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ХИМИНЕЦЬ  Василь  Васильович

«…Освіта, суспільство й людина неподільні і
становлять єдину систему. Освіта, як явище, завжди
відіграє роль найважливішого і найвагомішого
чинника розвитку, вона має бути в основі
осмислення подальших перспектив і досягнень
будь-якого суспільства. Освіта, як процес навчання і
виховання, відповідає за культуру суспільства,
духовне обличчя людини, формує їхні моральні і
суспільні цінності.

Особливо зросла роль освіти на зламі століть,
коли розвинені країни почали перехід до
постіндустріальної фази суспільного розвитку.
Сьогодні, в умовах глобалізації та інформаційного
вибуху, прискорено, по висхідній лінії
розвиваються тільки ті країни, в яких вектори
суспільного розвитку визначає освіта, котра
продукує інтелект особистості, нації, країни в
цілому. Саме освіта, через фахово підготовлені
кадри і створені ними інноваційні технології,
відповідає за досконалість організації суспільного
життя і вектори соціально-економічного розвитку
сучасних країн».

Професор кафедри менеджменту 
та інноваційного розвитку освіти 

Закарпатського ІППО, 
доктор фізико-математичних наук, 

професор



БАСАРАБ  Михайло  Михайлович

У 2013 році громадськість Закарпаття
відзначила 400-річчя з дня утворення першого
середнього навчально-виховного закладу на
території нашого краю — Ужгородської гімназії.
Це був один із перших закладів такого типу на
території нинішньої України і всієї Східної
Європи.

Із цієї нагоди у 2013 році була видана
монографія «Історія Ужгородської гімназії
(1613–2013)» (Василь Химинець, Михайло
Басраб), у якій автори у хронологічній
послідовності розкрили історію становлення та
розвитку Ужгородської гімназії, і на її основі –
гімназійної освіти в краї, визначили особливості
навчально-виховного процесу в закладах такого
типу. Угорською та українською мовами були
подані імена директорів, префектів та вчителів
школи. Окремо розповідається про педагогів та
відомих діячів, які зробили вагомий внесок у
розвиток освіти на Закарпатті.

Заступник директора 
з науково-дослідної роботи 
та міжнародної діяльності 

Закарпатського ІППО, кандидат 
історичних наук



Упродовж майже тисячі літ сьогоднішнє Закарпаття входило до складу
Угорщини, Австро-Угорської монархії, Чехословацької Республіки,
регентської Угорщини, Радянського Союзу, поки, нарешті, не об’єдналося
із матір’ю-Україною.



Найвідомішими серед них були:
Іван Зейкан – видатний освітній діяч, учитель Петра ІІ
Михайло Балудянський – перший ректор Санкт-Петербурзького 
університету;
Іван Орлай – директор Ніжинського ліцею, вихователь Миколи Гоголя; 
Петро Лодій – педагог, філософ, юрист, літератор, викладач філософії 
в університетах Львова, Кракова, Санкт-Петербурга; 
Іван Земанчик – професор фізики і математики, викладач Львівського 
університету; 
Михайло Щавицький – церковний діяч, філософ, з 1781 року віце-ректор
Барбареуму (вищої церковної школи) у Відні, у 1784 – 1787 роках – перший 
ректор української генеральної семінарії у Львові, з 1787 року – директор 
духовного ліцею в Мукачеві; 
Юрій Гуца-Венелін – учений-славіст, будитель болгарського народу; 
Михайло Лучкай – церковний діяч, філолог, історик, автор фундаментальної 
історичної праці «Історія Карпатських русинів». 

Серед вихідців із Закарпаття навіть у далекі часи були особистості 
високоосвічені, які розвивали культуру, творили освіту і науку 
не тільки на теренах свого краю, але й у багатьох країнах світу



Члени католицького чернечого
ордену «Товариство Ісуса»,
заснованого 1534 року св. Ігнатієм
Лойолою (1523–1566 рр.),
створювали перші єзуїтські
колегіуми при університетах у
Парижі, Падуї, Кельні та Валенсії
(1540–1544 рр.). У 1556 році єзуїти
керували діяльністю 33 колегіумів у
семи європейських країнах. Перша
єзуїтська колегія на українських
землях була відкрита 1575 року в
Ярославі (1575–1773 рр.; нині місто
в Польщі). Тут навчався свого часу і
Б. Хмельницький.

Упродовж ХVІ – ХVІІ ст. були
засновані і діяли також колегії у
Львові (1608–1773 рр.), Луцьку
(1608 р.), Острозі (1626 р.), Барі
(1646 р.), Фастові (1625 р., 1648 року
її переведено до Києва) і т. ін.



Перший середній навчальний заклад на території нашого краю був
заснований фундаційною грамотою 23 листопада 1613 року в родовому
маєтку графа Георгія Другета де Гомонна в місті Гуменному (нині
Східна Словаччина). Георгій ІІІ Другет (1583–1620 рр.) був головним
жупаном Ужанського та Земплинського комітатів.

У молоді роки Георгій ІІІ Другет де Гомонна
активно сповідував протестантизм, боровся за
рівність віросповідань і переслідував католиків.
Але після важких випробувань та арешту, у 1610
році був навернутий до католицької церкви
видатним угорським релігійним діячем і
філософом Петером Пазманем, який у той час
служив священиком у Кошицях та Трнаві і мав
великий авторитет серед вірників та місцевої знаті.
Граф, як вдячність за навернення до віри, пообіцяв
Пазманеві заснувати навчальний заклад у краї та
підтримувати його матеріально. Він отримав
дозвіл від імператора Матяша ІІ на відкриття
закладу та дав обіцянку на утримання патерів
дарувати необхідні будівлі і землі. 1612 року
керівник ордену Клаудій Аквавіва також надав
дозвіл на залучення єзуїтських отців до
навчального процесу у колегії.

Георгій  ІІІ  Другет  де  Гомонна
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Із початку заснування і закриття назва гімназії змінювалася 17 разів.
Кожна з цих змін пов’язана з політичними змінами та реформами,
які відбувалися в освіті, і несе певну інформацію щодо змісту навчально-
виховного процесу закладу та його спрямованості.

У хронологічному порядку подаємо офіційні назви навчального закладу 
та роки їх введення.

 Колегіум у Гуменному — 1613.
 Колегіум в Унгварі — 1646.
 Гімназія в Унгварі — 1776.
 Королівська головна гімназія в Унгварі — 1778.
 Королівська гімназія в Унгварі — 1789.
 Королівська католицька державна гімназія в Унгварі — 1852.
 Унгварська королівська католицька головна гімназія — 1862.
 Державна реальна гімназія в Ужгороді — 1919.
 Руська державна реальна гімназія в Ужгороді — 1923.
 Державна реальна гімназія (головний руський заклад та чехословацький відділ) 

в Ужгороді — 1930.
 Державна подкарпаторуська реальна гімназія в Ужгороді — 1934.
 Унгварська мадярська королівська державна гімназія — 1938.
 Ужгородська мадярська королівська державна гімназія — 1939.
 Мадярська королівська державна гімназія з руськимъ языкомъ преподаванія 

в Унгваръ — 1941.
 Державна гімназія в Ужгороді — 1944.



9 липня 1613 року, коли приміщення
були підготовлені до роботи, граф
адресував листа першому ректору
Шандору Добокаї і просив його
прискорити прибуття єзуїтських отців.

Восени 1613 року вчителі прибули до
Гуменного.

Відкриття колегіуму відбулося 23
листопада 1613 року, коли граф уклав
фундаційну грамоту про заснування
колегії. У ній зазначалося, що в Гуменному
засновується шестирічний колегіум «на
славу Божу і для ширення церкви».

Через два роки установча грамота
була доповнена. Граф підписав її 2 липня
1615 року в Ужгородському замку.

Відкриваючи єзуїтську колегію, Петер
Пазмань мав намір перетворити її у
заклад вищого типу, але через нестачу
приміщень, майна, важкі політичні
обставини було відкрито тільки чотири
класи.

Будинок  у  Гуменному, 
в  якому  в  1613-1640  роках  діяв  колегіум



Організація навчально-виховного процесу

Учителів, які набиралися до гімназії з членів ордену, поділяли на
патерів і магістрів. Патери – це висвячені священики, які закінчили своє
навчання. Магістри – єзуїти, які ще вчились або закінчили філософські
курси. Учителям заборонялося бути прихильними до окремих учнів.
Кожному вихованцю мали приділяти однакову увагу.

Педагоги були зобов’язані вести з учнями дискусії, цим загострювати
конкуренцію в навчанні.

Особливу увагу мали приділяти дотримуванню учнями шкільної
дисципліни, усіх правил навчання і виховання.

До персоналу колегії входили ще фратери, які виконували різні
другорядні функції (доглядали хворих, займалися на кухні).

У правилах гімназії особливого значення надавали розділу «Релігійно-
моральні справи». Кожний учень щодня мав відвідувати службу, в неділю
і святкові дні слухати церковні проповіді, щомісяця мав сповідатися.



Заборонялося читати небезпечні і некорисні книги, відвідувати
погані товариства, клястися, говорити неправду, відвідувати світські
театральні дійства, публічні страти або виконання тілесних покарань,
покарання єретиків.

Правила поведінки і дисципліни префект зачитував учням кожні
півроку, давав пояснення, а порушників правил поведінки чи поваги
карав особисто. Це були як усні попередження, тілесні покарання, так і
виключення із гімназії. Таке рішення мав підтвердити ректор. Причиною
виключення могли слугувати – уникнення покарань (тілесних), пропуск
занять, негідна поведінка, розпуста такої міри, що могло б мати
негативний вплив на інших.

У XVII ст. в гімназіях навчання здійснювалося у 5 класах. Перші три –
граматика, а саме: нижча (infima), середня (media), вища (suprema). 4
клас – гуманітас, 5-й – риторика – тривав два роки. Увесь навчальний
процес займав 6 років. Важливою особливістю навчального процесу був
поділ школи на декурії (decurio) – своєрідні групи. Учитель або префект
вибирав найбільш здібних учнів і до них прикріплював декількох
слабких. Ці декурії допомагали учителеві контролювати виконання
завдань, засвоєння матеріалу тощо.



Перед уроками сильні учні перевіряли у своїх однокласників
виконані вдома завдання, опитували вивчені напам’ять тексти,
висловлювання, записували у спеціальні журнали – schaeda –
помилки своїх товаришів, відсутність або неповність виконаних
завдань та ін.

Над декуріями стояли цензори – censores – вони вчилися
найкраще. Це були, як правило, два-три учні в класі. Саме цензори
здійснювали контроль над декуріями.

Над цензорами стояв один учень – princeps scholae – найкращий
учень класу. Він наглядав за відвідуванням занять, поведінкою,
дотриманням правил і норм, дисципліни і т.ін., міг просити префекта
чи директора про пом’якшення або відміну покарань.

Запам’ятовування текстів упродовж усіх років навчання в гімназії
ґрунтувалося на творах Цицерона. Під запам’ятовуванням розуміли не
тільки механічне вивчення напам’ять, а й розуміння, сприйняття
змісту вивченого.



У 1636 році син Георгія, граф Ян X Другет де Гомонна,
наджупан комітату Унґ, виконуючи бажання батька,
вирішив перенести єзуїтський орден до Ужгорода.

У грамоті Яна Х Другета від 31 липня 1640 року підтверджується батьків
намір переселити колегію і школу до Ужгорода та говориться, що
залишаються в силі всі дані Георгієм Другетом обіцянки у фундаційній
грамоті від 23 листопада 1613 року та грамоті від 2 липня 1615 року,
яку підтвердив король Фердинанд ІІІ 28 квітня 1649 року.

Ян Другет                            Петер Пазмань                         Аквавіва



“Повторюємо фундацію нашого покійного батька графа Георгія Гомонная,
зроблену 23 листопада 1613 року і потім докладніше 2 липня 1615 року з усіма
перерахованими маєтками, землями, виноградниками… Крім цього, силою
цього листа підтверджуємо щорічні доходи на користь колегії в Гуменному з
наших маєтків і залежних селян. Повторюємо надані нами Гуменнській колегії
15 вересня 1634 року дарування, а саме – обіцянку і надалі забезпечувати
надходження 1700 форинтів, визначені батьком для фундації колегії”.

Хресто-Воздвиженський 
кафедральний  собор 

Закладини нової Ужгородської середньої школи відбулися 1640 року.
Ян Другет, який доклав чимало зусиль для перенесення колегіуму до

Ужгорода, помер 17 грудня 1645 року, тому будівництво довелося
завершувати його вдові – Анні Якушич.

Із грамоти Яна Х Другета 



У 1646 році гуменнські єзуїти зі своїми вихованцями були переведені
до Ужгорода у новозбудований навчальний заклад. У нових корпусах
продовжила творитися славна історія Ужгородської гімназії. У цей час в
Ужгороді проживало близько 1,3 тис. чоловік. Відкриття колегіуму стало
могутнім поштовхом щодо культурного і соціально-економічного
розвитку Ужгорода.

До навчального процесу в новій будівлі гімназії були підготовлені
каплиця, бібліотека, кухня, підвали, їдальня, гардеробна, зимовий
музей, кімната для хворих, аптека, 24 кімнати для монахів, 7 аудиторій і
парадний зал.

У перший рік роботи розголос про відкриття гімназії в Ужгороді
рознісся далеко за межами краю. Бажаючих тут навчатися було багато.
До деяких класів записувалося до сотні учнів, і, звичайно, прийняти всіх
можливості не було.



Спочатку в навчальному закладі були тільки чотири класи. Згодом
гімназія стала п’ятикласною. Навчальний процес здійснювався по
чотири години щодня. На першому уроці до обіду проходило
опитування домашнього завдання, причому усне опитування проводив
декуріон (старший групи, а в той час учитель виправляв письмові
домашні завдання). На другому уроці відбувалося повторення і
поглиблення пройденого матеріалу, а також читання творів латинською
мовою. Після обіду вчитель пояснював матеріал з морфології або
синтаксису. Опісля учні поглиблювали знання з нового матеріалу і,
нарешті, вивчали грецьку мову. Щосуботи відбувалося повторення
пройденого матеріалу і вивчення катехизису.

Основною метою навчання у гімназії в цей період було вивчення
латинської і грецької мов. Підготовка учнів велася з метою
продовження навчання в академіях та університетах. Тому в гімназіях
навчалися діти з переважно заможних сімей. Учителями були тільки
єзуїти.



Навчально-виховний процес у місті над Ужем безперешкодно тривав до
1773 року, коли 28 жовтня на вимогу керівників європейських католицьких
держав папа Климентій ХІV розпустив могутній орден єзуїтів.

У результаті реформ Марії-Терезії колегіум в Ужгороді 1776 року
офіційно реорганізовано в гімназію, а в 1778 році, згідно з § 33 «Ratio
educationis…», навчальний заклад названо Королівською головною
архігімназією в Унгварі, тобто головною гімназією в Ужгороді. Установа
отримала свою печатку з написом «Sigillum archigymnasii regii Ungvariensis
1778».



Гімназійне навчання в Ужгородській гімназії у той час, згідно з
нормами «Системи виховання...», складалося з 5 класів – перші три
були мовознавчі, їх ще називали «граматичні», вищі два були класами
гуманітарними.

Ось предмети, які вивчалися в закладі:
1 клас – основи релігії, Біблія, латинська мова, читання класиків,

каліграфія і правопис, географія спадкових провінцій, зоологія,
арифметика.

2 клас – предмети 1 класу, ботаніка (замість зоології), вітчизняна
історія (замість біблії).

3 клас – предмети 1 та 2 класів, але з латині читання Лівія, мінерали
(замість ботаніки), історія і географія Угорщини.

4 клас або 1 гуманітарний клас – основи релігії, латинь, географія
континентів, історія спадкових провінцій, римська античність,
арифметика, фізика, мінералогія, вправи з латині.

5 клас або 2 гуманітарний клас – предмети попередніх класів.
Повторювали зоологію і ботаніку, докладніше вивчали Цицерона,
Горація, Вергілія, вправи з перекладу і складання творів.



Особливими предметами, вибраними директором для
додаткового навчання, були: грецька мова, поетика, геометрія, наука
про природу, право, вітчизняна конституція. Вивчення цих предметів
не було особливо популярним, і тому вчителі за їх проведення не
отримували зарплати.

Навчання в гімназії тривало по п’ять годин щодня, окрім четверга
та неділі. Четвер був вихідним днем, а в неділю відбувалися заняття з
релігії. Великі канікули починалися 21 вересня, а закінчувалися 1
листопада. Тільки в 1786 році вони стали літніми, їх було перенесено
на липень-серпень.

Класна система навчання, за якою один і той же вчитель вів усі
предмети в класі, ще зберігалася. Зберігалося і право викладача
фізично карати учня. Екзамени у навчальному закладі проходили в
урочистій обстановці.



Щодо кількості учнів від часу заснування гімназії до 1763 року
дійшло мало інформації. Їхнє число коливалося від 150 до 200 осіб.
Починаючи з 1763 р. дані більш достовірні.

Навчальний 
рік

Класи Загальна
кількістьІ ІІ ІІІ IV V VI

1763 39 24 16 19 16 19 133
1764 61 17 13 15 16 12 134
1765 80 21 15 11 20 16 163
1766 85 36 14 14 9 19 177
1767 51 26 16 16 2 16 143
1768 53 17 20 23 17 15 145
1769 63 25 23 19 28 18 178
1770 64 18 21 12 26 26 167
1771 62 30 14 13 18 30 167
1772 48 17 19 10 18 25 137
1773 33 33 12 21 14 17 130

Чисельність учнів Ужгородської гімназії  (друга половина ХVІІІ ст.)



Створення і розвиток навчальних
закладів тісно пов’язані з іменем
єпископа Андрія Бачинського (1732–1809
рр.), який був не лише духовним лідером
протягом 36 років (1772–1809 рр.), але й
визнаним громадським та освітнім
діячем краю. Він був ініціатором
запровадження обов’язкового навчання
дітей віком від 6 до 14 років. Спонукав
священників до освітньої діяльності. У
любові до рідної народної мови був
прикладом і свої послання писав
церковно-слов’янською мовою, часто
повторюючи: «Докля буде Аз, Буки, Веди
– сего не буде». І завжди підписувався –
АБВ, що означало: Андрій Бачинський,
Владика.

І саме Мукачівському єпископату,
який тоді очолив Андрій Бачинський
1 березня 1775 року імператриця
Марія-Терезія подарувала частину
маєтків ордену.

Єпископ 
Андрій   Бачинський



Хоч гімназія і стала зватися королівською, будівля навчального
закладу, яку отримав єпископ Андрій Бачинський від імператриці, була у
жахливому стані. Одне крило знищила пожежа 1774 року, і дощова вода
затікала в класні кімнати, псуючи парти, вікна, печі. Наджупан,
розуміючи, що побудувати нові корпуси коштуватиме дешевше, ніж
ремонт старої будівлі, з вересня 1775 року просить раду намісництва
виділити кошти на будівництво нового приміщення гімназії.

На запрошення єпископа 1777 року до Ужгорода приїздить директор
шкільного округу граф Антон Кароль, а через рік один з керівників
державної скарбниці граф Пал Фештечіч, які обирають ділянку на розі
вулиць Вовняної та Текелі (сьогодні Волошина та Капітульної) для
будівництва нового будинку для гімназії, і купують її за кошти освітнього
фонду. Правда, роботи весь час перекладалися, бо в казні не вистачало
грошей. І тільки через три роки рада намісництва виділила необхідні 78
тисяч форинтів. Певний час витратився на архітектурний дизайн, його
затвердження.



Нарешті в червні 1783 року майстер, якого виписали з Пожоня
(Братислава), почав реконструкцію казенного будинку, який в народі
звався Казармами і був збудований 1668 року на місці старої військової
казарми.

Згідно з планом стару будівлю знесли, залишивши фундамент та
кілька міцних стін. Роботи велися швидко і в листопаді 1784 року були
завершені.



У двоповерховій будівлі (тепер триповерховий будинок
комерційного технікуму) першого навчального року розмістилися тільки
граматисти, а 4-й та 5-й класи залишилися у будинку Другетів.

А вже у 1785–1786 навчальному році, коли було завезено достатньо
парт, дошок, іншого обладнання, гімназисти святкували новосілля.
Старе приміщення, в яке колись із Гуменного переселилися учні
колегіуму, 1785 року було знесено.

Авторитет Ужгородської гімназії швидко зростав, про що свідчить
значна кількість студентів – вихідців зі Східної Словаччини, Північної
Угорщини та Галичини, які навчалися тут щороку.



З 1852 року навчальний заклад отримує нову назву – Королівська
католицька державна гімназія в Унгварі.

Значною подією в житті Ужгородської гімназії стало перетворення
її, згідно з розпорядженням від 11 квітня 1856 року, у повну
восьмикласну середню школу. У тому ж навчальному році було відкрито
сьомий клас, а в наступному – восьмий, відповідно збільшено кількісний
склад викладачів. У випускному класі стала вивчатися філософія.

Заклад почав працювати за новим навчальним планом, згідно з
яким у 1858–1859 навчальному році в кожному класі викладали наступні
предмети (у дужках подано кількість уроків на тиждень):

1 клас – основи релігії (2), латинь (8), угорська мова (3), німецька
мова (4), географія та історія (3), арифметика (3), природознавство (2).
Факультативно по 2 години на тиждень викладали каліграфію, співи
та гімнастику;

2 клас – основи релігії (2), латинь (6), угорська мова (4), історія
(античність до 476 року) з географією країн (3), арифметика і
геометрія (3), зоологія та ботаніка (2);

3 клас – основи релігії (2), латинь (6), грецька мова (5), угорська мова
(3), історія (середні віки до Вестфальського миру) (3), геометрія (3),
мінералогія і наука про природу (3);



4 клас – основи релігії (2), латинь (6), грецька мова (4), угорська мова
(3), історія Австрійської імперії (3), геометрія (3), наука про природу (3);

5 клас – основи релігії (2), латинь (6), грецька мова (5), угорська мова
(2), історія (стародавніх римлян, грецька античність і міфологія) (4),
геометрія (4), наука про природу (2), руська мова (2);

6 клас – основи релігії (2), латинь (6), грецька мова (4), угорська мова
(3), історія середніх віків до XV ст. (3), геометрія (3), наука про природу
(3), руська мова (2);

7 клас – основи релігії (2), латинь (5), грецька мова (6), угорська мова
(3), історія новітнього часу (3), геометрія (3), наука про природу (3),
руська мова (2);

8 клас – основи релігії (2), латинь (5), грецька мова (6), угорська мова
(3), статистика Австрійської імперії (3), психологія (2), фізична
географія (3), руська мова (2).

Із 5 по 7 серпня 1858 року в Королівській католицькій державній
гімназії в Унгварі проведено перші іспити на атестат зрілості. З 22
учнів восьмого класу на іспити прийшло 18, із яких 17 успішно склали всі
іспити, а один відмовився.



На початку сімдесятих років кількість студентів зросла настільки, що для занять
фізкультурою довелося орендувати приміщення колишньої «Великої корчми»
навпроти гімназії. Тоді ж у навчальному закладі вперше відкрито паралельні
класи. 28 листопада 1873 року у 2-му «А» класі розпочали навчання 49 учнів, а у
2-му «Б» – 48. Першого грудня наступного року були відкриті два паралельних
перших класи, у яких сіли за парти 61 та 47 вихованців. У 1876–1877 навчальному
році працювали ще дві паралелі. Щоб організувати роботу паралельних класів,
довелося орендувати приміщення колишнього окружного суду, який перевели до
Берегова. За цим будинком закріпилася назва «Мала гімназія».



Директором закладу із 1825 по 1856 рік був відомий педагог Іван
Чургович. Обіймаючи посаду керівника гімназії й одночасно учительської
семінарії (1839–1861 рр.), він влаштував на роботу понад 15 викладачів
руського походження, зробив багато нововведень, які заклали фундамент
формування в Ужгороді школи європейського взірця.

Задля започаткування навчального процесу за предметною системою
Іван Чургович організовує кабінетну роботу гімназії.

1850 року в навчальному закладі відкрито перший навчальний
кабінет у краї – кабінет природи з геологічними й палеонтологічними
зразками та гербарієм. 1858 року при ньому започатковано відділ із
опудалами тварин. До формування колекцій директор долучає провідні
європейські освітні заклади, державні установи, культурно-освітніх діячів.

Він розробляє моральний та дисциплінарний статут учительської
семінарії, ціннісні критерії якого лягли в основу Правил гімназиста.



Десять правил гімназиста Ужгородської гімназії

Духовність – первинна, 
а матеріальні цінності вторинні критерії життя.

Любов до ближнього не менша, ніж до самого себе.

Будь щасливий, коли віддаєш, а не коли отримуєш.

Шануй старших, чужу працю 
і гордися цінностями минулого та зберігай їх.

Проявляй національну гордість, але, як у всьому, вміру.

Підтримуй злагоду між людьми різних поглядів і вірувань 
та походжень.

Безмежна старанність у навчанні, труді 
та наполегливість – запорука успіху.

Совість, правдивість, скромність і порядність –
прикраса людини.

Не ний, не будь зависливим, не висміюй інших, а розумій їх.

Тільки праця збагачує науку, культуру та духовність.



З 1844–1845 навчального року І. Чургович починає видавати річники
гімназії «Звідомлення…» угорською мовою. До того часу гімназійні вісники
виходили по-латині. Вчителі-єзуїти старанно вели записи гімназійних буднів
та свят ще з часів, коли школа знаходилася у Гуменному, хоча більшість тих
записів до нас не дійшла.

У 1781–1782 навчальному році було зроблено першу друковану
класифікацію, в якій подано успішність учнів з кожного предмета.

Розробки вчителів, які друкувалися у «Звідомленнях...», носили
методичний зміст і відповідали програмі навчання.

1852–1853 н.р.  – Роздуми про уважність (Іван Чургович);
1853–1854 – Роздуми про геометрію у початковій гімназії (Лайош Діер);
1855–1856 – Греція у період греко-перських війн, їх наслідки для зростання 

могутності Афін (Янош Гампел);
1857–1858 – «Електра» Софокла (Антал Бартл);
1859–1860 – Про електродинаміку (Лайош Діер);
1871–1872 – Про важливість фізкультури (Дєрдь Дума);
1872–1873 – Паралелі в ліриці Верешмарті і Петефі. Ч. 1 (Янош Жолтчак);
1873–1874 – Паралелі в ліриці Верешмарті і Петефі. Ч. 2 (Янош Жолтчак);



1874–1875 – Про географію околиці Унгвара (Іштван Рібар);
1875–1876 – Пам’яті Ференца Деяка (Янош Жолтчак);
1876–1877 – До учнівської молоді (Янош Вілчек);
1877–1878 – «Аттіла» в «Смерті Буди» від Яноша Рань (Міхай Барна);
1878–1879 – Географічний опис прадавніх народів (Ференц Шугер);
1879–1880 – Фінікія і колоніальний світ фінікійців (Ференц Шугер);
1880–1881 – Несприятливий регіон Ужанської жупи (Карль Шайо);
1881–1882 – Роздуми про виховання (Янош Вілчек):
1882–1883 – Історія Унгварської королівської католицької гіманізії. Ч. 1 

(Міхай Барна);
1883–1884 – Історія Унгварської королівської католицької гіманізії. Ч. 2 

(Міхай Барна);
1884–1885 – Принципи виховання Руссо (Алберт Шірокай);
1885–1886 – Світ Гомера за двома епосами (Калман Данилович);
1887–1888 – Руїни античного Риму  (Іштван Лаудон).



Гімназійні  гуртки  та  музеї

В організації навчально-виховного процесу ужгородського закладу
важливу роль відігравали гуртки та об’єднання школярів за інтересами.

Так, приміром, літературний гурток Габора Дайко, який був
заснований 12 листопада 1859 року, мав свій статут, бібліотеку,
випускав власну газету, постійно збиралися членські внески. Музичний
гурток також мав свого касира, наглядача. Його члени організовували
концерти, супроводжували виступи шкільного хору, яким із 1884 року
керував викладач співу Я. Медрецькі.

Гордилися своїми досягненнями й учасники гуртка скоропису
ім. Гебелсберга-Марковича, заснованого у 1872 році Ігнатом Адлером.
Гуртківці систематично брали участь у конкурсах зі скоропису і
перемагали не лише на регіональному, а й на державному рівнях.

Одним із найбільш популярних був спортивний гурток, у якому
постійно займалися близько ста учнів 4–8-х класів.

У 1892 році з ініціативи викладача Ужгородської гімназії Іштвана
Медрецькі ентузіасти побудували в ужгородському парку перший на
Закарпатті тенісний корт. Тоді ж відбулися й перші в історії краю тенісні
поєдинки.



А 1 вересня 1893 року в Ужгородській гімназії було введено в навчальну
програму вивчення правил гри у футбол, розпочато проведення заняття з
футболу. Викладач фізкультури Іштван Медрецький разом із колегами
Ференцом Шюргером, Іштваном Лаудоном та Матяшом Ролейзеком розробили
програму з вивчення нової гри, яку було затверджено на раді педагогічного
колективу гімназії.

На 15 серпня 1901 року був призначений перший офіційний поєдинок з
футболу команди Ужгорода, яка складалася з викладачів та гімназистів
Ужгородської гімназії та гімназистів і студентів, які навчалися у Будапешті та
Празі.

У 1871–1872 навчальному році в Ужгородській гімназії почали формувати
історичний музей, а викладач та майбутній директор закладу Еде Сіебер
звернувся до громадськості з закликом збирати музейні експонати.

З Ужгородською гімназією пов’язане і відкриття сейсмографічної лабораторії
у 1908 році, коли Угорське географічне товариство вирішило поділити територію
країни на округи і всебічно її дослідити.

Робота метеорологічної станції на початку XX ст. також була пов’язана з
постаттю Т. Гуловича, який керував нею з 1905 року. А відкрита державна
метеорологічна служба в Ужгороді в 1872 році. Перед цим понад сорок років із 6
березня 1832 року до 1875 року лікар Андраш Хакел записував температуру
повітря, атмосферний тиск, силу і напрямок вітру, опади та особливі
метеорологічні явища.



Фонди  гімназії

Для того, щоб допомагати гімназистам з бідних родин, сиротам,
при гімназії засновувалися фонди підтримки, кожен з яких носив ім’я
благодійника, що першим вніс пожертву. На 1913 рік таких фондів при
навчальному закладі нараховувалося близько сорока. І на їхніх
рахунках було накопичено 88 648 крон 74 філери.

Фонди за призначенням поділялися на стипендіальні (виключно
для виплат стипендій), загальні (для ширшого вжитку), цільові (для
проведення навчальних екскурсій тощо), накопичувальні.

Коштами, які знаходилися у віданні того чи іншого фонду,
розпоряджалася його рада, на засіданнях якої визначалося, кому
необхідно виділити кошти, які заходи треба організувати, щоб
поповнити касу, а внутрішню бухгалтерію вів касир, який звітував
перед радою.

У такій благородній роботі брали участь сотні викладачів, учнів чи
просто небайдужих громадян.



Фонди засновували єпископи (Стипендіальний фонд Гама,
заснований Сатмарським єпископом Яношем Гамом у 1858 році, мав
12000 крон), служителі церкви (Фонд Паппа, заснований у 1855 році
каноніком Мукачівської єпархії Василем Паппом, мав 483 крони; Фонд
Івана Туряї, заснований греко-католицьким прелат-каноніком Іваном
Туряї, мав 2000 крон; Фонд Буковські, заснований священиком
Йосипом Буковські, мав 2623 крони).

Каси при Ужгородській гімназії створювали землевласники, лікарі,
вчителі та учні, міська жупа, королівські радники та випускники
закладу, звичайні жителі міста.

Сирітський фонд утримував «Конвікт» – гуртожиток для сиріт по
вулиці Капітульній. Заклад відкрився першого жовтня 1840 року.
Ділянку для нього виділила греко-католицька церква. У перший рік тут
перебувало 9 сиріт. Будинок кілька разів перебудовувався. У 1913 році
в ньому проживало 64 вихованці.



1868 року угорський парламент приймає закон № 44, названий
законодавцями «законом про рівноправність усіх національностей». У ньому
проголошувалося, що «всі громадяни Угорщини становлять одну націю, єдину
неподільну мадярську націю, і кожен громадянин, хоч до якої національності
він належить, однаково є її членом». Закон не визнавав нацменшин, всі ставали
єдиним народом. В історії Закарпаття почалася нова драматична доба.

Такі ж проблеми, пов’язані з вживанням рідної мови, в австро-угорський
період постали і перед Ужгородською гімназією, де декретом від 16 жовтня
1869 року була ліквідована кафедра викладання історії та географії руською
мовою.

З 1879 року уроків руської
мови залишилося по дві
години на тиждень у кожному
класі й, згідно з розпо-
рядженням міністерства ос-
віти, відвідувати їх мали
тільки ті учні, батьки яких
виявили бажання. Таким
чином, руська мова в нав-
чальному закладі стала фа-
культативним предметом.



У 1892 році з ініціативи викладача фізкультури Ужгородської
гімназії Іштвана Медрецькі ентузіасти побудували в ужгородському
парку перший на Закарпатті тенісний корт, тоді ж відбулися й перші в
історії краю тенісні поєдинки.

А першого вересня 1893 року в Ужгородській гімназії було введено
в навчальну програму вивчення правил гри у футбол, розпочато
проведення заняття з футболу. Іштван Медрецькі разом із колегами
Ференцом Шюргером, Іштваном Лаудоном та Матяшом Ролейзеком
розробили програму з вивчення нової гри, яку було затверджено на
раді педагогічного колективу гімназії.

На 15 серпня 1901 року був призначений перший офіційний
поєдинок з футболу команди Ужгорода, яка складалася з викладачів та
гімназистів Ужгородської гімназії та гімназистів і студентів, які
навчалися у Будапешті та Празі. Суперником новоствореної
ужгородської дружини стали футболісти відомої на той час
будапештської команди БАК (Будапештський атлетичний клуб).



Гра пройшла на новому стадіоні, спеціально спорудженому для
цього матчу на місці теперішнього стадіону «Спартак», і зібрала
близько тисячі глядачів. Атмосферу свята створювали два оркестри. І
хоча гімназисти програли, перша гра надовго запам’яталася як
учасникам, так і глядачам.

За нашу команду тоді на поле вийшли: воротар Бейло Найман –
студент Будапештського технічного університету; захисники: Тиводар
Гулович – допоміжний викладач Ужгородської гімназії, Сілард Чюрош
– гімназист, Кальман Ланер – абітурієнт гімназії; півзахисники: Шандор
Майзельс – студент Будапештського технічного університету, Міхаль
Корнідес – гімназист; нападники Кальман Бартош – допоміжний
викладач Ужгородської гімназії, Дьєрдь Патай – гімназист, Дюла
Майзельс – юрист, Мітельман – гімназист, Ференц Чюрош – викладач
гімназії.

Арбітром матчу був ужгородський кадет Гюго Майзельс. До
організації поєдинку багато зусиль доклали Іштван Медрецькі та
доктор Ендре Гагі.



Значною подією в історії Ужгородської гімназії стала побудова спеціального
навчального комплексу, який було завершено і здано в експлуатацію в 1895 році
(сьогоднішній будинок хімічного факультету Ужгородського національного
університету).

Окрім просторих класних кімнат, для гімназистів були добре обладнані
навчальні кабінети історії, географії, фізики, хімії, математики, біології,
малювання, нумізматики, археології та ін. Під час введення новобудови в
експлуатацію в гімназії нараховувався 671 учень.

У будівлі було 16 навчальних аудиторій, 5 спеціалізованих природничих класів,
зал для історичного музею і зал для уроків малювання, бібліотека для вчителів та
окремо – для учнів, директорський кабінет, три вчительські, читальний та
спортивний зали. У будинку був проведений водопровід.

Спортзал займав окрему одноповерхову споруду, вхід до якої вів через світле
фойє. Крім просторого залу для занять, тут були роздягальні і додаткові
приміщення для спортивного інвентаря.

В одноповерховій споруді знаходилася
квартира директора, яка мала 6 кімнат,
кухню, кімнати для прислуги та 5 підсобних
приміщень.

Урочисте відкриття будівлі призначили
на 11 жовтня 1896 року.



Юридично акт про входження краю до складу Чехословаччини було
підтверджено 10 вересня 1919 року Сен-Жерменськими мирними угодами.
У відповідності до 11–13 статей цього договору край під назвою Підкарпатська
Русь на правах автономії включався до складу Чехословаччини. Кордони
республіки були визначені Версальським (1919 р.), Сен-Жерменським (1919 р.) і
Тріанонським (1920 р.) мирними договорами.

Восени 1919 року викладацький склад на чолі з директором гімназії
Михайлом Романцем відмовився принести присягу вірності Чехословацькій
Республіці та Підкарпатській Русі.

Згідно з розпорядженням нової влади від 4 листопада 1919 року № 459
гімназія отримала офіційну назву «Ужгородська державна реальна гімназія».

У 1922–1923 навчальному році Ужгородську гімназію очолив Андрій
Алиськевич, відомий український педагог, який незмінно працював директором
до 1934 року.

Виконуючі обов’язки директора (Андрій Гагатко і Василь Теребеші) 
та директори (д-р Андрій Алиськевич і д-р Василь Сулинчак) 

Ужгородської гімназії міжвоєнних років



Із кожним роком кількість учнів продовжує зростати, попри те, що
1937 року на базі монастиря отців Василіян відкрито ще одну
українську гімназію. І в 1937-1938 н.р. кількість учнів у руських класах
становила 874 чоловік.

На цей період припадає відокремлення від Ужгородської реальної
гімназії чеського її відділення, яке тоді вже нараховувало 648 учнів та
29 викладачів. 1934 році відкривається окрема єврейська гімназія, в
якій усі предмети, крім закону Божого, викладалися чеською мовою.

Таким чином у 1938 році в Ужгороді працювала вже не одна
(руська), а окремі чотири самостійні національні гімназії — руська,
українська, чеська та єврейська.

У роки Другої світової війни розпорядженням від 29 травня 1941
року № 69638/1941 чинні дві частини Мадярської королівської
державної гімназії було розділено на два окремі навчальні заклади –
мадярську і руську гімназії.



Офіційна назва першої – «Мадярська королівська державна
Другетова гімназія», а другої – «Мадярська королівська державна
гімназія з руськимъ языкомъ преподаванія въ Унгваръ».

Другетівська гімназія продовжила свою роботу під керівництвом
Ференца Паппа в тому самому навчальному корпусі, а руську гімназію
було переведено до будинку колишнього вищого реального училища –
сьогодні це будинок Ужгородської спеціалізованої ЗОШ І–ІІІ ступенів
№ 4 зі словацькою та українською мовами навчання та поглибленим
вивченням іноземних мов (пл. Жупанатська, 10).

Директором її було призначено Василя Сулінчака.



З листопада 1944 року відновила свою роботу й Ужгородська гімназія,
яка тепер стала називатися «Державна гімназія в Ужгороді». Почав
працювати заклад на основі Мадярської королівської державної гімназії «зъ
руськимъ языкомъ преподаванія в Унгваръ» – її викладацький склад та
учнівський контингент почали підпорядковуватися відділові освіти Народної
Ради Закарпатської України. Заклад був розташований в будинку колишньої
Масарикової школи (нині ЗОШ І–ІІІ ст. № 3). Гімназія фактично діяла до 29
червня 1945 року, тобто до возз’єднання Закарпаття з Радянською Україною,
коли була реформована, а на її місці створена Ужгородська середня школа
№ 1.



Видатні вихованці ужгородської гімназії

Архій Йосип – поет (1920–1996)

Бабидорич Михайло – журналіст (1923–1998)

Базилович Йоаннікій – історик, церковний діяч (1742–1821)

Баконі Золтан – художник (1916–1989)

Бачинський Андрій – церковний і громадський діяч (1732–1809)

Бескид Антоній – громадсько-політичний діяч (1885–1933)

Бонкало Шандор – філолог (1880–1959)

Борецький Адальберт – художник (1910–1990)

Боролич Юрій – письменник (1921–1973) 

Боршош-Кум’ятський Юлій – письменник, педагог (1905–1978)

Браайко (Байор) Юлій – адвокат, громадський діяч (1879–1955)

Бращайко Михайло – громадський діяч (1883–1969)

Венелін-Гуца Юрій – історик (1802–1839)

Волошин Авґустин – педагог, президент Карпатської України, громадський діяч (1874–1945)

Гаджега Василь – історик, церковний діяч (1864–1938)

Годинка Антал – історик (1864–1946)

Гомічков Микола – педагог, публіцист, громадський діяч (1833–1884)

Грабар Костянтин – священик, громадський діяч (1877–1938)

Ґебей Петро – церковний діяч (1864–1931)

Ґойда Юрій – поет (1919–1955)

Дайко Ґабор – поет (1769–1796)

Діянич Василь – поет, публіцист (1925–1980)



Духнович Олександр – письменник, педагог,  церковний діяч, видавець (1803–1865)

Жаткович Юрій – історик, громадський діяч (1855–1920) 

Задор Дезидерій – педагог, композитор (1912–1985)

Ігнат Андрій – педагог, філолог, історик (1918–1977)

Ільницький Олександр – церковний діяч, журналіст (1889–1947)

Камінський Йосип – політичний діяч (1878–1944)

Карабелеш Андрій – поет (1906–1964)

Качій Юрій – краєзнавець, журналіст (1925–1990)

Кимак Віктор – журналіст, історик (1840–1900)

Кішко Олександр – педагог, лікар (1926–1987)

Кішко Степан – педагог, фізик, громадський діяч (1922–1988)

Клочурак Степан – громадсько-політичний діяч (1895–1980)

Коцак Арсеній – педагог, мовознавець, церковний діяч (1737–1810)

Кузан Георгій – церковний діяч (1914–1984)

Куртяк Іван – політичний діяч (1888–1933)

Лелекач Микола – історик, педагог (1907–1975)

Лучкай Михайло – педагог, мовознавець, історик (1789–1843)

Медвідь Микола – педагог, військовий (1913–1944) 

Митрак Олександр – священик, письменник, лексикограф (1837–1913)



Мишанич Олекса – літературознавець (1933–2004)

Небесник Іван – філолог, педагог (1925–2000) 

Орлай Іван – медик, історик, педагог (1770–1829)

Попович Василь – церковний діяч (1796–1864)

Раковський Іван – публіцист, освітній діяч (1815–1885)

Ревай Юліан – видавець, громадсько-політичний діяч (1899–1979)

Росоха Іван – журналіст, видавець, громадсько-політичний діяч (1921–1993)

Рубій Йосиф – етнограф, публіцист (1838–1919)

Сабов Євмен – педагог, філолог, священик (1859–1934)

Сабов Кирило – педагог, видавець, публіцист (1838–1914)

Сак Юрій – педагог, філолог (1917–1998)

Самовольський Едмунд – скульптор (1878–1914)

Сільвай Іван (Метеор) – церковний діяч, поет, прозаїк (1838–1904)

Ставровський Іван – педагог, церковний діяч (1822–1878)

Ставровський Омелян – педагог, історик (1924–1996)

Стойка Олександр – церковний і громадський діяч (1890–1943)

Стрипський Гіядор – педагог, видавець, громадський діяч (1875–1946)



Сулинчак Василь – історик, педагог (1892–1969)

Таркович Григорій – церковний та громадський  діяч (1754–1841)

Фединець Олександр – лікар-хірург (1897–1987)

Фелдеші Юлій – видавець, громадський діяч (1875–1947)

Фенцик Василь – педагог, фізик (1915–1993)

Фенцик Стефан – церковний і громадсько-політичний діяч (1892–1945)

Фінцицький Михайло – фольклорист, краєзнавець, громадський діяч (1842–1916)

Фогораші Іван (Бережанин) – педагог, мовознавець (1768–1834)

Фодор Степан – педагог, ботанік (1907–2000)

Чурґович Іван – педагог, церковний діяч (1791–1862)

Чучка Павло – педагог, мовознавець,  громадський діяч (нар. – 1928)

Шандор Вікентій – громадсько-політичний діяч (1907–2003)

Шлепецький Іван – лікар, історик літератури, громадський діяч (1907–1976)

Штефан Авґустин – педагог,  громадський і політичний діяч (1893–1986)

Шерегій Євген – музиколог, театральний діяч (1910–1985)

Шолтес Золтан – художник (1909–1990)

Штефуровський Степан – педагог, філолог (1914–1997)



Педагогічний талант І. Орлая проявився на поприщі
директора гімназії вищих наук імені Безбородька в Ніжині
(1821–1826 рр.) та Рішельєвського ліцею в Одесі, який він
вивів на рівень Новоросійського університету. У гімназії
серед його учнів був і Микола Гоголь, який у своїх спогадах
згадує нашого земляка.

На пропозицію І. Орлая міністр духовних справ і
народної освіти Голіцин знайшов можливим звернутися до
Австрійського уряду задля запрошення вчених із
Підкарпаття і дозволив І. Орлаю запропонувати в професори
і вчителі здібних людей зі слов’ян і карпаторосів. На
запрошення І. Орлая до Росії прибули закарпатці
В. Кукольник, М. Балудянський, П. Лодій, А. Дудрович, брати
Білкевичі, К. Павлович та інші, які стали професорами
Петербурзького, Вільнюського, Харківського університетів,
Ніжинської гімназії вищих наук, Новгород-Сіверської гімназії
та ін.

Іван Семенович Орлай у (1771–1829 рр.) народився в с. Давидково
Мукачівського району. Навчався в Ужгородській гімназії, а також у м. Карей і Орадь
(Румунія), де здобув середню освіту. Закінчив філософський і богословський
факультети Львівського університету. 1791 року виїхав до Петербурга, де вступив
до Медичної академії, а після її закінчення студіював ще три роки у Відні. В
Дерптському (нині м. Тарту) університеті захистив дисертацію на звання доктора
медичних наук і хірургії, а Кенігсбергський університет присвоїв йому звання
доктора філософії. І. Орлай став почесним членом Російської Академії наук.



Юрій Іванович Гуца-Венелін (1802–1839 рр.) народився в
с. Тибава на Свалявщині 22 квітня 1802 року в сім’ї священика.
Закінчив Ужгородську гімназію (1814–1820 рр.), навчався в
Ужгородській духовній семінарії, в Сатмарському ліцеї (1820–
1822 рр.), а в 1822–1823 рр. – навчався у Львівському
університеті. Він увійшов в історію як один із засновників
російської славістики. Працював два роки педагогом у
Кишиневі, вивчав культуру болгар, що жили в Бессарабії. Влітку
1825 року, за рекомендацією І. Орлая, вступає на медичний
факультет Московського університету. Вивчаючи медицину
глибоко занурився в історичну науку. Після закінчення в 1829
році Московського університету досліджував історичні та
етнографічні матеріали Болгарії, узагальнивши в низці наукових
праць і довівши слов’янське походження болгар.

У 1830–1831 роках, із дозволу і за дорученням Російської Академії Наук,
прагнучи створити повну багатотомну історію болгарського народу, працював у
Болгарії. Саме тут ним було підготовлено «Граматику нынешнего болгарского
наречия». З 1832 року учителював у приватному пансіоні М. Погодіна в Серпові
під Москвою, з 1936 року і до останніх днів життя працював інспектором шкіл у
Москві.

У 1835 році виходить його праця «О характере народных песен у слов’ян
Задунайских». Наукову цінність має його книга «Влахо-Болгарские или Дако-
славянские грамоты» (1835 р.) та «Карпато-Росские пословицы».



Народився Олександр Васильович Духнович 24 квітня 1803 року в
с. Тополя (нині Словаччина) в сім’ї священика. Початкову освіту здобув у
домашніх умовах. Навчався в Ужгородській гімназії (1813–1820 рр.),
Кошицькій академії (1921–1923 рр.), Ужгородській духовній семінарії (1923–
1927 рр.).

Заслуга як культурно-освітнього діяча О. Духновича полягає в тому, що
він все своє життя дбав про освіту народу, наголошуючи, що школа повинна
давати учням більше реальних пізнань, забезпечувати освіту, потрібну для
справді реального життя, для потреб практичної діяльності, розвивати
здібності людини, її внутрішні сили. Він ратував за свободу особистості учня,
його внутрішню активність, творчість.

У вірші «Голос радості», стверджуючи споконвічну єдність українського народу, поет пише:
Бо свої то за горами – не чужі,
Русь єдина, мисль одна в усіх в душі.

О. Духнович практично допомагав простим людям краю оволодівати освітою, наукою. З-під його
пера у світ виходить ціла низка шкільних підручників і посібників для українських народних шкіл:
буквар «Книжниця читальна для начинающих» (Буда, 1847 р.), «Краткий землепис для молодых
русинов» (Буда, 1851 р.). «Сокращенная грамматика письменного русского языка» (Буда, 1853 р.),
«Народная педагогія в пользу учителей сельских» (Львів, 1857 р.), які були першими посібниками з
педагогіки не лише на Закарпатті, а й в усій Україні.

Неперехідне значення мають дидактичні принципи, викладені О. Духновичем у праці «Народна
педагогія…». Це насамперед наочність у навчанні. Він дав чимало порад щодо організації навчально-
виховного процесу, рекомендував практикувати групову роботу з учнями на уроці та працювати з
групами не фронтально, а диференційовано, щоб забезпечити належний інтелектуальний розвиток
кожного учня.

Вирішальну роль у формуванні людської особистості О. Духнович відводив учителю: «Кто дал тебе
воспитание, тот більше тебе дал, чем тот, кто дал тебе жизнь». Учителів О. Духнович називав
«…просвітителями народа», а його самого потомки по праву назвали «Учителем учителів».



Народився Авґустин Волошин 17 березня 1874
року у с. Келечин нині Міжгірського району. У
1884–1892 роках навчався в Ужгородській гімназії,
згодом – на теологічному факультеті в Будапешті. У 1897
році висвячений і став працювати в Цегольнянській
церкві м.Ужгорода. В 1899–1900 роках закінчує вищу
педагогічну школу в Будапешті і отримує диплом
викладача математики й фізики в середніх навчальних
закладах. З 1900 по 1917 рік працює професором, а з
1917 до жовтня 1938 року – директором учительської
семінарії в Ужгороді. У 1906–1934 роках працював
також професором педагогіки Ужгородської духовної
семінарії.

З 11 по 26 жовтня 1938 року входив до автономного уряду Підкарпатської Русі,
а з 27 жовтня – прем’єр уряду Підкарпатської Русі. 12 лютого 1939 року обраний
послом І Сойму Карпатської України, а 15 березня 1939 року на засіданні Сойму –
обраний президентом Карпатської України. З 16 березня 1939 року – у вимушеній
еміграції: з 1939 до травня 1945 року працював професором, деканом і ректором в
Українському вільному університеті в Празі. 16 травня 1945 року репресований
органами СМЕРШу, вивезений до Москви, де 17 липня 1945 року на 72-му році
життя помирає в Бутирській тюрмі.


