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Передмова  
до опису № 1 справ постійного зберігання фонду № 109 

Оріхівське повітове училище дирекції училищ Таврійської губернії 
Одеського навчального округу Міністерства народної освіти, 

м. Оріхів Бердянського повіту Таврійської губернії 
 

1. Історія фондоутворювача 
 

На початку XIX ст. царський уряд Олександра I здійснив реформування 
освітньої системи Росії. У листопаді 1804 року були прийняті "Статут 
університетів" і "Статут навчальних закладів, підпорядкованих університетам", 
які регламентували структуру і принципи побудови народної освіти. 1 

За прийнятими статутами у Росії вперше запроваджувалась державна 
система народної освіти. Вся країна поділялась на шість учбових округів, два з 
яких Харківський і Віленський розміщувались на території України.  

Учбові округи очолювали попечителі, над якими стояли вчені ради при 
університетах, а всі навчальні заклади в окрузі підпорядковувались 
університету. 

Реформа передбачала створення таких типів навчальних закладів у 
кожному окрузі: парафіяльні училища (1-річні), повітові училища (2-річні), 
гімназії (4-річні), університет.  

Парафіяльні училища являли собою однокласні церковні школи і надава-
ли початкову освіту. Губернські училища, які пізніше отримали назву гімназії, 
упродовж чотирьох років навчання надавали середню освіту. Проміжною лан-
кою між цими навчальними закладами були повітові училища, що надавали 
початкову освіту підвищеного рівня2 Вони створювались у  губернських та 
повітових містах для дітей купців, міщан, ремісників, дрібних службовців. 
Вони складались з двох відділень (нижнього та верхнього 

Реформа проголошувала безстановість і наступність всіх типів 
навчальних закладів, державність освіти (безплатність на всіх ступенях). 
Невдовзі після опублікування шкільного статуту було зроблено його додаткові 
тлумачення. Оголошувалось, що доступ в університети та гімназії кріпакам і 
вихідцям із нижчих станів є закритим. 2    

В 1805 році було відкрито Харківський університет, який понад чверть 
століття залишався важливим центром освіти, наукової і громадсько-
педагогічної думки Лівобережної України і координував діяльність всіх 
навчальних закладів на території Харківського округу. 

З 1819 року у парафіяльних і повітових училищах та в гімназіях було 
скасовано безплатність навчання. Було заборонено природознавство, 
збільшувався час на вивчення закону божого. Після розправи з декабристами 
царський уряд провів 1828 року контрреформу освіти, видавши «Статут 
гімназій і училищ, підпорядкованих університетам». Школи у Росії поверталися 
"до начал, які ґрунтуються на «чистоті віри, на вірності і чистоті віри, на 
                                                 
1 Полное собрание законов Российской империи, 1804, т. 28, № 21501. 
2 Полякова Н. В. Складывания российской системы образования //Социально-политический 
журнал. – 1988 – № 3 
. 
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вірності і обов’язку перед государем і вітчизною». Головне завдання школи 
Микола I визначив так: підготовка людини до виконання своїх станових 
обов’язків. 

За статутом 1828 р. зберігалися існуючі типи шкіл, але узаконювались 
становість, монархізм і релігійність освіти. Порушувалась наступність між 
навчальними закладами (крім гімназій і університетів, які ставали 
дворянськими навчальними закладами). Новий статут насаджував муштру, 
зубріння, офіційно дозволяв тілесні покарання у всіх типах шкіл (у гімназіях 
лише у молодших класах). Учбове навантаження учнів різко збільшувалось, 
заборонялись зібрання і зустрічі учнів великими групами. Встановлювалась 
система суворого нагляду за учнями і вчителями. 

В 1935 році приймається новий університетський статут. За реформами 
1835 року управління вищою школою і народною освітою було розділено. 
Навчальні округи були виведені з відання університетів і передані в 
підпорядкування Міністерству народної освіти. З цього часу відповідальність за 
станом освіти в окрузі покладалась на попечителів, які уже не суміщали цю 
посаду з управлінням університетом.  

В завдання попечителів входило контроль за діяльністю навчальних 
закладів. При попечителях діяли попечительські ради і окружні інспектори, а 
також дирекції народних училищ, губернські і повітові училищні ради. 

В підросійській Україні у всіх початкових і середніх школах навчання 
велося російською мовою за навчальними планами й програмами, що діяли по 
всій Росії. У 1863 році міністр внутрішніх справ Валуєв видав циркуляр, де 
вказувалося, що ніякої особливої малоросійської мови не було, нема і бути не 
може, а та мова, яку використовують малороси є російською, але дуже 
зіпсованою через вплив Польщі. Циркуляр забороняв видавати українською 
мовою навчальні книги для шкіл. Вихід циркуляра відобразився на "Положенні 
про початкові народні училища" 1864 р., де вказувалось, що навчання у всіх 
школах має проводитись лише російською мовою. 

Щоб обмежити середню освіту серед простого народу, у 70-х роках за 
міністра освіти Дєлянова було збільшено платню за навчання. Цей міністр 
відзначився і тим, що видав циркуляр, відомий в історії як «Циркуляр про 
кухарчиних дітей», за яким заборонялося приймати до гімназій дітей простого 
народу. 3 

Відповідно до «Положення про міські училища та учительські інститути» 
від 31 травня 1872 р., з другої половини 1874 р. вводилася поступова 
реорганізація повітових училищ в міські. У них навчалися діти дрібних 
службовців, ремісників, торговців.4  

В лютому 1801 р. Оріхів першим на території сучасної Запорізької 
області отримав статус міста і став центром спочатку Маріупольського повіту 
Новоросійської губернії, а з 1802 р. – Мелітопольського повіту Таврійської 

                                                 
3 Освіта на територіях підросійської України. Історія педагогіки: курс лекцій. Навчальний посібник / К., 
2004.- 171 c. 
4 Полное собрание законов Российской империи, 1872, т. 47, № 50909. 
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губернії5. Статус повітового міста надавав Оріхову певні повноваження. Серед 
них було забезпечення розвитку освіти як в місті, так і в повіті.  

19 березня 1812 р. у місті було відкрите Оріхівське повітове училище.6  
Воно складалося з двох відділень: нижнього та верхнього. Училище 
знаходилася у віданні Харківського навчального округу Харківського 
університету, з 1832 р. – новоствореного Одеського навчального округу, з 1835 
року - дирекції училищ Таврійської губернії Одеського навчального округу. 
Керівництво закладом здійснював штатний смотритель училища, в обов’язки 
якого входило контроль за діяльністю навчальних закладів повіту. 

В училищі викладали Закон Божий, російську мову, арифметику, 
всесвітню і російську історію та географію, чистописання, креслення, 
малювання. 

Вирішенням питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного 
процесу, займалася педагогічна рада, до складу якої входили штатний 
смотритель та весь педагогічний склад училища. 

У перший навчальний рік до нижнього відділення училища було              
прийнято 27 дітей (25 хлопчиків і  2 дівчинки).7 За своїми завданнями нижнє 
відділення прирівнювалося до парафіяльного училища і надавало учням 
початкову освіту.8 та мало “доставить детям земледельческого и других 
состояний сведения им приличные, сделать их в физических и нравственных 
отношениях лучшими, дать им точные понятия о явлениях природы и 
истребить в них суеверия и предрассудки, действия коих столь вредны их 
благополучию, здоровью и состоянию”. 9  

Лише 21 березня 1814 р до першого класу верхнього відділення 
повітового училища були прийняті перші 10 учнів. І саме з 1814 р. розпочинає 
свою повноцінну діяльність Оріхівське повітове училище, яке надавало дітям 
неповну середню освіту в двох відділеннях.10  

Станом на 1817 р. в училищі діяло нижнє відділення, перший та другий 
класи верхнього відділення.11 З 1838 р. у верхньому відділенні училища був 
відкритий третій клас.12 
 Діяльність Оріхівського повітового училища простежується до 1875 р. 
Імовірно, що відповідно до Положення про міські училища та вчительські 
інститути від 31 травня 1872 р. Оріхівське повітове училище реорганізовано в 
Оріхівське 3-класне міське училище (див. фонд № 108 «Оріхівське 3-класне 
міське училище дирекції училищ Таврійської губернії Одеського навчального 
округу Міністерства народної освіти, м. Оріхів Бердянського повіту Таврійської 
губернії»). 

 
 

                                                 
5 Бондар В.О., Козлова І.В. З історії створення та діяльності Оріхівського повітового училища. – Архіви 
України. – 2013 – № 2(284) – С.148; История городов и сел Украинской ССР. Запорожская область. – К., 1981. – 
С. 507. 
6 ДАЗО, ф. 109, оп. 1, спр. 3, арк. 209. 
7 Там само, спр. 1, арк. 17. 
8 Там само, спр. 1, арк. 64. 
9 ДАЗО, ф. 109, оп. 1, спр. 1, арк. 1. 
10 Там само, с.151. 
11 ДАЗО, ф. 109, оп. 1, спр. 4, арк. 29. 
12 Там само, спр. 50, арк. 609. 
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2. Історія фонду 
 

Документи Оріхівського повітового училища поступили на зберігання до 
Державного архіву Запорізької області 29 січня 1930 р. Вперше документи 
фонду були описані у 1939 р., на які був складений рукописний опис на 
59 справ за 1811-1875 рр. 

Фонд містить документи про діяльність як Оріхівського училища, так і 
навчальних закладів Бердянського та Мелітопольського повітів які, відповідно 
до Статуту гімназій та училищ 1828 р., підпорядковувалися штатному 
смотрителю Оріхівського повітового училища13: 

- укази Сенату, циркуляри Міністерства народної освіти,  дирекції 
училищ Таврійської губернії про відкриття Оріхівського училища, організацію 
навчально-виховного процесу та фінансово-господарської діяльності.  

- звіти, історичні довідки, відомості про діяльність училища та 
парафіяльних училищ, єврейських та німецьких навчальних закладів, 
приватних шкіл Мелітопольського та Бердянського повітів із зазначенням 
чисельності жителів відповідних населених пунктів, стану будівель навчальних 
закладів та методичного забезпечення навчального процесу, коштів на 
утримання закладів, чисельності вчителів та учнів, їх станового складу;  

- протоколи засідань педагогічної ради училища; 
- статистичні дані про кількість парафіяльних училищ Бердянського та 

Мелітопольського повітів із зазначенням дати заснування, навчальних 
предметів, чисельності учнів та їх станового та релігійного складу; 

- відомості прибутків і видатків училища; 
- листування про постачання підручників та навчальних посібників, з 

фінансово-господарських питань;  
- звіти, відомості, журнали обліку успішності та поведінки учнів;  
- документи (рапорти, формулярні списки, прохання) з особового складу 

працівників та вчителів училища та навчальних закладів Бердянського та 
Мелітопольського повітів; 

- документи (листування, плани) про відкриття приватної жіночої школи 
в м. Оріхові.  
 У фонді відклалися опис м. Оріхова та його околиць, складений вчителем 
історії та географії повітового училища С. Мошкаловим та відомості, які 
збиралися для щорічного видання Новоросійського календаря, про географічне 
розташування, чисельність населення, його становий та релігійний склад, стан 
промислів, торгівлі, освіти та охорони здоров’я по населених пунктах 
Мелітопольського та Бердянського повітів. Календар містив перелік всіх 
губернських та повітових закладів із зазначенням їх особового складу, а також 
довідкову інформацію топографічного та статистичного характеру. 

 
З метою покращення інформаційно-пошукового рівня проведено 

удосконалення опису № 1. У ході роботи:  
- перескладені заголовки справ; 
- уточнені крайні дати документів; 

                                                 
13 Полное собрание законов Российской империи, 1828, т. 3, № 2502. 
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- перевірено кількість аркушів у справах. 
У зв’язку із введенням документів в науковий обіг справи в описі не 

пересистематизовувались. Справи систематизовані частково за хронологічним 
принципом. Для зручності в використані в кінці річних розділів зроблені 
посилання на справи, які містять документи за вказані роки.  

Останньою справою до опису приєднано перескладений опис.  
За результатами робіт складено опис № 1 за 1811-1875 рр. на 60 справ з 

№ 1 по № 60.  
До опису складено довідковий апарат: 
- титульний аркуш  
- передмова. 
 
 

Науковий співробітник відділу 
забезпечення фізичної збереженості 
документів та інформаційних  
технологій ______________Є.С. Калітка 
 
Начальник відділу зберігання,  
обліку та довідкового апарату    ______________                           С.Т. Білець 
 
10.06.2015 



ІСТОРИЧНА ДОВІДКА   
фонду № 109 Оріхівське повітове училище дирекції училищ 

Таврійської губернії Одеського навчального округу Міністерства народної 
освіти, м. Оріхів Бердянського повіту Таврійської губернії 

 
1. Історія фондоутворювача 

 
На початку XIX ст. царський уряд Олександра I здійснив реформування 

освітньої системи Росії. У листопаді 1804 року були прийняті "Статут 
університетів" і "Статут навчальних закладів, підпорядкованих університетам", 
які регламентували структуру і принципи побудови народної освіти. 1 

За прийнятими статутами у Росії вперше запроваджувалась державна 
система народної освіти. Вся країна поділялась на шість учбових округів, два з 
яких Харківський і Віленський розміщувались на території України.  

Учбові округи очолювали попечителі, над якими стояли вчені ради при 
університетах, а всі навчальні заклади в окрузі підпорядковувались 
університету. 

Реформа передбачала створення таких типів навчальних закладів у 
кожному окрузі: парафіяльні училища (1-річні), повітові училища (2-річні), 
гімназії (4-річні), університет.  

Парафіяльні училища являли собою однокласні церковні школи і надава-
ли початкову освіту. Губернські училища, які пізніше отримали назву гімназії, 
упродовж чотирьох років навчання надавали середню освіту. Проміжною лан-
кою між цими навчальними закладами були повітові училища, що надавали 
початкову освіту підвищеного рівня2 Вони створювались у  губернських та 
повітових містах для дітей купців, міщан, ремісників, дрібних службовців. 
Вони складались з двох відділень (нижнього та верхнього 

Реформа проголошувала безстановість і наступність всіх типів 
навчальних закладів, державність освіти (безплатність на всіх ступенях). 
Невдовзі після опублікування шкільного статуту було зроблено його додаткові 
тлумачення. Оголошувалось, що доступ в університети та гімназії кріпакам і 
вихідцям із нижчих станів є закритим. 2    

В 1805 році було відкрито Харківський університет, який понад чверть 
століття залишався важливим центром освіти, наукової і громадсько-
педагогічної думки Лівобережної України і координував діяльність всіх 
навчальних закладів на території Харківського округу. 

З 1819 року у парафіяльних і повітових училищах та в гімназіях було 
скасовано безплатність навчання. Було заборонено природознавство, 
збільшувався час на вивчення закону божого. Після розправи з декабристами 
царський уряд провів 1828 року контрреформу освіти, видавши «Статут 
гімназій і училищ, підпорядкованих університетам». Школи у Росії поверталися 
"до начал, які ґрунтуються на «чистоті віри, на вірності і чистоті віри, на 
вірності і обов’язку перед государем і вітчизною». Головне завдання школи 
                                                 
1 Полное собрание законов Российской империи, 1804, т. 28, № 21501. 
2 Полякова Н. В. Складывания российской системы образования //Социально-политический 
журнал. – 1988 – № 3 
. 
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Микола I визначив так: підготовка людини до виконання своїх станових 
обов’язків. 

За статутом 1828 р. зберігалися існуючі типи шкіл, але узаконювались 
становість, монархізм і релігійність освіти. Порушувалась наступність між 
навчальними закладами (крім гімназій і університетів, які ставали 
дворянськими навчальними закладами). Новий статут насаджував муштру, 
зубріння, офіційно дозволяв тілесні покарання у всіх типах шкіл (у гімназіях 
лише у молодших класах). Учбове навантаження учнів різко збільшувалось, 
заборонялись зібрання і зустрічі учнів великими групами. Встановлювалась 
система суворого нагляду за учнями і вчителями. 

В 1935 році приймається новий університетський статут. За реформами 
1835 року управління вищою школою і народною освітою було розділено. 
Навчальні округи були виведені з відання університетів і передані в 
підпорядкування Міністерству народної освіти. З цього часу відповідальність за 
станом освіти в окрузі покладалась на попечителів, які уже не суміщали цю 
посаду з управлінням університетом.  

В завдання попечителів входило контроль за діяльністю навчальних 
закладів. При попечителях діяли попечительські ради і окружні інспектори, а 
також дирекції народних училищ, губернські і повітові училищні ради. 

В підросійській Україні у всіх початкових і середніх школах навчання 
велося російською мовою за навчальними планами й програмами, що діяли по 
всій Росії. У 1863 році міністр внутрішніх справ Валуєв видав циркуляр, де 
вказувалося, що ніякої особливої малоросійської мови не було, нема і бути не 
може, а та мова, яку використовують малороси є російською, але дуже 
зіпсованою через вплив Польщі. Циркуляр забороняв видавати українською 
мовою навчальні книги для шкіл. Вихід циркуляра відобразився на "Положенні 
про початкові народні училища" 1864 р., де вказувалось, що навчання у всіх 
школах має проводитись лише російською мовою. 

Щоб обмежити середню освіту серед простого народу, у 70-х роках за 
міністра освіти Дєлянова було збільшено платню за навчання. Цей міністр 
відзначився і тим, що видав циркуляр, відомий в історії як «Циркуляр про 
кухарчиних дітей», за яким заборонялося приймати до гімназій дітей простого 
народу. 3 

Відповідно до «Положення про міські училища та учительські інститути» 
від 31 травня 1872 р., з другої половини 1874 р. вводилася поступова 
реорганізація повітових училищ в міські. У них навчалися діти дрібних 
службовців, ремісників, торговців.4  

В лютому 1801 р. Оріхів першим на території сучасної Запорізької 
області отримав статус міста і став центром спочатку Маріупольського повіту 
Новоросійської губернії, а з 1802 р. – Мелітопольського повіту Таврійської 

                                                 
3 Освіта на територіях підросійської України. Історія педагогіки: курс лекцій. Навчальний посібник / К., 
2004.- 171 c. 
4 Полное собрание законов Российской империи, 1872, т. 47, № 50909. 
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губернії5. Статус повітового міста надавав Оріхову певні повноваження. Серед 
них було забезпечення розвитку освіти як в місті, так і в повіті.  

19 березня 1812 р. у місті було відкрите Оріхівське повітове училище.6  
Воно складалося з двох відділень: нижнього та верхнього. Училище 
знаходилася у віданні Харківського навчального округу Харківського 
університету, з 1832 р. – новоствореного Одеського навчального округу, з 1835 
року - дирекції училищ Таврійської губернії Одеського навчального округу. 
Керівництво закладом здійснював штатний смотритель училища, в обов’язки 
якого входило контроль за діяльністю навчальних закладів повіту. 

В училищі викладали Закон Божий, російську мову, арифметику, 
всесвітню і російську історію та географію, чистописання, креслення, 
малювання. 

Вирішенням питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного 
процесу, займалася педагогічна рада, до складу якої входили штатний 
смотритель та весь педагогічний склад училища. 

У перший навчальний рік до нижнього відділення училища було прийня-
то 27 дітей (25 хлопчиків і  2 дівчинки).7 За своїми завданнями нижнє 
відділення прирівнювалося до парафіяльного училища і надавало учням 
початкову освіту.8 та мало “доставить детям земледельческого и других 
состояний сведения им приличные, сделать их в физических и нравственных 
отношениях лучшими, дать им точные понятия о явлениях природы и 
истребить в них суеверия и предрассудки, действия коих столь вредны их 
благополучию, здоровью и состоянию”. 9  

Лише 21 березня 1814 р до першого класу верхнього відділення 
повітового училища були прийняті перші 10 учнів. І саме з 1814 р. розпочинає 
свою повноцінну діяльність Оріхівське повітове училище, яке надавало дітям 
неповну середню освіту в двох відділеннях.10  

Станом на 1817 р. в училищі діяло нижнє відділення, перший та другий 
класи верхнього відділення.11 З 1838 р. у верхньому відділенні училища був 
відкритий третій клас.12 
 Діяльність Оріхівського повітового училища простежується до 1875 р. 
Імовірно, що відповідно до Положення про міські училища та вчительські 
інститути від 31 травня 1872 р. Оріхівське повітове училище реорганізовано в 
Оріхівське 3-класне міське училище (див. фонд № 108 «Оріхівське 3-класне 
міське училище дирекції училищ Таврійської губернії Одеського навчального 
округу Міністерства народної освіти, м. Оріхів Бердянського повіту Таврійської 
губернії»). 

 
 

                                                 
5 Бондар В.О., Козлова І.В. З історії створення та діяльності Оріхівського повітового училища. – Архіви 
України. – 2013 – № 2(284) – С.148; История городов и сел Украинской ССР. Запорожская область. – К., 1981. – 
С. 507. 
6 ДАЗО, ф. 109, оп. 1, спр. 3, арк. 209. 
7 Там само, спр. 1, арк. 17. 
8 Там само, спр. 1, арк. 64. 
9 ДАЗО, ф. 109, оп. 1, спр. 1, арк. 1. 
10 Там само, с.151. 
11 ДАЗО, ф. 109, оп. 1, спр. 4, арк. 29. 
12 Там само, спр. 50, арк. 609. 
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2. Історія фонду 
 

Документи Оріхівського повітового училища поступили на зберігання до 
Державного архіву Запорізької області 29 січня 1930 р. Вперше документи 
фонду були описані у 1939 р., на які був складений рукописний опис на 
59 справ за 1811-1875 рр. 

Фонд містить документи про діяльність як Оріхівського училища, так і 
навчальних закладів Бердянського та Мелітопольського повітів які, відповідно 
до Статуту гімназій та училищ 1828 р., підпорядковувалися штатному 
смотрителю Оріхівського повітового училища13: 

- укази Сенату, циркуляри Міністерства народної освіти,  дирекції 
училищ Таврійської губернії про відкриття Оріхівського училища, організацію 
навчально-виховного процесу та фінансово-господарської діяльності.  

- звіти, історичні довідки, відомості про діяльність училища та 
парафіяльних училищ, єврейських та німецьких навчальних закладів, 
приватних шкіл Мелітопольського та Бердянського повітів із зазначенням 
чисельності жителів відповідних населених пунктів, стану будівель навчальних 
закладів та методичного забезпечення навчального процесу, коштів на 
утримання закладів, чисельності вчителів та учнів, їх станового складу;  

- протоколи засідань педагогічної ради училища; 
- статистичні дані про кількість парафіяльних училищ Бердянського та 

Мелітопольського повітів із зазначенням дати заснування, навчальних 
предметів, чисельності учнів та їх станового та релігійного складу; 

- відомості прибутків і видатків училища; 
- листування про постачання підручників та навчальних посібників, з 

фінансово-господарських питань;  
- звіти, відомості, журнали обліку успішності та поведінки учнів;  
- документи (рапорти, формулярні списки, прохання) з особового складу 

працівників та вчителів училища та навчальних закладів Бердянського та 
Мелітопольського повітів; 

- документи (листування, плани) про відкриття приватної жіночої школи 
в м. Оріхові.  
 У фонді відклалися опис м. Оріхова та його околиць, складений вчителем 
історії та географії повітового училища С. Мошкаловим та відомості, які 
збиралися для щорічного видання Новоросійського календаря, про географічне 
розташування, чисельність населення, його становий та релігійний склад, стан 
промислів, торгівлі, освіти та охорони здоров’я по населених пунктах 
Мелітопольського та Бердянського повітів. Календар містив перелік всіх 
губернських та повітових закладів із зазначенням їх особового складу, а також 
довідкову інформацію топографічного та статистичного характеру. 

 
З метою покращення інформаційно-пошукового рівня проведено 

удосконалення опису № 1. У ході роботи:  
- перескладені заголовки справ; 
- уточнені крайні дати документів; 

                                                 
13 Полное собрание законов Российской империи, 1828, т. 3, № 2502. 
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- перевірено кількість аркушів у справах. 
У зв’язку із введенням документів в науковий обіг справи в описі не 

пересистематизовувались. Справи систематизовані частково за хронологічним 
принципом. Для зручності в використані в кінці річних розділів зроблені 
посилання на справи, які містять документи за вказані роки.  

Останньою справою до опису приєднано перескладений опис.  
За результатами робіт складено опис № 1 за 1811-1875 рр. на 60 справ з 

№ 1 по № 60.  
До опису складено довідковий апарат: 
- титульний аркуш  
- передмова. 
 
 

Науковий співробітник відділу 
забезпечення фізичної збереженості 
документів та інформаційних  
технологій ______________Є.С. Калітка 
 
Начальник відділу зберігання,  
обліку та довідкового апарату    ______________                           С.Т. Білець 
 
10.06.2015 



 

 

Державний архів Запорізької області 
 
 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Державного архіву 
Запорізької області 
_____________О.С. Тедєєв 
_________________ 2015 р. 

Фонд № 109 
ОПИС № 1 
справ постійного зберігання 
за 1811-1875 роки 
 

Оріхівське повітове училище дирекції училищ Таврійської губернії  
Одеського навчального округу Міністерства народної освіти,  

м. Оріхів Бердянського повіту Таврійської губернії 
 

№
№ 
з/п 

Заголовок справи  
(тому, частини) 

Крайні дати 
документів 

справи (тому, 
частини) 

Кількість 
аркушів у 

справі 
(томі, 

частині) 

При-
мітки 

1 2 3 4 5 
 1811 -  1839 рр. 

 
 

1 Листування з дирекцією училищ 
Таврійської губернії про відкриття 
училища, призначення вчителя та 
організації навчального процесу, 
постачання підручників та навчальних 
посібників, складання звітності.  
Відомості про стан училища, 
чисельність та успішність учнів, 
прибутки та видатки.  
Формулярні списки смотрителя 
училищ Мелітопольського повіту 
А. Шубакова та викладача 
Оріхівського училища 
Д. Пустовойтова. 
Журнал реєстрації вихідної 
кореспонденції смотрителя училищ 
Мелітопольського повіту  
 
 
 

18 грудня 
1811 р. – 
26 грудня 
1812 р. 

225  
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2 Інструкція з попередження 
епідемічних хвороб в навчальних 
закладах.  
Листування з дирекцією училищ 
Таврійської губернії з питань 
організації навчального процесу та 
складання звітності.  
Відомості, журнали обліку про 
чисельність та успішність учнів. 
Іменні списки учнів із зазначенням 
імен та соціального стану батьків 

04 січня – 
31 грудня 
1813 р. 

216  

3 Історична довідка училища з моменту 
заснування по 01 січня 1816 р. 
Відомості прибутків і видатків. 
Журнали успішності, іменні списки 
учнів із зазначенням імен та 
соціального стану батьків.  
Формулярні списки викладачів. 
Журнал реєстрації вихідної 
кореспонденції смотрителя училищ 
Мелітопольського повіту 

03 грудня 
1815 р. – 
31 грудня 
1816 р. 

238  

4 Листування з дирекцією училищ 
Таврійської губернії щодо ведення 
звітності та з фінансово-
господарських питань. Відомості 
прибутків і видатків.  
Відомості успішності, іменні списки 
учнів із зазначенням імен та 
соціального стану батьків.  
Формулярні списки викладачів. 
Журнал реєстрації вихідної 
кореспонденції смотрителя училищ 
Мелітопольського повіту 
 

04 січня – 
30 грудня 
1817 р. 

264  

5 Книга обліку прибутків та видатків 
училища за 1818 р. 
 

 20  

6 Листування з дирекцією училищ 
Таврійської губернії щодо постачання 
підручників та навчальних посібників,  
з фінансово-господарських питань.  
Відомості успішності, іменні списки 
учнів із зазначенням імен та 
соціального стану батьків 

03 лютого – 
06 травня 
1818 р. 

123  
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7 Книга обліку прибутків та видатків 
училища за 1819 р. 

 31  

8 Книга обліку платежів за навчання за 
1820-1830 рр. 

 7  

9 Книга реєстрації підручників та 
навчальних посібників, отриманих від 
директора училищ Таврійської 
губернії та проданих учням за 1821 р. 
 

 6  

10 Відомості, історична довідка про 
діяльність училища із зазначенням 
дати заснування, стану будівлі, коштів 
на утримання закладу, чисельності 
вчителів та учнів.  
Відомості прибутків і видатків.  
Листування з дирекцією училищ 
Таврійської губернії про відкриття в 
с. Балки парафіяльного училища, 
постачання літератури та з фінансово-
господарських питань.  
Іменні списки учнів із зазначенням їх 
віку. Формулярні списки працівників 
та викладачів училища 
Журнал реєстрації вихідної 
кореспонденції смотрителя училищ 
Мелітопольського повіту 
 

31 серпня 
1819 р. – 
26 грудня 
1820 р. 

267  

11 Відомості, історична довідка про 
навчальні заклади Мелітопольського 
повіту із зазначенням дат заснування, 
коштів на утримання закладів, 
чисельності вчителів та учнів. 
Відомості про стан училища, 
чисельність та успішність учнів, 
прибутки та видатки закладу. Перелік 
книг бібліотеки училища. 
Листування з дирекцією училищ 
Таврійської губернії про організацію 
навчального процесу та з фінансово-
господарських питань.  
Формулярні списки викладачів. 
Журнал реєстрації вихідної 
кореспонденції смотрителя училищ 
Мелітопольського повіту 

28 грудня 
1822 р. – 
24 грудня 
1823 р. 

199  
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12 Відомості про училище із зазначенням 
дати заснування, стану будівлі, 
чисельності вчителів та учнів, 
прибутків і видатків закладу. 
Листування з дирекцією училищ 
Таврійської губернії про закупівлю 
підручників та навчальних посібників, 
призначення вчителів, передавання 
училищем коштів, зібраних за 
навчання.  
Опис процедури проведення іспиту. 
Журнали обліку успішності учнів. 
Формулярні списки працівників та 
викладачів 
 

12 січня – 
15 жовтня 
1825 р. 

136  

13 Проект статуту про пенсійне 
забезпечення.  
Відомості про училище із зазначенням 
дати заснування, коштів на його 
утримання, чисельності вчителів та 
учнів, розмірів плати за навчання, 
прибутків і видатків закладу. 
Листування з дирекцією училищ 
Таврійської губернії про постачання 
підручників та навчальних посібників, 
складання звітності.  
Журнали обліку успішності, атестати 
учнів. Формулярні списки працівників  
 

15 січня – 
30 серпня 
1928 р. 

318  

14 Циркуляри дирекції училищ 
Таврійської губернії та листування з 
нею про  складання звітної 
документації.  
Відомості про успішність та 
поведінку учнів, прибутки і видатки 
училища.  
Список учнів, які внесли плату за 
навчання за 1824 - 1827 рр.  
 

07 січня – 
03 травня 
1829 р. 

128  

15 Циркуляри Дирекції училищ 
Таврійської губернії і листування з 
нею з питань організації навчально-
виховного процесу, про затвердження 
почесного смотрителя училища, 

29 грудня 
1829 р. – 
24 грудня 
1831 р. 

260  
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виплату винагород вчителям. 
Відомості про стан училища із 
зазначенням дати заснування,  коштів 
на утримання закладу, чисельності 
вчителів та учнів.  
Кошторис на ремонт будівлі училища. 
Журнали обліку успішності та 
поведінки учнів.  
Документи (формулярні списки, 
посвідчення) з особового складу 
викладачів. 
Журнал реєстрації вихідної 
кореспонденції смотрителя училищ 
Мелітопольського повіту 
 

16 Інструкції Академії наук для збирання 
зоологічних, ботанічних зразків та 
проведення метеорологічних 
спостережень в губерніях Російської 
імперії.  
Відомості про заснування училища, 
чисельність вчителів та учнів, 
успішність та поведінку учнів, 
прибутки і видатки.  
Листування з Дирекцією училищ 
Таврійської губернії про передавання 
училищу підручників та навчальних 
посібників. Журнал реєстрації 
вихідної кореспонденції смотрителя 
училищ Мелітопольського повіту 
 

01 січня – 
26 грудня 
1832 р. 

105  

17 Циркуляри Міністерства Народної 
освіти з питань організації 
діловодства та виплати жалування 
чиновникам.  
Відомості про училище із зазначенням 
дати заснування закладу, коштів на 
його утримання, чисельності вчителів, 
успішність та поведінку учнів.  
Листування з дирекцією училищ 
Таврійської губернії про  розрахунки 
за надіслані підручники та навчальні 
посібники,  складання звітності.  
Журнал реєстрації вихідної 

29 грудня 
1832 р. – 
31 грудня 
1833 р. 

160  
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кореспонденції смотрителя училищ 
Мелітопольського повіту  

18 Книга обліку прибутків і видатків 
училища за 1834 р. 
 

 8  

19 Циркуляр Міністерства народної 
освіти про надання пільг вчителям 
російської мови, направлених на 
роботу в гімназії та училища Царства 
Польського.  
Відомості прибутків і видатків 
училища.  
Відомості про успіхи та поведінку 
учнів Чернігівського парафіяльного 
училища 
 

15 листопада 
1833 р. – 
05 лютого 
1834 р. 

22  

20 Історична довідка про училище за 
1832 р. 

 3  

21 Те саме, за 1835 р. 
 

 2  

22 Укази Сенату про виключення 
вчителів парафіяльних училищ з 
податного стану, порядок звільнення 
чиновників та складання звітної 
документації.  
Звіти про діяльність Оріхівського 
повітового та Чернігівського 
парафіяльного училищ.  
Документи (листування, договори) 
про прийняття до повітового та 
парафіяльних училищ дітей селян, 
передавання священником І. Забоєвим 
власного будинку в розпорядження 
Чернігівського парафіяльного 
училища.  
Журнали обліку успішності, атестати 
учнів 

21 грудня 
1834 р. – 
02 серпня 
1835 р. 

94  

23 Відомості про успішність та 
поведінку учнів, прибутки і видатки 
училища за 1835 р. 
 

 61  

24 Журнал обліку успішності учнів 1-го 
класу нижнього відділення училища 
за 1835 р. 

 11  
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25 Журнал успішності учнів 1-го класу 
нижнього відділення училища за 
1837 р. 
 

 7  

26 Листування з Дирекцією училищ 
Таврійської губернії з фінансово-
господарських питань 

20 травня 
1837 р. – 
16 листопада 
1839 р. 

28  

 1837-1850 рр.  
За ці роки див. справи №№ 47-59 

 

 

 1852-1875 рр. 
 

 

27 Документи (листування, рапорти, 
списки) про ліквідацію Ногайського 
парафіяльного училища.  
Відомості про чисельність населення, 
стан промислів, торгівлі, освіти міст 
Бердянська та Ногайська 
 

02 січня – 
24 грудня 
1852 р. 

92  

28 Перелік книг бібліотеки училища 
станом на 17 жовтня 1852 р. 
 

 46  

29 Звіт про діяльність училища за 1852 р. 
Відомості про навчальні заклади 
Бердянського та Мелітопольського 
повітів із зазначенням дат заснування, 
стану будівель, коштів на утримання 
закладів, чисельності вчителів та 
учнів.  
Поіменний список працівників та 
викладачів училищ Бердянського та 
Мелітопольського повітів за 1852 р. 
 

  21  

30 Присяги, формулярні списки 
працівників та вчителів училища. 
Поіменні списки працівників та 
викладачів училищ Бердянського та 
Мелітопольського повітів 
 

09 січня – 
31 грудня 
1852 р. 

87  

31 Документи (листування, плани) про 
відкриття приватної жіночої школи в 
м. Оріхові. 
Листування з дирекцією училищ 

14 квітня – 
16 грудня 
1855 р. 

37  
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Таврійської губернії про перевезення 
до Оріхівського повітового училища 
майна Сімферопольських гімназії та 
пансіону  
 

32 Звіт про діяльність училища за 1855 р. 
Відомості про навчальні заклади 
Бердянського та Мелітопольського 
повітів із зазначенням чисельності 
жителів відповідних населених 
пунктів, стану будівель навчальних 
закладів та методичного забезпечення 
навчального процесу, коштів на 
утримання закладів, чисельності 
вчителів та учнів, їх станового складу 
за 1855 р.  
Поіменний список працівників та 
викладачів училищ Бердянського та 
Мелітопольського повітів за 1855 р. 
 

 14  

33 Листування з дирекцією училищ 
Таврійської губернії з питань 
організації навчально-виховного 
процесу 
 

12 березня – 
16 листопада 
1855 р. 

33  

34 Документи (програми, журнали 
успішності, екзаменаційні відомості, 
списки) про проведення випускного 
іспиту в училищі 
 

20 квітня – 
03 липня 
1858 р.  

29  

35 Відомості про Оріхівське повітове та 
Мелітопольське парафіяльне училища 
із зазначенням дат заснування 
закладів, коштів на їх утримання, 
стану будівель, чисельності учнів та 
жалування вчителів, наявні 
бібліотечні фонди.  
Зведені дані про чисельність учнів, які 
навчалися в училищі за період з 1848 
по 1858 рр.  
Рапорти вчителів про надання 
відпусток 
  
 

21 січня 
1858 р. – 
18 січня 
1859 р. 

50  
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36 Відомості про училища Бердянського 
та Мелітопольського повітів, які 
знаходилися у віданні Міністерства 
державного майна, із зазначенням дат 
заснування, чисельності вчителів та 
учнів, їх станового складу 
 

25 січня – 
20 грудня 
1861 р. 

46  

37 Відомості про діяльність приватної 
жіночої школи в м. Мелітополі. 
Листування з дирекцією училищ 
Таврійської губернії, Благочинним 
церков Бердянського повіту про 
перенесення приватної жіночої школи 
з сел. Великий Токмак в 
м. Мелітополь, відкриття недільної 
школи при Оріхівському повітовому 
училищі  
 

15 лютого – 
29 жовтня 
1861 р. 

18  

38 Документи (екзаменаційні відомості, 
список) про проведення випускного 
іспиту в училищі 
 

02 червня -
23 червня 
1861 р. 

23  

39 Журнал реєстрації вихідної 
кореспонденції смотрителя училищ 
Мелітопольського повіту 

07 січня – 
30 грудня 
1862 р. 
 

37  

40 Звіт про діяльність училища за 1862 р. 
Статистичні дані про кількість 
парафіяльних училищ Бердянського 
та Мелітопольського повітів із 
зазначенням дати заснування, 
навчальних предметів, чисельності 
учнів, їх станового та релігійного 
складу.  
Поіменний список працівників та 
викладачів Оріхівського повітового та 
Мелітопольського парафіяльного 
училищ 
 

24 серпня – 
13 жовтня 
1862 р. 

27  

41 Листування з дирекцією училищ 
Таврійської губернії про виплату 
жалування вчителям та розрахунки за 
надіслану навчальну літературу  
 

11 січня – 
26 грудня 
1862 р. 

30  
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42 Циркуляри дирекції училищ 
Таврійської губернії з питань 
звільнення учнів від сплати за 
навчання, організацію роботи 
недільних шкіл, збір пожертвувань на 
спорудження Володимирівського 
собору в м. Києві та православних 
храмів в містах Російської імперії 
 

17 листопада 
1861 р. – 
21 листопада 
1862 р. 

24  

43 Протоколи засідань педагогічної ради 
училища.  
Місячні відомості про успішність та 
поведінку учнів  
 

01 лютого – 
01 листопада 
1863 р. 

43  

44 Листування з дирекцією училищ 
Таврійської губернії про призначення 
та переведення вчителів, вжиття 
заходів з попередження епідемічних 
захворювань серед учнів.  
Доповідні записки, прохання 
працівників училища  
 
 

13 вересня – 
19 грудня 
1872 р. 

35  

45 Листування з дирекцією училищ 
Таврійської губернії про посилення 
нагляду за відвідуваністю учнями 
занять, відрахування з училища двох 
учнів за крадіжку, виключення з 
бібліотеки книг, що не відповідають 
навчально-виховним цілям 
 

09 січня – 
08 грудня 
1873 р. 

16  

46 Статистичний звіт про діяльність 
Оріхівського повітового училища, 
кількість навчальних закладів 
м. Оріхова, їх джерела фінансування, 
прибутки та видатки, чисельність 
вчителів та учнів, наявні навчальні 
посібники і бібліотечні фонди за 1875 
рік. 
Іменні списки працівників 
Оріхівського повітового училища та 
підвідомчих йому навчальних 
закладів станом на 1 січня 1876 року 
 

 15  
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 1835-1850 рр. 
 

 

47 Укази, циркуляри Сенату, 
Міністерства народної освіти. 
Інструкція про порядок чергування 
вчителів в училищі, застосування 
покарань для учнів за порушення 
дисципліни.  
Звіти, відомості, історичні довідки 
про діяльність повітового та пара-
фіяльних училищ Бердянського і 
Мелітопольського повітів із 
зазначенням дати заснування, коштів 
на їх утримання, навчальних 
предметів, чисельності вчителів та 
учнів.  
Листування з дирекцією училищ 
Таврійської губернії про введення 
нового штату відповідно до Статуту 
гімназій та училищ 1828 р., закупівлю 
навчальної літератури. Список 
наукових праць, підручників і 
навчальних посібників, які безоплатно 
надавалися Департаментом народної 
освіти учбовим закладам Російської 
імперії. 
Річний і місячні звіти про прибутки і 
видатки Оріхівського повітового 
училища.  
Відомості про успішність та 
поведінку учнів. Формулярні та 
поіменні списки вчителів 
Оріхівського повітового, 
Великотокмацького, Чернігівського 
парафіяльних училищ. 
Журнал реєстрації вхідної та вихідної 
кореспонденції 
 

16 січня – 
31 грудня 
1836 р. 

482  

48 Укази, циркуляри Сенату, 
Міністерства народної освіти про 
перейменування Слобідсько-
Української губернії в Харківську, 
матеріальне та пенсійне забезпечення 
чиновників та їх родин.  

12 січня – 
22 грудня 
1837 р. 
 

764  
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Документи (листування, відомості, 
рапорти) про введення відповідно до 
Статуту гімназій та училищ 1828 р. 
нових навчальних програм та штатів, 
закупівлю навчальних посібників і 
літератури для Оріхівського 
повітового, Чернігівського та 
Великотокмацького парафіяльних 
училищ.  
Навчальні програми, розклади уроків 
училищ. Інвентарні описи навчальних 
посібників і літератури, майна, 
відомості прибутків і видатків.  
Документи (формулярні списки, 
атестати, заяви) з особового складу 
працівників та вчителів. 
Журнал реєстрації вхідної та вихідної 
кореспонденції 
 

49 Звіти, відомості, історичні довідки 
про діяльність училищ Мелітополь-
ського повіту із зазначенням дат 
заснування, стану будівель, 
чисельності вчителів та учнів. 
Листування з дирекцією училищ 
Таврійської губернії, Оріхівською 
міською поліцією щодо діяльності в 
м. Оріхові приватних навчальних 
закладів, розслідування справи про 
нанесення поліцмейстером побоїв 
учню Ногайського парафіяльного 
училища.  
Журнали обліку успішності та 
поведінки учнів училищ 
Мелітопольського повіту.  
Прохання громадян про прийняття їх 
дітей на навчання, метричні свідоцтва 
дітей. 
Документи (рапорти, формулярні, 
поіменні списки) з особового складу 
працівників та вчителів училищ 
Мелітопольського повіту. 
Журнал реєстрації вхідної та вихідної 
кореспонденції 

24 грудня 
1836 р. – 
29 грудня 
1837 р. 

710  
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50 Укази Сенату з питань прийому до 

навчальних закладів, матеріального 
забезпечення чиновників та їх родин. 
Перелік наукових праць і навчальних 
посібників, схвалених комітетом 
облаштування навчальних закладів 
при Міністерстві народної освіти для 
вивчання в гімназіях, повітових та 
парафіяльних училищах.  
Листування з дирекцією училищ 
Таврійської губернії про закупівлю 
навчальних посібників для училищ 
Мелітопольського повіту, виплату 
жалування вчителям.  
Журнали обліку успішності та 
поведінки учнів училищ 
Мелітопольського повіту.  
Прохання громадян про прийняття їх 
дітей на навчання, метричні свідоцтва 
дітей.  
Документи (рапорти, формулярні 
списки, прохання) з особового складу 
працівників та вчителів училищ 
Мелітопольського повіту 
 

27 грудня 
1837 р. – 
29 грудня 
1838 р. 

806  

51 Звіти, відомості, історичні довідки 
про діяльність училищ Мелітополь-
ського повіту із зазначенням дати 
заснування, стану будівель, 
чисельність вчителів та учнів. 
Відомості про історію розвитку, 
географічне розташування, чисель-
ність населення, його становий та 
національний склад, стан промислів, 
торгівлі та освіти населених пунктів 
Мелітопольського повіту.  
Листування з дирекцією училищ 
Таврійської губернії щодо перевірки 
роботи училищ Мелітопольського 
повіту Попечителем Одеського 
навчального округу, утримання 
Ногайського парафіяльного училища 
та його вихованців.  

31 грудня 
1837 р. – 
23 грудня 
1838 р. 
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Документи (екзаменаційні відомості, 
списки) про проведення випускних 
іспитів в училищах Мелітопольського 
повіту.  
Кошторис на ремонт будівлі 
Оріхівського повітового училища, 
перелік цін на будівельні матеріали по 
м. Оріхову.  
Відомості прибутків і видатків 
Ногайського парафіяльного училища. 
Формулярні та іменні списки 
працівників і вчителів училищ 
Мелітопольського повіту 
 

52 Укази, циркуляри Сенату, 
Міністерства народної освіти. 
Правила зберігання підручників, 
навчальних посібників та літератури  
в бібліотеках гімназій Одеського 
навчального округу та Рішельєвського 
ліцею. 
Листування з дирекцією училищ 
Таврійської губернії, Мелітополь-
ським повітовим казначейством про 
спрощення прийому дітей до 
навчальних закладів та закупівлю 
підручників та навчальних посібників 
для училищ Мелітопольського повіту.  
Документи (листування, інвентарний 
опис, кошториси, відомості) про 
продаж будинку, подарованого 
училищу в 1811 р., проведення 
ремонтних робіт в училищі, ціни на 
будівельні матеріали, папір та 
підшивку книг по м. Оріхову. 
Відомості про чисельність вчителів та 
учнів по училищах Мелітопольського 
повіту.  
Журнали успішності учнів, відомості 
обліку занять, пропущених 
вчителями. Прохання громадян про 
прийняття їх дітей на навчання, 
метричні свідоцтва дітей.  
Документи (рапорти, формулярні 

25 грудня 
1838 р. – 
31 грудня 
1839 р. 

1219  
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списки, прохання) з особового складу 
працівників та вчителів училищ 
Мелітопольського повіту 

53 Звіти, відомості, історичні довідки 
про діяльність світських та 
парафіяльних навчальних закладів в 
селах, містах та німецьких колоніях 
Мелітопольського повіту із 
зазначенням чисельності жителів 
населених пунктів, дати заснування 
закладів та коштів на їх утримання, 
стану будівель, чисельності вчителів 
та учнів, наявні бібліотечні фонди. 
Реєстри бібліотечних фондів училищ-
них бібліотек Мелітопольського 
повіту. 
Листування з Дирекцією училищ 
Таврійської губернії про розрахунки 
за надіслану літературу, внесення 
пожертвувань на утримання училищ;  
з Оріхівською міською поліцією – 
розміри цін на товари по м. Оріхову.  
Документи (листування, креслення, 
кошториси) про проведення ремонт-
них робіт в Оріхівському повітовому 
училищі.  
Документи (екзаменаційні відомості, 
списки) про проведення іспитів. 
Описання процедури іспитів. 
Журнали та відомості обліку 
успішності учнів, занять, пропущених 
вчителями.  
Прохання громадян про прийняття їх 
дітей на навчання, метричні свідоцтва 
дітей.  
Документи (рапорти, формулярні та 
іменні списки, прохання) з особового 
складу працівників та вчителів 
училищ Мелітопольського повіту 
 

08 грудня 
1840 р. – 
31 грудня 
1841 р. 

820  

54 Описання м. Оріхова та його околиць, 
складений вчителем історії та 
географії Оріхівського повітового 
училища С. Мошкаловим.  

08 січня – 
29 грудня 
1843 р. 

903  
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Звіти, відомості, історичні довідки 
про діяльність світських та 
парафіяльних навчальних закладів та 
єврейських хедерів в селах, містах та 
німецьких колоніях Мелітопольського 
повіту із зазначенням чисельності 
жителів населених пунктів, дати 
заснування закладів та коштів на їх 
утримання, стану будівель, 
чисельності вчителів та учнів, наявні 
бібліотечні фонди.  
Документи (протоколи, відомості, 
листування, програми, рапорти) про 
організацію навчально-виховного 
процесу та проведення іспитів, 
поповнення бібліотечних фондів, 
виплату жалування вчителям та 
відрахування коштів в пенсійний 
капітал, прибутки і видатки училищ 
Мелітопольського повіту.   
Документи (звіти, контракт, 
кошториси) про проведення 
ремонтних робіт в Оріхівському 
повітовому училищі. Відомості про 
ціни на будівельні матеріали по 
м. Оріхову.  
Журнали, відомості обліку успішності 
та поведінки учнів, занять, 
пропущених вчителями.  
Прохання громадян про прийняття їх 
дітей до Оріхівського повітового 
училища, метричні свідоцтва дітей.  
Документи (листування, рапорти, 
формулярні та іменні списки, 
прохання) з особового складу 
працівників та вчителів училищ 
Бердянського та Мелітопольського 
повітів 
 

55 Звіти, відомості, історичні довідки 
про діяльність світських та 
парафіяльних навчальних закладів та 
єврейських хедерів в селах, містах та 
німецьких колоніях Бердянського та 

05 січня – 
24 грудня 
1844 р. 

860  
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Мелітопольського повітів із 
зазначенням чисельності жителів 
населених пунктів, дати заснування 
закладів та коштів на їх утримання, 
стану будівель, чисельності вчителів 
та учнів, наявні бібліотечні фонди. 
Документи (протоколи, листування, 
програми, рапорти) про організацію 
навчально-виховного процесу, 
проведення іспитів, поповнення 
бібліотечних фондів, утримання з 
жалування вчителів коштів в 
пенсійний капітал, інспектування 
директором училищ Таврійської 
губернії навчальних закладів 
Бердянського та Мелітопольського 
повітів.  
Документи (листування, відомості, 
інвентарні описи, прохання) про 
передавання Чернігівського 
парафіяльного училища у відання 
Міністерства державного майна, 
відкриття парафіяльних училищ в 
селах Михайлівці та Андріївці, 
благоустрій території Оріхівського 
училища. 
Відомості прибутків і видатків 
Великотокмацького парафіяльного 
училища за 1843-1844 рр.  
Прохання громадян про прийняття їх 
дітей на навчання, метричні свідоцтва 
дітей та свідоцтва випускників. 
Відомості про успішність та 
поведінку учнів, облік занять, 
пропущених вчителями.  
Документи (рапорти, формулярні 
списки, атестати, прохання) з 
особового складу працівників та 
вчителів училищ Мелітопольського та 
Бердянського повітів 
 

56 Список населених пунктів 
Мелітопольського та Бердянського 
повітів із вказанням волостей та 

03 січня – 
22 грудня 
1845 р. 

871  
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чисельності ревізьких душ станом на 
01 січня 1845 р.  
Зведені дані про чисельність жителів, 
кількість церков, стан промислів та 
торгівлі по містах  Бердянську, 
Великому Токмаку, Мелітополю, 
Ногайську, с. Берестовому, німецьких 
колоніях Бердянського та 
Мелітопольського повітів.  
Звіти, відомості, історичні довідки 
про діяльність світських та 
парафіяльних навчальних закладів та 
єврейських хедерів в селах, містах та 
німецьких колоніях Бердянського та 
Мелітопольського повітів із 
зазначенням чисельності жителів 
відповідних населених пунктів, дати 
заснування, чисельності вчителів і  
учнів та навчальних предметів. 
Документи (звіти, описання, 
програми, екзаменаційні відомості, 
кошториси прибутків і видатків, 
листування, рахунки) про навчально-
виховну роботу, проведення іспитів, 
фінансову та господарську діяльність 
Оріхівського повітового та 
Великотокмацького парафіяльного 
училищ.  
Листування з Дирекцією училищ 
Таврійської губернії, вчителями 
училищ Мелітопольського та 
Бердянського повітів про поповнення 
бібліотечних фондів, утримання із 
жалування вчителів коштів в 
пенсійний капітал. 
Інформація про ціни на будівельні 
матеріали та папір по м. Оріхову.  
Відомості про кількість занять, 
пропущених вчителями. Журнали 
обліку успішності та поведінки учнів.  
Прохання громадян про прийняття їх 
дітей на навчання, метричні свідоцтва 
дітей та свідоцтва випускників. 
Документи (рапорти, формулярні 
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списки, прохання) з особового складу 
працівників та вчителів училищ 
Бердянського та Мелітопольського 
повітів 
 

57 Звіти, відомості, історичні довідки 
про діяльність світських та 
парафіяльних навчальних закладів та 
єврейських хедерів по селах, містах та 
німецьких колоніях Бердянського та 
Мелітопольського повітів із 
зазначенням чисельності жителів 
відповідних населених пунктів, дати 
заснування закладів та коштів на їх 
утримання, стану будівель, 
чисельності вчителів, учнів, наявні 
бібліотечні фонди.  
Документи (листування, відомості, 
кошториси, прохання) про роботу 
приватної школи в м. Оріхові, 
відкриття у м. Мелітополі 
парафіяльного училища, облік і 
діяльність єврейських хедер 
Бердянського повіту.  
Документи (листування, відомості, 
рапорти, списки, журнали обліку) про 
проведення іспитів, облік успішності 
та поведінки учнів, занять, 
пропущених вчителями,  поповнення 
бібліотечних фондів, прибутки і 
видатки Оріхівського повітового та 
Великотокмацького парафіяльного 
училищ. 
Прохання громадян про прийняття їх 
дітей до училищ, метричні свідоцтва 
дітей та свідоцтва випускників. 
Формулярні, поіменні списки 
працівників та вчителів училищ 
Бердянського та Мелітопольського 
повітів 
 

21 грудня 
1845 р. – 
25 грудня 
1846 р. 

915  

58 Статистичні відомості про географіч-
не розташування, чисельність насе-
лення, його національний і становий 

30 грудня 
1846 р. – 
24 грудня 
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склад, стан промислів та торгівлі по 
населених пунктах Бердянського та 
Мелітопольського повітів.  
Звіти, відомості, історичні довідки 
про діяльність світських та 
парафіяльних навчальних закладів та 
єврейських хедерів по селах, містах та 
німецьких колоніях Бердянського та 
Мелітопольського повітів із 
зазначенням чисельності жителів 
відповідних населених пунктів, дати 
заснування закладів та коштів на їх 
утримання, стану будівель, 
чисельності вчителів, учнів, наявні 
бібліотечні фонди.  
Документи (описання процедури 
відкриття, листування, рапорти) про 
відкриття парафіяльного училища у 
м. Мелітополі та виділення коштів на 
його утримання.  
Документи (листування, відомості, 
прохання) про діяльність єврейських 
хедер (хадаримів) в населених 
пунктах Бердянського та 
Мелітопольського повітів.  
Листування з Таврійським 
губернським правлінням, Дирекцією 
училищ Таврійської губернії, повіто-
вим казначейством про спрощення 
прийому до училищ дітей розкольни-
ків, поповнення бібліотечних фондів 
училищ, розрахунки за навчальну 
літературу, з фінансових питань, з 
Оріхівською міською поліцією – про 
надання інформації щодо цін на різні 
товари по м. Оріхову.  
Документи (описання, відомості, 
листування, рапорти, списки, журнали 
обліку) про процедуру проведення 
іспитів та їх результати,  облік 
успішності та поведінки учнів, занять, 
пропущених вчителями,  прибутки і 
видатки Оріхівського повітового та 
Мелітопольського парафіяльного 
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21 
1 2 3 4 5 

 

 

училищ. 
Прохання громадян про прийняття їх 
дітей до училищ, метричні свідоцтва 
дітей.  
Документи (рапорти, іменні та 
формулярні списки, прохання) з 
особового складу працівників та 
вчителів училищ Бердянського та 
Мелітольського повітів 

59 Описання міст Бердянська, Великого 
Токмака, Мелітополя, Ногайська, 
Оріхова, с. Берестовому, німецьких 
колоній, в т.ч. колоній Гальбштадт  
(м. Молочанськ) і Молочна                      
(сел. Пришиб) Бердянського та 
Мелітопольського повітів  із 
зазначенням їх географічного 
розташування, чисельності населення, 
кількості державних і навчальних 
закладів, кустарно-промислових і 
торговельних підприємств, релігійних 
громад і визначних місць.  
Звіти, відомості, історичні довідки 
про  діяльність світських та 
парафіяльних навчальних закладів та 
єврейських хедерів по селах, містах та 
німецьких колоніях Бердянського та 
Мелітопольського повітів із 
зазначенням чисельності жителів 
населених пунктів, в яких вони 
розташовані, дати заснування закладів 
та коштів на їх утримання, стану 
будівель, чисельності вчителів, учнів, 
наявні бібліотечні фонди.  
Документи (листування, відомості, 
прохання) про діяльність єврейських 
хедер (хадаримів) в населених 
пунктах Бердянського та 
Мелітопольського повітів.  
Акт обстеження будівлі Оріхівського 
повітового училища. Листування з 
Дирекцією училищ Таврійської 
губернії, повітовим казначейством 
про порядок прийому до училищ дітей 

24 грудня 
1849 р. – 
28 грудня 
1850 р. 
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працівників навчальних закладів, 
виплату жалування вчителям, 
поповнення бібліотечних фондів, 
розрахунки за надіслану літературу. 
Документи (листування, відомості, 
рапорти, списки, журнали обліку) про 
процедуру проведення іспитів та їх 
результати,  облік успішності та 
поведінки учнів, занять, пропущених 
вчителями,  прибутки і видатки 
Оріхівського повітового та 
Мелітопольського парафіяльного 
училищ. 
Прохання громадян про прийняття їх 
дітей до училищ, метричні свідоцтва 
дітей.  
Документи (рапорти, іменні та 
формулярні списки, прохання) з 
особового складу працівників та 
вчителів училищ Бердянського та 
Мелітольського повітів 
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