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ЧАСОПИС «УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» (КИЇВ, 1861 – 1919) У 

ФОНДАХ ПЕДАГОГІЧНОГО МУЗЕЮ УКРАЇНИ 

Бондаренко В.В. Педагогічний музей України 

 

У фондах Педагогічного музею України зберігається 108 номерів 

«Университетских известий» за 1874-1917 рр. Журнал віднесено до однієї з 

10 музейних колекцій - «Педагогічна україніка 1842-1923 рр.», що належить 

до наукового об’єкту «Колекція стародруків Педагогічного музею України» 

(рукописи, стародруки та рідкісні видання 1477–1923 рр.). Більшість номерів 

часопису були передані у 1980-х роках ХХ ст. до Педагогічного музею з 

Державної історичної бібліотеки та Центральної наукової бібліотеки 

Академії наук УРСР. 

Перший випуск часопису "Университетские известия" - одного з 

кращих універсальних науково-освітніх журналів Києва другої половини ХІХ 

– початку ХХ ст., вийшов у світ у вересні 1861 року в друкарні Університету 

святого Володимира. Це видання помітно вирізнялося з-поміж інших 

часописів того часу насамперед своїм інформаційним наповненням. Тут 

вміщувалися наукові статті з різних галузей знань, курси лекцій викладачів 

університету, кращі наукові роботи студентів, звіти, відомості про наукові 

відкриття, статистичні дані, переклади праць зарубіжних учених та класиків 

літератури, бібліографічні огляди тощо. Як зазначалося в одному з перших 

номерів видання, журнал мав на меті «повідомляти публіці найцікавіші 

предмети з кожної науки», «утворити більш цікавий зв’язок між окремими 

університетами, а також між університетом і суспільством» (1861. – № 3. – С. 

2). 

Ідея заснування власного друкованого органу саме такого типу в 

універститеті належала його першому ректорові Михайлу Максимовичу. 

Важливу роль у появі цього часопису відіграв Микола Пирогов. Саме він, 

будучи на той час головою цензурного комітету Київського навчального 

округу, підтримав саму ідею видання та сприяв подальшому друку і 

поширенню «Университетских известий». 

Значний внесок у розвиток часопису зробив вчений, історик 

Володимир Іконніков, який тривалий час був головним редактором журналу. 

Саме за його керівництва відбулося структурне і тематичне вдосконалення 

«Известий». До журналу було додано щомісячний бібліографічний огляд, 

систематичний покажчик та  додаток, що являв собою збірник студентських 

праць, удостоєних нагород.  



Періодичність випуску журналу становила 12 чисел на рік, а його 

наклад і обсяг сторінок щорічно збільшувалися. Часопис користувався 

великим авторитетом серед науковців, студентів, пересічних читачів та 

розповсюджувався практично в усіх навчальних і наукових закладах Європи. 

Видавався журнал до 1919 року. 

Журнал «Университетские известия» є важливим джерелом наукових 

досліджень і користується неабияким попитом серед науковців, здобувачів та 

студентів.  

 

 

 

 

 

 


