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На початку ХІХ ст. внаслідок проведення реформи системи народ-

ної освіти Російської імперії відбувається формування 6 навчальних 
округів та чіткої ієрархії навчальних закладів: університети – губернсь-
кі гімназії – повітові училища – парафіяльні училища [1, 132]. Форму-
валась нормативна база для організації та діяльності навчальних закла-
дів. Прийняті “Попередні правила народної освіти”, статути універси-
тетів та “Статут навчальних закладів, підвідомчих університетам”.  
В цей період засновувались елітарні навчальні заклади, які зайняли 
проміжне становище між університетами та гімназіями – ліцеї, гімна-
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зії, вищі училища та благородні пансіони. Одним із таких навчальних 
закладів був Рішельєвський ліцей.  

Датою заснування Рішельєвського ліцею є 2 (14) травня 1817 р., в 
цей же день було затверджено Статут та штат навального закладу. Лі-
цей було створено на базі Одеського комерційного училища та Одесь-
кого благородного інституту, заснованих в першому десятилітті ХІХ ст. 
Назву «Рішельєвський» ліцей отримав в пам'ять про заслуги герцога 
А.-Е. Рішельє [2, с. 11].  

Відкриття Рішельєвського ліцею відбулося 7 січня 1818 року в при-
сутності одеської громади та міської адміністрації. Ліцей став першим 
навчальним закладом підвищеного типу. Освіта включала три рівнів 
навчання: перший – початковий «підготовчий» для дітей з 8 до 10 ро-
ків; другий – середній «літературний» для юнаків з 10 до 16 років; тре-
тій – завершальний «вищих наук» для молодих людей з 16 до 18 років. 

Організаційні засади Рішельєвського ліцею були визначені Стату-
том, за яким для керівництва навальною та господарською частинами 
створювалося Правління з широким колом повноважень, проте адміні-
стративно ліцей був підпорядкований попечителю Харківського нава-
льного округу і не мав самостійності [3]. 

Директором, з чиїм ім’ям пов’язані значні зміни в Рішельєвському 
ліцеї, став Іван Семенович Орлай, призначений указом від 12 серпня 
1826 року. Керівник із значним педагогічним досвідом, прихильник 
класичної освіти, відстоював поширення нових методів навчальної ро-
боти та вимагав індивідуального підходу до учнів.  

За директора І. С. Орлая, були удосконалені навчальні програми. 
Саме І. С. Орлай підняв питання про розширення повноважень дирек-
тора ліцею в управлінні ліцеєм. Йому першому з директорів ліцею було 
надано головування як у навчальній так і в господарській частині.  

До 1827 року ним було підготовано проект нового статуту ліцею, де 
передбачалось впровадити загальну реорганізацію навчального закладу 
[4]. Розуміючи, що затвердження нового статуту неможливе раніше, 
ніж набуде чинності новий загальноросійський статут гімназій і учи-
лищ, який розроблявся на той час Міністерством народної освіти, він 
у вересні 1827 р. запропонував начальству тимчасово запровадити 
«Предначертание распределения учебных предметов в Ришельевском 
лицее для преподавания с 1-го генваря 1828 года до преобразования 
Устава сего заведения» . [5]  

Структурно Рішельєвський ліцей складався з трьох частин: ліцею, 
гімназії та початкового училища, при цьому ліцейське відділення за 
змістом освіти відповідало двом університетським факультетам – філо-
софському та юридичному. Крім основних ліцейських дисциплін (фі-
лософії, логіки, права, історії), Іван Семенович велике значення нада-
вав вивченню мов [2, с. 17]. Саме для забезпечення учбового процесу 
створювалися відділення для вивчення граматики, синтаксису, ритори-
ки та вихованці мали можливість здобувати і мовну підготовку. Також 
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надавалась можливість вивчати одну із іноземних мов за бажанням 
(німецьку, французьку, італійську). В лютому 1828 року була затвер-
джена нова навчальна програма, хоча її впровадження почалось ще з 
1827 року [6]. 

Нововведення в статусі вихованців Рішельєвського ліцею також ві-
дносяться до здобутків І. С. Орлая. Фактично було ліквідовано станову 
диференціацію учнів та зруйновано замкнутий характер ліцею внаслі-
док відмови від ізоляції пансіонерів ліцею та учнів зовнішніх класів. 
Ця міра сприяла зростанню кількості вільних слухачів. Вихованці роз-
поділялися по одинадцяти класах, із яких: три класи початкового учи-
лища, чотири гімназійних,чотири ліцейських із двома відділеннями. 
Щорічно, після складання переводних іспитів учнів переводили з класу 
в клас. Навчальний рік починався з 1 серпня, а закінчувався на почат-
ку липня. Саме це нововведення призвело до скорочення пансіонерів 
та після 1828 року їх кількість 65-66 осіб, а кількість зовнішніх вихова-
нців збільшилась до 216 осіб [7, с. 101-102.]. 

Значну увагу І. С.Орлай приділяв, за часів директорства, укомплек-
туванню педагогічного колективу. Головним пріоритетом визначалась 
кваліфікація викладача, перевага надавалась молодим університетським 
випускникам. І. С. Орлай відмовився від практики обов’язкової служби 
в ліцеї випускників Педагогічного інституту.  

І. С. Орлай помер 27 лютого 1829 року, після чого посада директора 
залишалась вакантною. 

Значний внесок І. С. Орлая на посаді директора Рішельєвського лі-
цею у його розвиток тяжко переоцінити. Саме І. С. Орлай змінив ха-
рактер навчального процесу та зробив перший крок щодо перетворен-
ня ліцею у вищий навчальний заклад. 
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