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ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ  
КИЇВСЬКИХ ТА ЧЕРНІГІВСЬКОГО ПРИЮТІВ 

 
“Тільки правильно виховавши 
дітей-сиріт, можна сподіватися на 
їх повноцінне життя в 
суспільстві” 
 

У середині 19 – на початку 20 століття на території України, зокрема у 
Києві, існували виховні інституції – приюти “въдомства учрежденій  
Императрицы Маріи” , метою створення яких було утримання дітей-сиріт 
обох статей різного походження, надання вихованцям релігійного і 
морального виховання, а також загальноосвітніх і професійних знань. 

Задля досягнення вищезгаданої мети, а також виходячи із своїх 
можливостей, губернське попечительство брало на повне утримання круглих 
сиріт, дітей-напівсиріт, дітей, батьки яких не мали змоги їх утримувати у 
належних умовах, причому, як вказано в “Отчетъ Кіевскаго губернскаго 
Попечительства дътских пріютовъ въдомства учрежденій  Императрицы 
Маріи”, круглих сиріт налічувалося – 111, дітей-напівсиріт, що жили з 
матерями – 232, дітей-напівсиріт, якими опікувалися батьки – 38 і дітей, 
батьки яких не мали засобів для забезпечення дітей – 26.  

Таким чином, губернське Попечительство опікувалося 402 дітьми, 
вишукувало кошти для навчання вихованців ремеслу, рукоділлю, а також 
надавало фінансові інвестиції для розширення притулків, турбувалося про 
влаштування долі випускників. 

До юрисдикції Попечительства входили 3 притулки: 
· 21 квітня 1845 року було створено Олександрівський; 
· 4 червня 1845 року – Маріїнський; 
· 4 січня 1882 року – притулок Імені Імператора Олександра ІІ. 

Фінансування цих 3 притулків здійснювалося за рахунок відсотків з 
капіталів  Попечительства, членських внесків почесних членів і старшин; 
прибутків від лотерей і вистав; грошових пожертв осіб-благодійників, 
надходжень від  Київської міської думи та губернської земскої управи. 

Олександрівський, Маріїнський і приют Імені Імператора Олександра ІІ 
були влаштовані у власних будинках; Маріїнський притулок і притулок Імені 
Імператора Олександра ІІ мали у своєму розпорядженні церкви в ім’я Святої 
Марії Магдалини та Святого князя Олександра Невського, богослужіння у 
яких обов’язково відвідувалися вихованцями цих двох виховних закладів. 

У перші роки існування Олександрівський приют був денним закладом 
для 50 дівчаток і хлопчиків, про що зазначалося у положенні про дитячі 
приюти від 27 грудня 1839 року. У зв’язку з епідемією холери, яка лютувала 
у Києві в 1848 році, при приюті відкрили сирітське (холерне) відділення, яке 
1 вересня 1850 року перевели в Маріїнський приют і таким чином, 



Олександрівський приют до 1854 року знову був денним закладом для 50 
дітей. У 1854 році нічліжне (холерне або сирітське) відділення знову 
перевели в Олександрівський приют, у якому до 1863 року постійно жили 30 
дітей і приходили на день 50 вихованців. Кількість дітей, які постійно жили і 
приходили у пансіонат вдень змінювалося і до 1895 року у пансіонаті жило 
105, а приходило – 50-60 вихованців. 

Кошти на утримання притулку не надходили із казни. Цією проблемою 
переймалося Попечительство. Першою попечительницею була графиня Анна 
Петрівна Меліна, дякуючи зусиллям якої притулки були не лише фінансово 
забезпечені, але й отримали недоторканий базовий капітал у розмірі 1 500 
крб. 

Згідно із положенням від 27 грудня 1839 року дитячі приюти 
“предназначались не столько для обученія, сколько для того, чтобы быть 
пристанищемъ для дътей, остающихся во время занятій ихъ домашнихъ безъ 
призора”. 

Приюти стали закладами, в яких отримували елементарну (початкову) 
освіту не лише діти-сироти, а й діти місцевих громадян і міщан. Рівень освіти 
дозволяв випускникам вступати в інші навчальні заклади: гімназії, 
фельдшерські школи, ремісничі, залізнодорожні училища, кадетський 
корпус. 

Крім загальноосвітніх  предметів, робилися спроби навчання 
вихованців ремеслам: чоботарському, палітурній справі, шитву, вишиванню. 
Останнім двом ремеслам навчали дівчаток. 

У приюті здійснювалося також і своєрідне етичне та естетичне 
виховання: на перший день Різдва графиня Меліна влаштовувала ялинку, на 
якій завжди був присутній митрополит Філарет; діти мали можливість 
відвідувати оперний і драматичний театри, а також цирк, квитки у які 
надавалися безкоштовно антрепренерами. 

Вчителями загальноосвітніх предметів були спочатку вчителі 
військових училищ, студенти 4 курсу духовної академії, вчителі духовного 
училища, студенти університету. 

Заковчителями притулку були священики: “о.Пановъ, о.Андріевский, о. 
Александръ Браиловскій, о. Николай Браиловскій и съ 1887 г. состоитъ 
о.Михаилъ Линчевскій, причемъ исполняли эту обязанность безмездно”. 

У 1912 році Маріїнський притулок опікувався 180 дівчатками, віком 
від 4 до 16 років (у поодиноких випадках круглі сироти залишалися у 
притулку до 20 років) притулок Імені Імператора Олександра ІІ – 168 
хлопчиками 8-19 років. Звіт свідчить про те, що у притулках утримували 
вихованців православного (399) та римо-католицького віросповідування (1 
хлопчик і 2 дівчинки). Із числа вихованців батькам повернули 30 осіб, 13 – 
перевели у притулок Імені Імператора Олександра ІІ із Олександрівського 
притулку, 15 осіб знайшли роботу, 10 – потрапили в майстерні, 1 особа 
вступила в гімназію, 4 – у ремісничі училища. 

На рік на одного вихованця витрачалося: 
§ у Олександрівському притулку – 165 крб. 65 коп.; 



§ у Маріїнському – 120 крб. 03 коп.; 
§ у притулку Імені Імператора Олександра ІІ – 150 крб.65 коп. 
Загальна задача виховання: дати дітям глибоке релігійне виховання, 

привчити їх до праці, навчити поважати дорослих, навчити їх бути 
покірними, а також забезпечити набуття знань із предметів, які викладалися 
під час перебування у притулках.   

Завданням Попечительства щодо Маріїнського дитячого притулку було 
прищеплення дітям твердих моральних принципів. У вільний час вихованці 
гралися, влаштовували літературні вечори, причому книжковий фонд 
складали видання релігійного, історичного та побутового змісту. 

Зважаючи на те, що в дитячому притулку Імені Імператора Олександра 
ІІ виховувалися діти підліткового віку, досягти мети виховання було 
складніше, проте вдалий розподіл  занять, цілеспрямоване проведення 
вільного часу, відпочинок (під час якого діти читали книги, займалися 
фізичною працею, перебували на свіжому повітрі), праця на городах, в 
садках, в майстернях, а під час канікул – ретельно організовані екскурсії 
Києвом, давали змогу здійснювати процес, навчання і виховання на 
належному рівні. 

Ініціатива заснування у Чернігові “дома воспитанія бедныхъ” і 
одночасно з ним ремісничого училища належала малоросійському генералу-
губернатору князю Олексію Борисовичу Куракіну, який першим підняв 
вищезазначене питання, а також знайшов можливість виділити кошти та 
визначити шляхи вирішення інших питань організаційного плану щодо 
відкриття таких виховних закладів. 

1 травня 1804 року відбулося урочисте відкриття чернігівського будинку 
виховання бідних. На той час посаду директора училищ Чернігівської 
губернії посідав Марков Михайло Єгорович, який був почесним гостем цього 
свята і детально описав його у щоденнику: “Сего года мая 1-е число 
ознаменствовало здъсь чувствительнъйшимъ благотвореніемъ въ сей странъ 
малороссійской, въчно немогущимъ быть забвеннымъ, ниспосланнымъ отъ 
милосердствующей всегда воли всемилостивъйшаго нашего Императора 
Александра  Павловича, дозволившаго употребить городскіе доходы на  
различныя богоугодная заведенія и учрежденія для пользы общей, и 
особенно въ облегченіе страждущаго человъчества, изъ числа коихъ по 
предварительному распоряженію и пріуготовленію отъ начальства, 
черниговскимъ гражданскимъ губернаторомъ открыты здъсь въ Черниговъ: 
1-е домъ воспитанія дътей для 50 человъкъ на казенномъ содержаніи 
сиротствующихъ, безъ родителей или при оныхъ, но и неимущихъ, и 2-е 
ремесленное училище, въ коемъ 408 учениковъ на казенномъ содержаніи 
обучаться будутъ разнымъ мастерствамъ”. 

З приводу відкриття ремісничого училища та чернігівського виховного 
закладу у церкві Богоявлення Господня єпископом Михайлом правилася 
божествена літургія, після закінчення якої зачитали указ Його Імператорської 
Величності про заснування будинку виховання для бідних і ремісничого 



училища, а затим був відправлений молебен за здоров’я його Імператорської 
Величності та царської родини. 

Чернігівський будинок виховання для бідних заснували з метою 
допомоги малозабезпеченим верствам населення, які не мали змоги дати 
можливість своїм дітям отримати освіту. Кількість вихованців, які 
забезпечувалися одягом і приймалися на повний пансіон, не перевищувала 50 
осіб. До будинку виховання приймалися також пансіонери віком від 8 до 12 
років, які навчалися платно (100 крб. на рік на одного пансіонера). 

У приміщенні було 2 відділення:  
1-е для вихідців із дворянства (пансіонерів), 
2-е – для різночинців.  
Заняття проходили у змішаних класах: пансіонерів не ізолювали від 

вихованців. Курс навчання у виховному будинку для бідних складав 7 років 
для дітей-вихованців, а пансіонери могли залишатися в ньому доти, доки 
вносилася платня за навчання. 

У обов’язки директора та його помічників входило постійне 
перебування із вихованцями. Результати екзаменів у письмовому вигляді 
подавалися директором виховного будинку людині, яка обіймала посаду 
директора виховання. Письмово засвідчені результати екзаменів, а також 
відгуки про поведінку та моральне обличчя вихованців у майбутньому 
входили в атестати, з якими діти випускалися з вищезазначеного навчально-
виховного закладу. 

При будинку виховання бідних не було власної школи. Діти-вихованці 
ходили навчатися  “въ училище и въ гимназію”. 

Спочатку у будинок виховання бідних було прийнято 19 вихованців, у 
кінці травня їх загальна кількість досягла 42 осіб: 19 (11 дворян і 8 
різночинців) за результатами іспиту прийняли в головне народне училище: 
10 осіб – у перший розряд, 6- у другий, 3- у третій. Це стало справжньою 
подією. Після введення положення про земські заклади, будинок виховання 
бідних отримав назву “сирітський будинок”, але зберіг колишній внутрішній 
лад. 

Таким чином, на території України, зокрема у великих містах, досить 
ефективно функціонували приюти для сиріт і дітей – вихідців із 
малозабезпечених сімей, загальною метою яких було утримання , моральне, 
релігійне та естетичне виховання, а також  надання початкової та 
професійної освіти дітям вищезазначених категорій. 
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