОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ИМ. В. В. ДОКУЧАЕВА В ИЗМЕРЕНИИ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОЦЕССА 

СТАНОВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ДЕЛА  

(конец XVIII - первая половина XIX в.) 

Посвящено актуальной, однако недостаточно разработанной в 

отечественной историографии проблеме по изучению начального периода 

становления европейской системы сельскохозяйственного образования и 

отраслевого опытного дела. Взгляды украинских историков по этому вопросу 

противоречат фактам и выводам, очерченным в европейской историографии. 

Вместе с тем, изучение истории становления Института земледельческого 

хозяйства в Маримонте (Царство Польское), правопреемником которого 

является Харьковский национальный аграрный университет им. 

В. В. Докучаева, позволяет выделить общие для европейских стран процессы, 

характеризующие формирование научно-организационных основ 

исследовательского дела в системе отраслевой подготовки. Цель публикации 

заключается в: 1) изучении истории становления первых высших 

сельскохозяйственных учебных заведений в Европе, 2) исследовании начального 

периода истории Института земледельческого хозяйства в Маримонте в 

контексте формирования европейской системы высшего 

сельскохозяйственного образования и зарождения научно-исследовательской 

дела.  

Ключевые слова: высшее сельскохозяйственное образование, 

сельскохозяйственное опытное дело, Харьковский национальный аграрный 

университет им. В. В. Докучаева, Институт земледельческого хозяйства в 

Маримонте, Институт сельского хозяйства и лесоводства в Маримонте.  

 

Початковий період історії Харківського національного аграрного 

університету ім. В. В. Докучаєва дозволяє актуалізувати деякі аспекти 

загальноєвропейського процесу становлення вищої сільськогосподарської 

освіти та галузевої дослідної справи.  

ХНАУ ім. В. В. Докучаєва – найстаріший сільськогосподарський 

навчальний заклад у системі вищої галузевої освіти України. Його минуле 



належить до унікальних сторінок європейської історії, адже протягом понад 

двох сторічь безперервного розвитку він діяв у кордонах різних держав, під 

впливом культурних і освітніх традицій різних народів. Минуле ХНАУ – це 

початок становлення вищої сільськогосподарської освіти і науки сучасних 

України, Польщі та Росії.  

Докучаєвський університет є прямим правонаступником Інституту 

землеробського господарства, практичної ветеринарії та школи рукоділля в 

Маримонті, заснованого неподалік Варшави за указом російського імператора 

Олександра І від 5 жовтня 1816 р. За підрахунками польських учених, інститут 

у Маримонті був четвертим закладом вищої аграрної освіти в Європі. Його 

створено за прикладом перших сільськогосподарських ЗВО, зокрема: 

1)  найстарішої в Європі Академії сільського господарства «Георгікон», яку 

1797 р. заснував граф Дьордь Фештетич (1755–1819 рр.) в угорському місті 

Кестхей на південно-західному краї озера Балатон; 2)  сільськогосподарської 

школи Філіпа фон Феленберга (1771–1844 рр.), відкритої 1804 р. (за іншими 

джерелами – 1799 або 1807 р.) в швейцарському містечку Гофвіль, неподалік 

Берна; 3)  сільськогосподарської школи Альбрехта Даніеля Теєра (1752–

1828 рр.), зорганізованої 1806 р. (або 1804 р.) в його маєтку Меглін, поблизу 

міста Вріцен-на-Одері, неподалік Бранденбурга, та перетвореної 1819 р. у 

Королівську Прусську Академію сільського господарства. Хронологія 

заснування цих закладів в літературі дещо різниться, що не заважає визначенню 

загального значення їхньої діяльності. Робота деяких установ триває дотепер, 

як наприклад, Академії «Георгікон», яку на сьогодні реорганізовано в 

факультет сільського господарства Університету Паннонії (м. Кестхей, 

Угорщина). Інші заклади припинили своє існування. Сільськогосподарську 

школу Філіпа фон Феленберга «Гофвіль» закрито 1855 р. (у той час як 

заснована ним 1830 р. вища педагогічна школа, зазнавши багато перетворень, 

існує дотепер). У 1861 р. закрито Академію сільського господарства в Мегліні.  

У науковій літературі ці сільськогосподарські школи називають закладами 

вищої освіти. На початку ХІХ ст. система вищої сільськогосподарської освіти 



Європи перебувала на етапі свого становлення, організаційного оформлення та 

пошуку засад функціонування, а отже, тодішні сільськогосподарські ЗВО 

істотно відрізняються від сучасних за своєю структурою, терміном навчання, 

навчальними програмами, співвідношенням теоретичної і практичної 

підготовки тощо. Проте висока професійна підготовка за багатьма 

спеціальностями, опора на якісний викладацький склад з університетською 

освітою, піднесення діяльності навчальних закладів до загальнонаціонального 

рівня, а також державна підтримка та міжнародне визнання дозволяють 

відносити ці установи до перших сільськогосподарських ЗВО Європи.  

В українській історіографії Академію сільського господарства А. Теєра в 

Мегліні розглядають як «перший спеціальний агрономічний вищий навчальний 

заклад в Європі» [1, с. 2]. Подібні твердження набули хрестоматійного 

характеру й містяться в різних наукових виданнях з історії освіти [2, с. 67; 3, 

с. 215–216]. Натомість, в європейській, насамперед у польській та угорській 

історіографії чітко простежується інша хронологія перших 

сільськогосподарських ЗВО в Європі [4, с. 2; 5, с. 275-276; 6, с. 85]. Таку 

хронологію подано автором цієї статті на початку публікації. Угорський 

історик Дьордь Куруч у праці «Дьордь Фештетич, граф» наводить інформацію 

про листування засновника «Георгікону» з Філіпом фон Феленбергом. У листі 

до графа Фештетича від 24 травня 1808 р. засновник школи в Гофвілі називає 

власний заклад «швейцарським Георгіконом» [5, с. 277]. Також зберіглося 

листування Альбрехта Теєра з очільником Георгікону. Така комунікація між 

фундаторами перших європейських галузевих ЗВО відображала пошук ними 

оптимальних засад забезпечення спеціальної освітньої підготовки. Інший 

історик з Угорщини Бела Сурані в роботі «Історія угорської професійної 

сільськогосподарської освіти до 1945 року, з особливою увагою до вищої 

сільськогосподарської освіти», відзначає першість спеціального закладу Дьордя 

Фештетича над школою Альбрехта Теєра в європейській вищій аграрній 

освіті [6, с. 85].  



Разом з тим, характеризуючи початок становлення закладів вищої 

сільськогосподарської освіти в Європі, вітчизняні історики доволі часто зовсім 

не згадують про інститут в Маримонті [1; 3]. Або наводять викривлену 

інформацію з його історії. Наприклад, «першим українським аграрним ВНЗ 

став Харківський державний аграрний університет, заснований 25 вересня 

1816 р.», – повідомляє авторка дисертації «Становлення та розвиток вищої 

аграрної освіти в Україні (ХІХ – початок ХХ століття)» [7, с. 9]. Таке 

твердження нам представляється некоректним. Сучасний Харківський 

національний аграрний університет є найстарішим сільськогосподарським 

закладом освіти в Україні, проте його історія почалась 6 жовтня (23 вересня) 

1816 р. у Королівстві Польському. Заснований в кордонах етнічної Польщі, 

інститут діяв у Маримонті до 1861 р., а протягом 1862–1914 рр. працював у 

Ново-Олександрії (нині – Пулави) Люблінської губернії. На початку Першої 

світової війни інститут, що опинився в зоні воєнних дій, було евакуйовано з 

Польщі до Харкова. До березня 1921 р. він зберігав назву, яка визначалася його 

довоєнною польською «пропискою» – Ново-Олександрійський інститут 

сільського господарства та лісівництва. Від 1816 до 1914 рр. Харківський НАУ 

ім. В. В. Докучаєва має спільне історичне минуле з двома сучасними 

польськими центрами сільськогосподарського знання – Національним науково-

дослідним інститутом рослинництва, ґрунтознавства і добрив у Пулавах та 

Варшавським Університетом Наук про Життя – Головною Школою Сільського 

Господарства у Варшаві. 

Маємо зауважити, що з історії Ново-Олександрійського інституту в 

літературі також містяться суттєві неточності [2, с. 78, 154; 8, с. 10, 119]. 

З  погляду на те, що цей інститут є найстарішим в Україні аграрним ЗВО, до 

діяльності якого причетні справжні корифеї сільськогосподарської та лісівничої 

науки і галузевої дослідної справи, є нагальна потреба серйозного і 

неупередженого опрацювання його історії.  

Мета публікації полягає у: 1) вивченні історії становлення найперших 

вищих сільськогосподарських навчальних закладів в Європі; 2) дослідженні 



початкового періоду історії Інституту землеробського господарства в 

Маримонті в контексті формування європейської системи вищої 

сільськогосподарської освіти і зародження галузевого дослідництва.  

Раніше, ніж в інших європейських країнах, викладання сільського 

господарства як навчальної дисципліни було започатковано в Німеччині. За 

наказом прусського короля Фрідріха Вільгельма І в Галльському університеті 

1727 р. створено кафедру економіки та впроваджено курс лекцій з економії, 

основну частину якого становили лекції з сільського господарства [9, с. 21-22]. 

Протягом XVІІІ ст. аналогічні кафедри засновано майже в усіх університетах 

Німеччини [10, с. 628]..  

Учені в галузі сільського господарства та галузевої освіти і науки ще з 

другої половини ХІХ ст. беззаперечно визнавали лідерство Німеччини зі 

створення перших закладів вищої сільськогосподарської освіти, а отже, 

раціоналізації сільського господарства, використанні новітніх аграрних 

технологій та вдосконаленні землеробської техніки [11, 12, 13, 14]. Останнім 

часом українські історики М. В. Присяжнюк, Л. Л. Білан і С. О. Білан, 

О. О. Костенко та ін. зробили вагомий внесок у наукове осмислення процесу 

становлення сільськогосподарської освіти і науки в Європі [1, 2, 3, 7]. Проте, 

введення до наукового обігу мало відомих фактів європейської історії потребує 

корегування усталених висновків з цієї проблеми у вітчизняній історіографії. З 

урахуванням цих обставин, нових підходів потребує й наукове осмислення 

початкового періоду історії Інституту землеробського господарства в 

Маримонті. Загальні питання щодо діяльності цього закладу розкрито в 

монографічних дослідженнях [15, с. 8–9; 16, с. 62–68; 17, с. 13–26] та наукових 

статтях [18, 19]. Проте проблема впливу перших європейських 

сільськогосподарських ЗВО на становлення інституту в Польщі не отримала в 

цих роботах всебічного наукового вивчення.  

Поява вищих сільськогосподарських шкіл в Європі на початку ХІХ ст. 

відображала перехід від переважно теоретичної підготовки, яку забезпечували 

сільськогосподарські або економічні кафедри в класичних університетах, до 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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підготовки спеціалістів в ізольованих спеціальних школах, в яких наукові 

дисципліни викладалися в тісному зв’язку з сільськогосподарською практикою.  

Визначний діяч епохи Просвітництва, інтелектуал та меценат граф Дьордь 

Фештетич відкрив у родинному маєтку сільськогосподарську школу, яку 

сучасні історики освіти називають першим вищим сільськогосподарським 

навчальним закладом на європейському континенті. Створений для 

забезпечення власних садиб кваліфікованими робітниками, доволі швидко 

«Георгікон» став загальнодоступним, без плати за лекції та іспити для осіб, які 

прибули до Кестхея для навчання. Викладання протягом 1797–1846 рр. 

здійснювалось німецькою мовою, а серед співробітників було чимало видатних 

викладачів сільськогосподарської освіти Угорщини, таких як фермер Ференц 

Пете (1763–1832 рр.); Янош Наґіваті (1755–1819 рр.) – автор перших книг 

угорською мовою з бухгалтерського обліку, торгівлі, рослинництва, 

тваринництва і землевпорядкування; Каролі Дьордь Румі (1780–1847 рр.) – 

викладач з економіки та землеробства [20]. Відкрита 1 липня 1797 р., спочатку 

школа «Георгікон» забезпечувала підготовку управителів для великих 

господарств. З  наступного року започатковано процес спеціалізації навчальної 

діяльності: у 1798 р. відкрито фермерську школу, у 1806 р – лісівничу і 

мисливську, а також садівничу школи, у 1807 р. – школу з конярства та 

верхової їзди, а у 1808 р. – інженерну та економічну школи [6, с. 85]. Доволі 

швидко «Георгікон» перетворився на заклад загальнонаціонального 

значення [5, с. 276]. Свідченням цього була кількість студентів, яка поступово 

більшала: у 1797–1798 рр. у школі навчалось двоє осіб; у 1810–1811 рр. – вісім; 

у 1817–1818 рр. – незадовго до смерті графа Фештетича – 34 особи [5, с. 277]. 

Завдяки застосуванню професійних методів управління навіть під час 

наполеонівських воєн господарство Дьордя Фештетича демонструвало 

невпинне зростання, а після 1815 р. середньорічне збільшення продуктивності 

становило 16 % [21, с. 919]. 

Засновник школи в Гофвілі швейцарський агроном, філософ, гуманіст і 

педагог Філіп фон Феленберг головну мету своєї діяльності вбачав у 



розв’язанні соціальних суперечностей, піднесенні загального рівня культури 

сільського населення, викорененні бідності і загрози голоду шляхом поширення 

професійних сільськогосподарських знань [22] Маючи колосальний досвід з 

розбудови власного приватного маєтку Гофвіль, фон Феленберг заснував у 

ньому вищу сільськогосподарську школу. У 1809 р., виступаючи перед 

студентами, він виклав філософію своєї подвижницької діяльності: «Такими, як 

наші предки стали завдяки військовим подвигам, ми хочемо стати завдяки 

справам мирним». Вирішення цього завдання філософ-агроном пов’язував з 

налагодженням комунікації людини з землею, заняттям «чесною і благородною 

працею» [23]. Згодом ним було створено ще одну, можливо першу в Швейцарії, 

«нижчу» школу для бідних і безпритульних дітей. За його дорученням, її 

очолив, а потім керував нею протягом 23 років відомий швейцарський педагог 

Іоганн Якоб Верлі (1790–1855 рр.).  

Одночасно з цими школами в Гофвілі діяла школа для дітей знатних осіб. 

Її основою була родина самого фон Феленберга, в котрій виховувалось десятеро 

дітей. Згодом для учнів із знатних сімей було створено окрему школу, 

більшість викладачів якої запрошено з Німеччини. У кожному класі за 

індивідуальним планом навчалось троє-четверо учнів. На найвищому етапі 

розвитку школи для дітей із знатних родин у ній навчалось близько 100 осіб. 

Водночас в Говфілі діяла школа для дівчат, якою опікувалась дружина фон 

Феленберга – Маргарет фон Чарнер.  

Усе викладене дозволяє підсумувати, що першість у розробці концепції 

народної сільськогосподарської школи належить Філіпу фон Феленбергу. Ним 

було висунуто й апробовано ідею поєднання в одному закладі різних шкіл, 

відповідно до рівня початкової освіти та матеріального стану учнів і тих 

функцій, які вони мали виконувати в своєму подальшому житті. Вірогідно, на 

початку ХІХ ст. він першим серед організаторів та керівників 

сільськогосподарських ЗВО прагнув поєднати фундаментальну теоретичну 

підготовку університетського рівня із сільськогосподарською практикою. 

Подібна система освіти згодом ототожнюватиметься з «німецькою моделлю 



навчання». Досить швидко інформація про навчальний заклад, високий фах 

викладачів та їхні морально-педагогічні принципи поширилась далеко за межі 

Швейцарії. Школа Ф. фон Феленберга довгі часи була зразком для інших 

подібних установ. Тут навчалися учні з різних країн Європи і навіть з Америки. 

Є свідчення про навчання в Гофвілі учнів з Росії. У 1813 р. фон Феленберг 

здійснив подорож до Росії, де мав зустріч з російським імператором 

Олександром І. Можемо припустити, що результати того візиту позитивно 

позначились на вирішенні царем питання щодо започаткування 

сільськогосподарського інституту в Маримонті у 1816 р.  

Нову еру в сільськогосподарській освіті та науці відкрив своєю науково-

педагогічною діяльністю Альбрехт Даніель Теєр. Думку щодо викладення 

курсу «сільське господарство» у самостійному навчальному закладі ним було 

висловлено в праці «Про англійське сільське господарство» ще у 1782 р. [25, 

с. 131]. Найбільш успішним з реалізованих ним проектів по створенню такого 

закладу стала школа в його приватному маєтку Меглін. Відкрита за підтримки 

прусського уряду 1806 р., спочатку школа забезпечувала навчання 

сільськогосподарській справі нащадків спадкоємних землевласників. Вчення 

базувалось передусім на практичній підготовці. А. Теєр доводив, що «не мертві 

книжки, але життя, дійсність і могутня сила наочності» зумовлюють успіх у 

навчанні сільському господарству [10, с. 627]. Ідеал аграрного господарства він 

вбачав у поєднанні природознавства (фізики, хімії, біології) з економікою та 

сільськогосподарською технікою.  

Йому ж належить одне з найперших визначень поняття «сільське 

господарство». У своїй праці «Основи раціонального сільського господарства» 

він подає таке формулювання: «Сільське господарство є промисловість, що має 

метою отримати дохід або гроші шляхом створення (а іноді й у подальшому 

оброблювання) рослинних і тваринних речовин» [25, с. 100]. Водночас учений 

зауважив, що «сільськогосподарська промисловість не стільки може бути 

вдосконалена за допомогою нових винаходів і нових дослідів, скільки через 

ретельне вивчення всього того, що було вже зроблено, спостережено і 



приведено до виконання в тих чи інших країнах» [26, с. 14]. Вірогідно, інтерес 

до «інших країн» перетворив школу А. Теєра в «Мекку» сільськогосподарської 

науки та дослідної справи, в якій продовжили навчання випускники найкращих 

університетів Європи, зокрема: випускник Московського університету, 

засновник теорії землеробства в Росії професор М. Г. Павлов (1792–1840 рр.); 

випускник Віленського університету, визнаний вчений та організатор науки, 

директор Інституту сільського господарства та лісівництва в Маримонті у 

1835–1853 рр. професор М. М. Очаповський (1788–1854 рр.); один із 

фундаторів та директор Інституту землеробського господарства в Маримонті у 

1819–1833 рр. професор Є.-Б. Флят (1768–1860 рр.) та ін. Ідеї А. Теєра 

визначали сутність багатьох наукових дискусій протягом довгого часу вже 

після смерті вченого у 1828 р., а за переклад його відомої чотиритомної праці 

«Основи раціонального сільського господарства» (Санкт-Петербург, 1830–

1835 рр.) засновник і секретар Московського товариства сільського 

господарства С. О. Маслов був удостоєний великої золотої медалі Вільного 

економічного товариства.  

Отже, на початку ХІХ ст. засновниками закладів вищої 

сільськогосподарської освіти Європи виступили представники національних 

еліт, які спирались насамперед на власні матеріальні ресурси, проте їхня 

діяльність набула загальнонаціонального і міжнародного значення. Завдяки 

їхній приватній ініціативі започатковано процес становлення галузевого 

дослідництва. Беззаперечною заслугою фундаторів перших аграрних ЗВО в 

Європі можна вважати уведення сільського господарства до кола самостійних 

наук, що стало потужним імпульсом для його подальшого розвитку та поклало 

початок формалізації галузевих знань.  

Досвід цих перших європейських сільськогосподарських навчальних 

проектів був опрацьований фундаторами інституту в Маримонті та послугував 

зразком для розроблення науково-організаційних засад аграрного інституту в 

Польщі. Майбутнього директора інституту Є.-Б. Флята було відряджено до 

Швейцарії та Пруссії для ознайомлення з практикою функціонування вищих 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1792
https://ru.wikipedia.org/wiki/1840


аграрних шкіл. Результатом дворічного науково-освітнього відрядження став 

розроблений ним «План заснування землеробської школи в Маримонті». 

Заснований 5 жовтня 1816 р., Інститут землеробського господарства 

розпочав свою роботу 30 серпня 1820 р. в Маримонті, у колишній резиденції 

Марії Казимири Собеської, дружини польського короля Яна ІІІ Собеського. 

Термін «Маримонт» походить від французького «Marie-mont» і перекладається 

як «гора Марії» [27, с. 149]. Палац на високому березі Вісли побудовано в 

1692–1696 рр. за проектом видатного архітектора епохи бароко Тільмана ван 

Гамерена (1632–1706 рр.). Після смерті Собеських палац багато разів змінював 

форму, власників і призначення. У 1820 р. італійський архітектор Антоніо 

Корацці (1792–1877 рр.) розробив план адаптації палацу до потреб інституту та 

спроектував головну будівлю закладу. Нині на фундаменті палацу побудовано 

Костел Королеви Польщі Матері Божої.  

Важливі аспекти заснування інституту в Польщі розглянуто в монографії 

«Внесок Харківського національного аграрного університету 

ім. В. В. Докучаєва у формування сучасної системи аграрної освіти і 

науки» [28, с. 17–26]. Становлення інституту зумовили важливі фактори 

розвитку Польщі після завершення наполеонівських воєн, коли Варшава згідно 

з рішеннями Віденського конгресу 1815 р. увійшла до складу Російської 

імперії. Проте поза уваги авторів залишились питання щодо впливу на 

формування інституту обставин, однаково небезпечних для всіх країн світу – 

природних катаклізмів, посухи, неврожаїв та голоду. Російська імперія 

у XVIII ст. переживала голод 34 рази, а у XIX ст.  40 [25, c. 108]. Доволі часто 

саме такі загрозливі чинники спонукають державних діячів вживати заходів для 

підвищення рівня освіти аграрних виробників.  

У 10-х рр. ХІХ ст. вулканічні виверження принесли багато лиха різним 

країнам світу. Найбільше виверження відбулось в квітні 1815 р. на острові 

Сумбава, в сучасній Індонезії, де почав діяти вулкан Тамбора. Вибух викинув у 

повітря 100 км³ вулканічного попелу, стовп якого заввишки становив 44 км [4, 

c. 2]. Виверження спричинило глобальні кліматичні аномалії, включно із таким 
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феномен, як «вулканічна зима»: 1816 рік увійшов в історію як «рік без літа» 

через небувало низькі температури, які встановилися в Європі і Північній 

Америці. Надзвичайний холод привів до катастрофічного неврожаю. В Європі 

перепад температур супроводжувався сильними дощами, які додатково 

пошкодили посіви в багатьох європейських країнах. Навесні 1817 р. ціни на 

зерно зросли в десятки разів, а серед населення вибухнув голод, який 

супроводжувався спалахами епідемічного тифу [29, с. 230].  

За таких умов, поряд з іншими обставинами, організацію вищого 

сільськогосподарського навчального закладу в Польщі зумовила необхідність 

відновлення продовольчої безпеки та прискорення технічного прогресу в 

сільському господарстві. 

Важливим джерелом з вивчення питання щодо становлення і розвитку 

інституту в Маримонті є установчі документи – укази про заснування, 

положення про внутрішню організацію, статути. Ці документи було вивезено з 

Польщі на початку Першої світової війни, й до 1970 р. вони зберігалися в архіві 

тодішнього ХСГІ, коли їх було передано до Держаного архіву Харківської 

області (далі – ДАХО) [30]. Нас цікавлять насамперед Статути і положення про 

внутрішню організацію ЗВО від 1820, 1835та 1840 рр. з точки зору 

регламентації ними практичних занять і дослідної справи у закладі. 

Відповідно до «Статуту інституту і сільськогосподарської школи при 

інституті», який затверджено 12 вересня 1820 р.», рівень підготовки 

спеціалістів визначався тими обов’язками, які вихованці інституту мали 

виконувати після завершення навчання. У першому класі готували старост, 

десятників, старших батраків [31, арк. 1]; у другому – писарів, підстарост, 

економів [31, арк. 2]; у третьому – управляючих великими маєтками, зокрема 

землевласників, орендарів, головних економів [31, арк. 3]. Процес навчання для 

учнів усіх класів складався з теоретичної та практичної підготовки різної 

тривалості. Цей документ доволі чітко визначав обов’язки професорів з точки 

зору забезпечення єдності теоретичних і практичних знань: « … відомості 



ворожильного характеру мають бути залишені осторонь, адже потрібно 

викладати лише те, що доступно безпосередньому експерименту» [31, арк. 6].  

Унаслідок антиросійського повстання 1830–1831 рр. у Польщі інститут 

було закрито. Через три роки Рада управління Королівства Польського визнала 

за необхідне поновити його роботу. За новим Статутом, затвердженим 

13 жовтня 1835 р., інститут мав готувати досвідчених господарів вищого та 

нижчого розрядів, здатних за допомоги «вивчення теорії і набуття практики 

обрати ... найвірніший шлях у досягненні передбачуваної у землеробській 

промисловості цілі, яка полягає у можливому прирощенні чистого прибутку» 

[32, арк. 1]. Третім параграфом цього документу передбачено: « … в Інституті 

мають відбуватися найважливіші спостереження і досліди відносно певної 

місцевості; кожного разу такі досліди декілька разів повторюються на ґрунті з 

різною властивістю й під впливом різних обставин; усякий новий спосіб, який 

допомагає покращенню певної галузі сільського господарства, має бути з 

користю використаний для будь-якої частини тутешнього краю, має бути 

підданий початковому найдокладнішому розгляду і дослідам, результати таких 

дослідів підлягають оприлюдненню повністю для повсюдного 

інформування» [32, арк. 1, 1 зв]. Фактично цим статутним положенням було 

покладено початок процесу формалізації дослідної справи. Ще у 1830 р. 

перший директор інституту професор Є.-Б. Флят, підбиваючи підсумки 

діяльності закладу протягом десяти років, зазначив, що навчальний заклад в 

Маримонті можна поставити на один рівень з найкращими зарубіжними 

агрономічними інститутами [33, арк. 6 зв.]. Таке твердження нам видається 

справедливим, якщо взяти до уваги, що Європа випереджала Російську імперію 

з організації галузевого дослідництва майже на 50 років [25, с. 435].  

Невдовзі ситуація з аграрним дослідництвом в інституті набуде зворотного 

руху. За Положенням про інститут сільського господарства і лісівництва в 

Маримонті від 31 серпня 1840 р. за підписом міністра народної освіти графа 

С. С. Уварова у закладі створено два відділення: землеробське і лісівниче. 

Документ ретельно регламентував різні сторони діяльності інституту, 



насамперед навчальної роботи та проходження практики студентами. Однак 

положення щодо галузевої дослідної справи з нього було вилучено [34]. На 

нашу думку, це спричинено декількома обставин: 1) розпочатим приведенням 

польської системи освіти до тогочасних російських стандартів після 

придушення антиросійського повстання 1830–1831 рр.; 2) домінуванням у 

вищому державному керівництві Росії ідеї щодо пріоритетності теоретичної та 

практичної підготовки в діяльності спеціальних інститутів як головної форми 

трансляції наявного виробничого досвіду. 

Серед найвідоміших професорів інституту в Маримоті, діяльність яких 

припадає на початковий період існування навчального закладу, є вчені зі 

світовими іменами. Серед них: випускник Варшавського університету, 

професор хімії та хімічної технології протягом 1836–1858 рр. Юзеф Белза (за 

російською традицією – Йосип Фомич Белза, 1805–1888 рр.) – автор праць 

«Про виготовлення цукру з буряків» (1837 р.), «Принципи побутової хімічної 

технології» (1840 р.), «Поліцейська та юридична хімія» (1844 р.) та ін.; 

випускник Варшавського університету, професор ботаніки, фізики, садівництва 

та мінералогії Войцех Богумил Ястшембовський (рос. – Войцех Матвійович 

Ястржембовський, 1799–1882 рр.) – автор робіт «Про метеорологічні 

спостереження і стан клімату в Царстві Польському» (1847 р.), «Улаштування 

світу в залежності від загальнолюдських потреб» (1847) та ін.; випускник 

Варшавського лісівничого інституту, викладач енциклопедичного курсу 

лісових наук у 1836–1858 рр. професор Казимир Глінка-Янчевський (рос. – 

Казимир Петрович Глінка-Янчевський, 1799–1880 рр.) – редактор професійного 

лісового журналу «Sylwan», який видається з 1820 р. і дотепер; випускник 

Віленського університету, директор інституту в Маримонті професор Міхал 

Очаповський (рос. – Михайло Миколайович Очаповський, 1788–1854 рр.) – 

член ученого комітету Міністерства державних маєтностей і Московського 

товариства сільського господарства, член Галицького господарського 

товариства (м. Львів) і наукового товариства при Гори-Горецькому 

землеробському інституті (з 1848 р.), автор багатьох наукових праць, зокрема, 



«Сільське господарство, яке об’єднує в собі всі галузі землеробства» у 10-ти 

томах, що вийшла друком у 1834–1844 рр. та була перевидана у 1848–1849 рр., 

а також книга «Наука про економію чи управління господарством», яка 

фактично є продовженням вищенаведеної роботи, її 11-м томом (1856 р.) [35].  

Здійснена історична реконструкція дозволила авторові скоригувати 

питання щодо хронології процесу становлення вищої сільськогосподарської 

освіти в Європі на межі XVIII–ХІХ ст. з погляду на вивчення цієї проблеми 

європейськими істориками освіти і науки. Доведено, що фундаторами перших 

аграрних ЗВО в Європі з власної ініціативи виступили представники 

національних еліт, проте їхня діяльність набула загальнонаціонального і 

міжнародного значення. Завдяки їх почину сільське господарство 

трансформувалось у самостійну наукову дисципліну, що стало потужним 

імпульсом для його подальшого розвитку та поклало початок формалізації 

галузевих знань.  

Авторка внесла доповнення в питання щодо передумов заснування 

четвертого в Європі сільськогосподарського ЗВО – Інституту землеробського 

господарства в Маримонті. У роботі відзначено, що поряд з іншими факторами, 

становлення інституту спричинено аномальними природними катаклізмами 10-

х рр. ХІХ ст.  

За допомогою статутних документів Інституту землеробського 

господарства в Маримонті розглянуто процес зародження і трансформації 

галузевої дослідної справи у закладі. Доведено, що формалізація галузевого 

дослідництва, розпочата за Статутом 1835 р., була зведена нанівець за Статутом 

1840 р., що пов’язано, по-перше, з приведенням польської системи освіти після 

придушення антиросійського повстання 1830–1831 рр. до тогочасних 

російських стандартів; по-друге, – з домінуванням у вищому державному 

керівництві Росії ідеї щодо пріоритетності теоретичної та практичної 

підготовки як найкращої освітньої форми трансляції наявного виробничого 

досвіду.  
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