Ткачук М. Л.
ВИКЛАДАЧІ КИЇВСЬКОЇ ДУХОВНОЇ АКАДЕМІЇ:
МАТЕРІАЛИ ДО ПРОСОПОГРАФІЧНОГО
ПОРТРЕТА

дним із важливих аспектів реалізації біографічно
го підходу в дослідженні історії та спадщини Ки
ївської духовної академії (1819-1924) є вивчення жит
тя і творчості не лише її випускників, а й викладачів,
без якого навряд чи можна очікувати формування адек
ватних уявлень про цей навчальний заклад і його освіт
ній потенціал. Хоч би скільки захоплюватися відомим
задумом «біографічного словника» нрофесора-протоієрея Федора Івановича Титова (1864-1935), який споді
вався створити «академічний портрет», орієнтуючись
виключно на вихованців Київської духовної академії,
не можна оминути увагою звуженості такого підходу
й певного знецінення евристичного потенціалу влас
не біографічних студій у створенні цілісної історії сла
ветного навчального закладу. Адже ця історія створюва
лася повсякденною життєвою звитягою не самих лише
студентів чи викладачів, а академічною спільнотою, єди
ною й цілісною попри все різноманіття доль і соціаль
них ролей її членів. Ця спільнота ніколи і ніде не бу
ває статичною — її динамічність закладена вже у самій
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циклічності освіти й «вічному коловороті» навчальних
років, випусків, курсів, викладачів і студентів. Однак є
й те, що завжди цементує цю спільноту: «вічна співпра
ця» й співтворчість людей, об’єднаних спільними цін
ностями і прагненням до пізнання. Ці співпраця й спів
творчість, зрештою, і формують «обличчя» певного
навчального закладу, його образ, неповторну атмосфе
ру і завжди свою, унікальну історію.
Зазначене повною мірою стосується й Київської духо
вної академії, особливо зважаючи на її специфіку як кон
фесійного навчального закладу закритого типу, із пев
ним укладом життя і нормами поведінки, нечисленним
складом студентів і викладачів, для переважної більшос
ті яких вона була не лише місцем навчання чи служби,
а й домівкою (у прямому розумінні цього слова). Більше
того, саме цей «камерний» характер духовно-академіч
ної корпорації уможливлює як ретельне вивчення жит
тя і звершень кожного з її членів, так і адекватне осяг
нення «цілокупності» історії та спадщини КДА.
З-поміж тих, хто створював «обличчя» Київської ду
ховної академії, вагома роль належить, поза сумнівом,
її викладачам, чимало з яких були яскравими особис
тостями, видатними вченими і талановитими педагога
ми. Однак, попри те, що деякі з них неодноразово при
вертали увагу дослідників, переважна більшість членів
професорсько-викладацького складу залишається в тіні
десятка блискучих імен. Про цілковитий брак спроб
створення просопографічного портрета викладачів
КДА, що становить необхідний і надзвичайно важли
вий етап дослідження її історії та спадщини, годі й го
ворити.
Щоправда, до останніх часів очікувати від дослідни
ків реалізації цього завдання було зарано: переважна за
хопленість окремішим постатями і сегментами історії
КДА не давала змоги «побачити за деревами ліс». Од
нак із реалізацією енциклопедичного проекту «Київська
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духовна академія в іменах: 1819-1924» *, що мав одним
із своїх завдань принаймні «облікувати» всіх, хто стояв
за академічними кафедрами протягом столітньої істо
рії цього закладу, створено важливі передумови для ак
тивізації біографічних студій, присвячених викладачам
КДА, причому як в їхньому індивідуальному, так і в ко
лективному вимірі.
Пропонований нижче покажчик викладачів Київ
ської духовної академії (1819-1924) 12 був укладений авто
ром цих рядків у рамках зазначеного проект)7на підста
ві вивчення значної кількості архівних джерел із фондів
Центрального державного історичного архіву України,
м. Київ (ЦДІАУК), та Інституту рукопису Національної бі
бліотеки України імені В. І. Вернадського (ІР НБУВ), річ
них академічних звітів і протоколів засідань Ради КДА,
офіційних синодальних та єпархіальних видань, дослід
ницької літератури тощо. Він налічує 194 особи, пере
лік яких супроводжено датами їхнього життя, відомос
тями про навчатьний заклад, у якому вони здобули вищу7
освіту, їхні наукові ступені, посади і кафедри, які обійма
ли у КДА, терміни перебування на цих посадах. Дати на
родження і смерті вказано, за необхідності, за «старим» і
«новим» стилями; решта дат —за «старим стилем».
Сподіваємося, що пропонований покажчик стане по
тужним стимулом і корисним допоміжним матеріалом
не лише для вивчення життя і творчості кожного з ви1 Див.: Київська духовна академія в іменах: 1819-1924: енцикло
педія : в 2 т. / уноряд, і наук. ред. М. Л. Ткачук; відп. ред. В. С. Брюховецький. —Т. 1 : А-К. —К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія»,
2015. - 740 с . : іл. Друк другого тому цього видання (Л-Я) запланова
но на 2016 р.
2 Після закриття у 1919 р. Київська духовна академія продовжи
ла своє існування як Київська православна богословська академія
(1920-1924). Докладніше про це див.: Ткачук М. Л. Київська духовна
академія (1819-1924): сторінками історії / Марина Ткачук / / Київ
ська духовна академія в іменах : 1819-1924 : енциклопедія : в 2 т. —
Т. 1 .- С . 49-55.
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кладачів Київської духовної академії, а й для створення
їхнього просопографічного портрета.

П ер ел ік абревіатур і ск ороч ен ь,
уж и ти х у покажчику
АН —Академія наук
ВУАН —Всеукраїнська академія наук
К.7ТА —Київська духовна академія
КазДА —Казанська духовна академія
КМА —Киево-Могилянська академія
КГІБА —Київська православна богословська академія
МЛА —Московська духовна академія
РПЦ —Російська Православна Церква
РПЦЗ —Російська Православна Церква Закордоном
СПбДА —Санкт-Петербурзька духовна академія
УАН —Українська академія наук
УСРР —Українська Соціалістична Радянська Республіка
(назва до 31.01.1937)
адм. —адміністративний
академ. —академічний
англ. —англійський
бл. близько
богослов. —богословський
в. о. —виконувач обов’язків
гол. —головний
грец. —грецький
див. —дивись
д-р - доктор
екстраорд. —екстраординарний
євр. —єврейський
зах. —західний
імн. —імператорський
ін. —інший
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іноз. —іноземний
істор. —історичний
каф-ра —кафедра
культ. —культурний
лат. —латинський
латв. —латвійський
літ-ра —література
м. —місто (з назвою)
навч. —навчальний
нім. —німецький
орд. —ординарний
освіт. —освітній
осн. —основний
пед. —педагогічний
Петрогр. —Петроградський
Північноамер. —Північноамериканський
поч. —початок
польс. —польський
правосл. —православний
реліг. —релігійний
рос. —російський
р. с. невід. —рік смерті невідомий
С.-Петербург —Санкт-Петербург
С.-Петерб. —Санкт-Петербурзький
св. —святий
свящ. —священний
слов’ян. —слов’янський
схід. —східний
ун-т —університет
ф-т —факультет
фіз. —фізичний
фіз .-мат. —фізико-математичний
філол. —філологічний
філос. —філософський
франц. —французький
Харків. —харківський
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християн. —християнський
церк. —церковний
церковнослов’ян. —церковнослов’янський
чл.-кор. —член-кореспондент

Викладачі К иївської духов н ої академії
( 1819- 1924)
П окаж чик
А
АВГУСТИН (ГУЛЯНИЦЬКИЙ Андрій Федоро
вич) [рос. Августин (Гуляницкий Андрей Федорович)]
(03[15].07.1838-30.11 [ 12.12]. 1892), єпископ РГІЦ, церк.
діяч і богослов. Випускник КДА (1859-63). Магістр
богослов’я і словесних наук (30.11.1863). Бакалавр, до
цент, екстраорд. професор каф-ри викривального
богослов’я КДА (10.12.1863-20.11.1870).
АВСЕНЄВ Петро Семенович — див. ФЕОФАН (АВСЕНЄВ Петро Семенович).
АМФІТЕАТРОВ Яків Гаврилович —див. АНТОНІЙ
(АМФІТЕАТРОВ Яків Гаврилович).
АМФІТЕАТРОВ Яків Косьмич [рос. Амфитеатров
Яков
Косьмич] (23.10 [04.11]. 1802-08 [20] .07.1848),
церк. педагог, богослов, письменник, перекладач. Ви
пускник КДА (1825-29). Магістр богослов’я і словесних
наук (26.09.1829). Бакалавр, екстраорд. і орд. професор
церк. красномовства КДА (26.09.1829-08.07.1848).
АНАТОЛІЙ (ГРИСЮК Андрій Григорович)
[рос. Анатолий
(Грисюк Андрей
Григорьевич)]
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(20.08 [02.09]. 1880-23.01.1938), священномученик, митро
полит РПЦ, церк. діяч, богослов, історик Церкви. Випус
кник КДА (1900-04). Професорський стипендіат каф-ри
загальної церк. історії КДА (16.08.1904-16.08.1905). В. о.
доцента цієї каф-ри (16.08.1905-16.08.1910). В. о. доцен
та, доцент, екстраорд. професор каф-ри історії давньої
Церкви КДА (16.08.1910-08.06.1912). Магістр богослов’я
(04.08.1911).
АНАТОЛІЙ (МАРТИНОВСЬКИЙ Августин Васи
льович) [рос. Анатолий (Мартыновский Августин Ва
сильевич)] (1793-08[20].08.1872), єпископ РГ1Ц, церк.
діяч і педагог, богослов, письменник, публіцист, іконо
писець. Випускник КДА (1823-25). Бакалавр польс. мови
(11.12.1825 — грудень 1827) та богослов, наук (грудень
1827 —04.05.1829). Магістр богослов’я і словесних наук
(07.12.1827), д-р богослов’я (04.12.1859).
АНТОНІЙ
(АМФІТЕАТРОВ
Яків
Гаврило
вич) [рос. Антоний (Амфитеатров Яков Гаврилович)]
(15 [27]. 10.1815-08 [20]. 11.1879), архієпископ
РПЦ,
церк. та освіт, діяч, богослов, проповідник, місіонер.
Випускник КДА (1835-39). Магістр богослов’я і словес
них наук (31.12.1839). Вчитель і бакалавр грец. мови
(27.09.1839-19.07.1841), ректор і професор богослов,
наук (24.01.1851-01.03.1858) КДА.
АНТОНІЙ (ШОКОТОВ Олексій Андрійович)
[рос. Антоний (Шокотов Алексей Андреевич)] (10 [2 Г] .01.
1800—13[25].03.1871), архієпископ РПЦ, церк. діяч і пе
дагог. Випускник КДА (1819-23). Магістр богослов’я і
словесних наук (17.09.1823). Бакалавр та екстраорд. про
фесор філос. наук (22.01.1826 — квітень 1834); екстра
орд. професор богослов, наук (квітень 1834 —23.07.1836)
КДА. У 1829-31 читав також євр. мову. В. о. інспектора
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(13.07-30.08.1834) та інспектор (30.08.1834-23.07.1836)
КДА.
АНТОНІН (КАПУСТІН Андрій Іванович) [рос. Ан
тонин (Капустин Андрей Иванович)] (12[24].08.1817—
24.03[05.04].1894), архімандрит РПЦ, церк. діяч, архео
лог, палеограф, нумізмат, історик, біблеїст. Випускник
КДА (1839-43). Магістр богослов’я і словесних наук
(21-29.09.1845). Вчитель (31.10.1843-29.09.1845) і бака
лавр (29.09.1845-30.06.1850) КДА. Викладав нім. (184346) і грец. (1845-46) мови, моральне богослов’я (184647) , біблійну герменевтику та викривальне богослов’я
(1847-1850). Помічник інспектора КДА (11.09.184630.06.1850).
АСКОЧЕНСЬКИЙ Віктор Іпатович [рос. Аскоченский Виктор Ипатович] (01[13].10.1813-18[30].05.
1879), літератор, письменник, журналіст, публіцист, іс
торик, богослов. Випускник КДА (1835-39). Магістр
богослов’я і словесних наук (31.12.1839). Вчитель
(з 29.09-31.12.1839) і бакалавр (31.12.1839-04.06.1846)
КДА, Викладав польс. та нім. мови (1839-41), патроло
гію (1844-46).
АФАНАСІЙ
(БОРИСОВИЧ
Павло
Івано
вич) [рос. Афанасий (Борисович Павел Иванович)]
(1806-03[15].12.1847), архімандрит РПЦ, церк. педа
гог та адміністратор. Випускник КДА (1831-35). Ма
гістр богослов’я і словесних наук (07.10.1835). Бака
лавр (02.09.1838-05.10.1840) і екстраорд. професор
(05.10.1840-30.07.1841) богослов, наук КДА. Викладав
практичне богослов'я.
Б
БЕЛЬЧАНСЬКИЙ Микола Георгійович [рос. Бельчанский Николай Георгиевич], церк. педагог. Випускник
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КДА (1823-27). Магістр богослов’я і словесних наук
(12.12.1827). Бакалавр польс. мови (12.12.1827-1829).
БЕРЗІН Роберт Ансович [рос. Берзин Роберт Ансович], педагог. Випускник Прибалтійської учитель
ської семінарії в м. Гольдингені Курляндської губ. (1887;
нині — м. Кулдига, Латв. Республіка). Лектор нім. мови
КДА (26.08.1907-1919).
БЕССАРАБОВ Микола Дмитрович [рос. Бессарабов
Николай Дмитриевич] (бл. 1887 —р. с. невід.), богослов,
біблеїст. Випускник КДА (1909-13). Кандидат богослов’я
(26.06.1913). Професорський стипендіат 2-ї каф-ри Св.
Письма Старого Завіту (16.08.1913-16.08.1914). В. о. до
цента 2-ї каф-ри Св. Письма Нового Завіту (15.12.19141919). На поч. 1920-х викладав у КПБА.
БЄЛОЛІКОВ Василь Захарович [рос. Белоликов Ва
силий Захарович] (ЗО.01[11.02].1887-25.11.1937), бого
слов, історик Церкви, діяч обновленського руху. Випус
кник КДА (1907-11). Професорський стипендіат, в. о.
доцента, доцент, екстраорд. професор каф-ри історії
та викриття рос. розколу старообрядництва (16.08.111919). Магістр богослов’я (13.05.1916).
БОБРОВНИЦЬКИЙ Іван Матвійович [рос. Бобровницкий Иван Матвеевич] (20.05 [01.06 ]. 1813—
20.12.1885[01.01.1886]), церк. педагог, філолог, пере
кладач. Випускник КДА (1833-37). Магістр богослов’я
і словесних наук (15.12.1837). Вчитель, бакалавр, орд.
і заслужений орд. професор грец. мови і словесності
(01.09.1837-16.06.1873).
БОГДАПІЕВСЬКИЙ Дмитро Іванович - див. ВАСИЛІЙ (БОГДАПІЕВСЬКИЙ Дмитро Іванович).
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БРОДОВИЧ Йосип Олександрович [рос. Бродович
Иосиф Александрович] (29.03.[10.04].1871-25.03.1920),
богослов-біблеїст, історик Церкви, педагог. Випускник
КДА (1893-97). Професорський стипендіат каф-р Св.
Письма Старого Завіту;' (16.08.1897-19.03.1898) і загаль
ної церк. історії (19.03-16.08.1898). В. о. доцента і доцент
каф-ри загальної церк. історії (19.03.1898 3-01.04.1903)
КДА. Магістр богослов’я (10.12.1901).
БУЛАТОВ Сергій Олександрович [рос. Булатов Сер
гей Александрович] (05[17].10.1859-11[24].12.1911),
ієрей РПЦ, церк. педагог та історик, гебраїст. Випускник
КДА (1881-85). Професорський стипендіат (16.08.188515.08.1886) і доцент (16.08.1886-01.12.1888) каф-ри істо
рії та розбору зах. сповідань КДА. Магістр богослов’я
(06.06.1886).
БУЛГАКОВ Афанасій Іванович [рос. Булгаков Афа
насий Иванович] (21.04[03.05].1859-14[27].03.1907),
богослов, історик Церкви, перекладач. Випускник
КДА (1881-85). Магістр (21.08.1887) і д-р (11.12.1906)
богослов’я. Доцент каф-ри загальної давньої цивільної
історії (29.10.1887-17.01.1889); доцент, екстраорд. і орд.
професор каф-ри історії та розбору зах. віросповідань
(17.01.1889-14.03.1907) КДА.
В
ВАЛЕРІАН (ОРЛОВ Василь Олександрович)
[рос. Валериан (Орлов Василий Александрович)]
(І 1879), ієромонах РПЦ, церк. педагог. Випускник
СПбДА (1851—55). Магістр богослов’я і словесних наук.
Інспектор і екстраорд. професор богослов, наук КДА
(10.10.1858-04.12.1859).

3 Р о зп о ч а в ви к л ад ан н я у в е р е с н і 1898 р.
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ВАРФОЛОМІЙ (ЛЕВИТСЬКИЙ Василь Олексі
йович) [рос. Варфоломей (Левитский Василий Алексе
евич)] (1823-04[16].02.1873), архімандрит РПЦ, церк.
педагог, адміністратор, богослов. Випускник КДА (184549). Магістр богослов’я і словесних наук (06.11.1851). Ба
калавр богослов, наук КДА (11.01.1862-15.12.1865). Ви
кладав моральне богослов’я.
ВАСИЛІАДІ Стиліан Степанович [рос. Василиади
Стилиан Степанович], педагог. Випускник КДА (19031907). Кандидат богослов’я (14.06.1907). Лектор франц.
мови КДА (12.12.1912-1919).
ВАСИЛІЙ (БОГДАШЕВСЬКИЙ Дмитро Івано
вич) [рос. Василий (Богдашевский Дмитрий Иванович)]
(19[31 ]. 10.1861-26.02.1933 4), архієпископ РПЦ, церк.
діяч, богослов, історик філософії, перекладач. Випуск
ник КДА (1882-86). Професорський стипендіат каф-р
логіки і метафізики (16.08-19.12.1886) та історії філо
софії (19.12.1886-16.08.1887). Магістр (08.11.1890) і д-р
(11.12.1904) богослов’я. В. о. доцента і доцент каф-ри іс
торії філософії КДА (16.08.1887-04.02.1897); доцент, екстраорд., орд. професор каф-ри Св. Письма Нового Завіт)'
(04.02.1897-16.08.1910); орд. і заслужений орд. профе
сор 1-ї каф-ри Св. Письма Нового Завіту (16.08.19101919). Інспектор (15.06.1909-29.07.1914) і ректор КДА
(29.07.1914-1919) та КПБА (1920-24).
ВАСИЛІЙ (КУЛЬЧИЦЬКИЙ Іван Семенович)
[рос. Василий (Кульчицкий Иван Семёнович)] (1809 —
р. с. невід.), ієромонах РПЦ, церк. педагог. Випус
кник КДА (1831-35). Магістр богослов’я і словесних
наук (07.10.1835). Бакалавр за класами читання Св.
4 За даними свідоцтва про смерть (див.: Державний архів
м. Києва. —Ф. Р-1654. —Оп. 1. —Сир. 900. —Арк. 211).
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Письма (07.10.1835-17.02.1836) та богослов, наук КДА
(17.02.1836-37).
ВОРОНОВ Олександр Дмитрович [рос. Воронов
Александр Дмитриевич] (05[17].02.1839-29.10[ 10.11.].
1883), церк. педагог, історик Церкви, громадський діяч.
Випускник МДА (1858-62). Магістр богослов’я і словес
них наук (27.10.1862), д-р богослов’я (06.03.1878). Бака
лавр, екстраорд. і орд. професор каф-ри нової загальної
церк. історії КДА (30.10.1862-29.10.1883).
ВОСКРЕСЕНСЬКИЙ
Олександр
Михайло
вич [рос. Воскресенский Александр Михайлович]
(24.08 [04.09]. 1828-26.12.1883 [06.01.1884]), протоієрей
РПЦ, богослов, проповідник. Випускник КДА (184953). Магістр богослов’я і словесних наук (22.05.1855).
Бакалавр і екстраорд. професор фіз.-мат. наук КДА
(13.10.1859—15.08.1869); екстраорд. професор каф-ри іс
торії та викриття рос. розкол)7 (15.08.1869-26.12.1883).
У 1866-67 поряд із фіз.-мат. дисциплінами (фізика, ал
гебра, геометрія, тригонометрія, аналітична геометрія)
читав біблійну археологію та євр. мову. Завідував фіз. ка
бінетом (14.04.1864-15.08.1869).
Г
ГЛАГОЛЄВ Олександр Олександрович [рос. Гла
голев Александр Александрович] (14[26] .02.187225.11.1937), протоієрей РПЦ, богослов-біблієзнавець,
реліг. діяч. Випускник КДА (1894-98). Професор
ський стипендіат каф-ри Св. Письма Старого Завіту
(16.08.1898-16.08.1899). Магістр богослов’я (28.10.1900).
В. о. доцента, доцент, екстраорд. професор каф-ри
євр. мови та біблійної археології КДА (16.08.189931.07.1910). Екстраорд. професор тав. о. орд. професора
2-ї каф-ри Св. Письма Старого Завіту (31.07.1910-1919).
У 1920-24 викладав гомілетику в КПБА.
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ГОГОЦЬКИЙ Сильвестр Сильвестрович [рос. Гогоцкий Сильвестр Сильвестрович], (05[17].01.1813—
29.06[11.07].1889), філософ, історик філософії, педа
гог, психолог, освіт, діяч. Випускник КДА (1833-37).
Магістр богослов’я і словесних наук (15.12.1837), ма
гістр філософії (31.12.1847), д-р філософії та давньої
філології (20.12.1850). Вчитель і бакалавр польс. мови
(01.09.1837-02.10.1839), бакалавр нім. мови (02.10.183905.10.1842), бакалавр, екстраорд. і орд. професор філо
софії (05.10.1842-16.01.1851) КДА.
ГОЛУБЄВ Степан (Стефан) Тимофійович [рос. Го
лубев Степан (Стефан) Тимофеевич, 25.10[06.Г1].184822.11.1920], історик Церкви. Випускник КДА (1870-74).
Приват-доцент каф-ри рос. церк. історії (27.09.187415.02.1884). Магістр богослов’я (01.10.1884), д-р церк. іс
торії (24.08.1899). Доцент, екстраорд., орд., заслужений
орд. професор каф-ри історії та викриття рос. розко
лу КДА (15.02.1884-16.08.1910). Понадштатний профе
сор цієї каф-ри з правом викладання (17.08.1910-1919).
У 1903-05 тимчасово читав лекції із загальної церк. істо
рії. Обраний чл.-кор. Імп. С.-Петерб. АН по відділенню
рос. мови та словесності (29.12.1908).
ГОСКІНС Яків Якович [рос. Госкинс Яков Яков
левич] (09.08.1832-25.04[07.05].1891), педагог. Бака
лавр 1-го класу філос. ф-ту коледжу при Лондонському7
ун-ті (1855, Велика Британія). Лектор англ, мови КДА
(01.10.1888-01.09.1889).
ГРАНІКОВ Андрій Дем’янович [рос. Граников Ан
дрей Демьянович] (1796-25.02[08.03].1860), церк. пе
дагог, бібліотекар. Випускник КДА (1819-23). Магістр
богослов’я і словесних наук (17.09.1823). Бакалавр, екс
траорд. і орд. професор каф-ри загальної цивільної істо16

рії (17.09.1823-1859). Тимчасово обіймав також посад)"
бакалавра франц. мови (30.03.1828-11.09.1829).
ГРИГОРІЙ (МИТКЕВИЧ Микола Васильович)
[рос. Григорий (Миткевич Николай Васильевич)]
(14 [26].05.1807-13 [25] .04.1881), архієпископ
РПЦ,
церк. діяч, богослов. Випускник КДА (1827-31). Магістр
богослов’я і словесних наук (30.09.1831). Бакалавр бого
слов. наук і грец. мови КДА (03.10.1831—14.10.1833). Ін
спектор і бакалавр та екстраорд. професор богослов,
наук КДА (23.07.1836-08.01.1838).
ГРОССУ Микола Степанович [рос. Гроссу Николай
Степанович] (12[24].09.1867 —р. с. н.), протоієрей РПЦ,
богослов, візантолог, історик Церкви, церк. діяч. Випуск
ник КДА (1889-93). Професорський стипендіат каф-ри
загальної церк. історії (16.08.1893-16.08.1894). Магістр
богослов’я (09.06.1908). В. о. доцента і доцент каф-ри
гомілетики та історії проповідництва (02.10.190616.08.1910). Доцент каф-ри пастирського богослов’я з
аскетикою і гомілетикою (16.08.1910—30.09.1910). Екс
траорд. професор каф-ри «історії Греко-Схід. Церкви
з часу відпадіння Зах. Церкви від Вселенської донині»
(30.09.1910-1919). У 1912-13 паралельно викладав істо
рію давньої Церкви. У 1920-24 був викладачем КПБА.
ГРУЗІН Іван Дмитрович [рос. Грузин Иван Дмитрие
вич], педагог, держ. службовець. Випускник КДА (1819—
23). Магістр богослов’я і словесних наук (17.09.1823). Ба
калавр євр. мови КДА (17.09.1823—11.12.1825).
ГРУЗІН Карп Дмитрович [рос. Грузин Карп Дмитри
евич] , педагог, держ. службовець. Випускник КДА (1819—
23). Магістр богослов’я і словесних наук (17.09.1823). Ба
калавр філос. наук КДА (17.09.1823—1826).
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ГУЛЯЄВ Михайло Спиридонович [рос. Гуляев Миха
ил Спиридонович] (29.09[11.10].1826-06[18].07.1866),
церк. педагог, богослов, гебраїст, перекладач. Випуск
ник КДА (1845-49). Магістр богослов’я і словесних
наук (06.11.1851). Бакалавр КДА за класом Св. Пись
ма (27.09.1858—13.11.1861). З 27.03.1861 викладав також
євр. мову. Бакалавр, екстраорд. і орд. професор каф-ри
євр. мови КДА (13.11.1861-06.07.1866).
ГУЛЯЄВ Спиридон Васильович [рос. Гуляев Спири
дон Васильевич] (1796-18[30].05.1831), церк. педагог,
гебраїст, перекладач. Випускник СГІбДА (1817—21). Ма
гістр богослов’я і словесних наук (28.07.1821). Бакалавр
математики та євр. мови КДА (28.07.1821-27.08.1823).
Бакалавр і орд. професор фіз.-мат. наук КДА (27.08.182318.05.1831).
ГУСЄВ Федір Федорович [рос. Гусев Фёдор
Фёдорович] (1844-26.08 [07.09]. 1878), церк. педагог, бо
гослов, філософ. Випускник СПбДА (1867-71). Магістр
богослов’я (27.03.1878). В. о. доцента, доцент каф-ри ло
гіки та метафізики КДА (12.01.1872-26.08.1878).

д

ДАНИЇЛ (МУСАТОВ Дмитро Михайлович) [рос. Да
ниил (Мусатов Дмитрий Михайлович)] (1810—17[29].06.
1855), архімандрит РПЦ, церк. педагог. Випускник
СПбДА (1831-35). Магістр богослов’я і словесних
наук. Екстраорд. професор богослов, наук (31.10.184703.12.1852) , в. о. інспектора та інспектор (06.02.185003.12.1852) КДА.
ДАНІЕЛЬ Вільям Вільямович [рос. Даниель Вильям
Вильямович] (1817-03.10.1878), педагог. Лектор англ,
мови КДА (1869-78).
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ДИМИТРІЙ (КОВАЛЬНИЦЬКИЙ Михайло Геор
гійович) [рос. Димитрий (Ковальницкий Михаил Геор
гиевич)] (26.10 [07.11]. 1839-03 [16].02.1913), єпископ
РПЦ, церк. діяч, педагог, благодійник, духовний пись
менник. Випускник КДА (1863-67). Магістр богослов’я
(20.09.1868). Вчитель, бакалавр, доцент каф-ри мораль
ного богослов’я КДА (07.09.1867-15.08.18); доцент, екстраорд. професор, заслужений екстраорд. професор
каф-ри загальної церк. історії (15.08.1869-27.04.1902).
Інспектор (09.08.1895-05.03.1898) і ректор (05.03.189827.04.1902) КДА.
ДИМИТРІЙ (МУРЕТОВ Климент Іванович)
[рос. Димитрий (Муретов Климент Иванович)] (11 [23].
02.1811—14 [26] .11.1883), архієпископ РПЦ, церк. діяч,
богослов, проповідник. Випускник КДА (1831-35). Ма
гістр богослов’я і словесних наук (07.10.1835). Бакалавр
Св. Письма і герменевтики КДА (07.10.1835-17.02.1836);
бакалавр і орд. професор богослов, наук (17.02.183623.12.1850). Інспектор (04.02.1838-14.04.1841) і ректор
(14.04.1841-23.12.1850) КДА.
ДІАКОНОВ Олександр Григорович [рос. Диаконов
Александр Григорьевич] (f25.09.1886), педагог. Випуск
ник КДА (1881-85). Кандидат богослов’я (09.07.1885).
Професорський стипендіат (16.06.1885-15.08.1886) і
в. о. доцента каф-ри пастирського богослов’я та педаго
гіки (15.08-25.09.1886). Помер, не розпочавши викла
дання.
ДМИТРИЄВСЬКИЙ Олексій Афанасійович [рос.
Дмитриевский Алексей Афанасьевич] (11 [23].03. 185610.08.1929), богослов, історик Церкви, візантолог, архе
ограф. Випускник КазДА (1878-82). Магістр богослов’я
(14.12.1883), д-р церк. історії (26.06.1896). Доцент, орд.,
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заслужений орд. професор каф-ри церк. археології та літургіки (01.03.1884-11.12.1907).
ДОБРОТВОРСЬКИЙ Василь Іванович [рос. Добротворский Василий Иванович] (ЗО. 12.1822[11.01.1823] —
12[24].09.1894), протоієрей РПЦ, церк. педагог, бо
гослов, реліг. публіцист, видавець. Випускник КДА
(1843-47). Магістр богослов’я і словесних наук (22.0404.05.1849). Вчитель грец. мови (26.04-20.11.1848), вчи
тель і бакалавр франц. мови (20.11.1848-02.11.1856),
бакалавр літургіки та канонічного права (02.11.185631.07.1858) КДА.
ДРОЗДОВ Микола Михайлович [рос. Дроздов Ни
колай Михайлович] (09 [21] .05.1849—10.01.1919), богослов-біблеїст, філолог, перекладач, педагог. Випускник
КДА (1872-76). Магістр (06.07.1876) і д-р (08.03.1902)
богослов’я. Доцент, екстраорд., заслужений екстраорд.,
заслужений орд. професор каф-ри лат. мови і словеснос
ті (16.08.1876-16.08.1910). Понадштатний професор цієї
каф-ри з правом викладання (17.08.1910—10.01.1919).
ДУБНИЦЬКИЙ Микита Михайлович [рос. Дубницкий Никита Михайлович] (1803-09[21].07.1879), про
тоієрей РПЦ, церк. педагог та адміністратор. Випуск
ник КДА (1825-29). Магістр богослов’я і словесних
наук (22.09.1829). Бакалавр грец. мови КДА (30.10.183317.10.1837).
ДУССАН Іван Вікторович [рос. Дуссан Иван Викто
рович] (1882-16.07.1956), педагог, юрист. Лектор франц.
мови КДА (02.10.1907 — 16.08.1912). З 1920 —в еміграції
(Париж).
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ЕКЗЕМПЛЯРСЬКИЙ Василь Ілліч [рос. Экзем
плярский Василий Ильич] (ЗО. 12.1874[ 11.01.1875] —
03.07.1933), богослов, філософ, реліг. публіцист, ви
давець. Випускник КДА (1896-1901). Професорський
стипендіат каф-ри догматичного богослов’я КДА
(16.08.1901-16.08.1902). Магістр богослов’я (11.12.1904).
В. о. доцента, доцент, екстраорд. професор каф-ри мо
рального богослов’я (17.08.1902-10.04.1912; 10.05.19171919). У 1920-24 викладав у КПБА.
Є
ЄВГЕНІЙ (СОЛОВЙОВ Микола Савич) [рос. Ев
гений (Соловьев Николай Саввич)] (1792-1865), архі
мандрит РПЦ, церк. педагог. Випускник МДА (1816-20).
Магістр богослов’я і словесних наук (1820). Бакалавр
загальної цивільної історії та грец. мови (20.09.182009.08.1821), загальної церк. історії (09.08.1821 —листо
пад 1824).
ЄІІІФАНОВИЧ Сергій Леонтійович [рос. Епифанович Сергей Леонтьевич] (15 [27]. 11.1886-28.09.1918), бо
гослов, історик Церкви. Випускник КДА (1906-10). Про
фесорський стипендіат каф-ри історії давньої Церкви
(16.08.1910-15.08.1911). Магістр богослов’я (27.12.1917).
В. о. доцента, доцент, екстраорд. професор 1-ї каф-ри па
трології КДА (16.08.1911-28.09.1918). З жовтня 1917 ви
кладав також грец. мову студентам 1-го курсу.
ЄРЕМІЯ (СОЛОВЙОВ Іродіон Іванович) [рос. Иере
мия (Соловьев Иродион Иванович)], у схимі — Иоан
(10[21].04.1799-06[18].12.1884), єпископ РПЦ, церк.
діяч і педагог, духовний письменник. Випускник СПбДА
(1824-27). Інспектор та екстраорд. професор бого
слов. наук (06.09.1830-23.06.1834); ректор (10.10.183908.03.1841) КДА.
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ЄФРЕМОВ Микола Васильович [рос. Ефремов Ни
колай Васильевич], педагог. Випускник КДА (1875-79).
Кандидат богослов’я (19.06.1879). Приват-доцент, в. о.
доцента каф-ри логіки і метафізики КДА (11.09.1879—
01.09.1886).
З
ЗАВИТНЕВИЧ Володимир Зенонович [рос. Завитневич Владимир Зенонович] (02[14] .04.1853-18.02.
1927), історик, філософ, богослов, церк. і громадський
діяч. Випускник СГІбДА (1875-79). Магістр богослов’я
(22.12.1883), д-р церк. історії (18.03.1903). Доцент, екстраорд., орд., заслужений орд. професор каф-ри рос. ци
вільної історії КДА (01.10.1884-16.08.1910). ІІонадштатний професор цієї каф-ри (17.08.1910-1919).
ЗАЙЦЕВ Микола Лазарович [рос. Зайцев Николай
Лазаревич] (1836-05[17].01.1872), богослов, педагог,
біблеїст, перекладач. Випускник СПбДА (1855-59). Ма
гістр богослов’я і словесних наук (07.09.1859). Бакалавр і
екстраорд. професор педагогіки (23.02.1867-15.08.1869),
екстраорд. професор каф-ри морального богослов’я і пе
дагогіки (15.08.1869-05.05.1871) КДА.
І
ІВАНИЦЬКИЙ Віктор Федорович [рос. Иваницкий
Виктор Фёдорович] (20.11 [02.12]. 1881 — лютий 1955),
сходознавець, біблеїст, гебраїст, бібліограф, бібліотеко
знавець. Випускник КДА (1902-06). Професорський сти
пендіат каф-ри біблійної історії (16.08.1906-16.08.1907).
Магістр богослов’я (22.02.1912). В. о. доцента каф-ри бі
блійної історії (30.11.1907-16.08.1910); в. о. доцента, до
цент, екстраорд. професор каф-ри біблійної історії у
зв’язку з історією давнього світу (16.08.1910 — серпень
1918); екстраорд. професор каф-ри біблійної історії та
біблійної географії (вересень 1918 —1919) КДА.
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ІЗРАЇЛЬ (ЛУКІН Яків Іванович) [рос. Израиль (Лу
кин Яков Иванович)] (23Л0[04.11].1800—11 [23]Л0. 1864),
епископ РПЦ, церк. діяч та педагог. Випускник КДА
(1821-25). Магістр богослов’я і словесних наук (07.12.
1827). Ректор і орд. професор богослов, наук КДА (02.05.
1858-04.12.1859).
ІНОКЕНТІЙ (БОРИСОВ Іван Олексійович) [рос.
Иннокентий (Борисов Иван Алексеевич)] (15[27]. 12.
1800-26.05[07.06]. 1857), святитель, архієпископ РПЦ,
церк. діяч і педагог, богослов, історик Церкви, пропо
відник. Випускник КДА (1819-23). Магістр (17.09.1823) і
д-р (03.09.1829) богослов’я. Ректор і орд. професор бого
слов. наук КДА (27.08.1830-10.10.1839). Канонізований
РПЦ.
ІНОКЕНТІЙ (ЯСТРЕБОВ Ілля Іванович) [рос, Ин
нокентий (Ястребов Илья Иванович)] (16[28].07.186704.06.1928), архієпископ РПЦ, церк. діяч, педагог, місіо
нер. Випускник КазДА (1888-1892). Магістр богослов’я
(19.11.1898). Ректор КДА (06.10.1910-11.07.1914).
Й
ЙОАНИКІЙ
(ГОРСЬКИЙ
Іван Семенович)
[рос. Иоанникий (Горский Иван Семенович)] (1810—
01 [13].03.1877), архієпископ РПЦ, інспектор і викладач
КДА —церк. діяч і педагог. Випускник СПбДА (1833-37).
Магістр богослов’я і словесних наук (13.12.1837). Інспек
тор, бакалавр та екстраорд. професор богослов, наук
КДА (19.07.1841-10.10.1846).
ЙОАНИКІЙ (РУДНЄВ Іван Максимович) [рос.
Иоанникий (Руднев Иван Максимович)] (20.02[04.03].
1826-07 [20].06.1900), святитель, єпископ РПЦ, ми
трополит Київський і Галицький, церк. діяч і педагог.
23

Випускник КДА (1845-49). Магістр богослов’я і сло
весних наук (Об.11.1851). Вчитель Св. Письма КДА
(07.11.1849-06.11.1851); викладав також викривальне
богослов’я (29.01-17.10.1851). Бакалавр богослов, наук
КДА (06.11.1851-09.07.1856). Інспектор та екстраорд.
професор богослов, наук КДА (09.07.1856-06.11.1858).
Ректор і орд. професор богослов, наук КДА (04.12.185906.10.1860). Канонізований УПЦ.
К
КАРПОВ Василь Миколайович [рос. Карпов Васи
лий Николаевич] (02[13].04.1798-03[15].12.1867), філо
соф, психолог, перекладач, поет, письменник. Випуск
ник КДА (1821-25). Магістр богослов’я і словесних наук
(07.12.1827). Бакалавр франц. мови (з 26.10.1829); в. о.
бакалавра (березень 1831 — січень 1832) і бакалавр (сі
чень 1832 —19.10.1833) філос. наук КДА.

КИРИЛ (КУНИЦЬКИЙ Діонісій Олексійович)
[рос. Кирилл (Куницкий Дионисий Алексеевич)] (1781—
16[28].04.1836), єпископ РПЦ, церк. діяч і педагог. Ви
пускник КМА (1792-1806). Ректор і орд. професор бо
гослов. наук КДА (30.11.1826-08.05.1828). Фактично
обіймав посади з 25.01.1827.
КОВАЛЬНИЦЬКИЙ Михайло Георгійович — див.
ДИМИТРІЙ (КОВАЛЬНИЦЬКИЙ Михайло Георгі
йович).
КОЛЄРОВ Степан Дмитрович [рос. Колеров Степан
Дмитриевич] (1794-1849), протоієрей РІІЦ, церк. педа
гог. Випускник СПбДА (1815-19). Магістр богослов’я
і словесних наук (09.08.1819). Бакалавр фіз.-мат. наук і
нім. мови (20.09.1819-07.02.1820), фіз.-мат. наук і франц.
мови (07.02.1820-16.08.1821) КДА.
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КОЛОКОЛОВ Олексій Дмитрович [рос. Колоко
лов Алексей Дмитриевич] (1797-29.06[10.07]. 1829),
церк. педагог. Випускник СГІ6ДА (1815-19). Магістр
богослов’я і словесних наук (09.08.1819). Бакалавр грец.
мови КДА (29.12.1825-29.06.1829).
КОЛОСОВ Олексій Михайлович [рос. Колосов
.Алексей Михайлович] (1817-03.10[ 16.10]. 1902), прото
ієрей РГЩ, церк. педагог та адміністратор, богослов,
реліг. публіцист. Випускник КДА (1839-43). Магістр
богослов’я і словесних наук (21-29.09.1845). Вчитель і
бакалавр франц. мови (31.10.1843-14.07.1847), бакалавр
богослов, наук (04.10.1850-05.10.1855) КДА.
КОРОЛЬКОВ Іван Миколайович [рос. Корольков
Иван Николаевич] (01 [13].04.1845-20.01.1928), прото
ієрей РГІЦ, церк. педагог та історик, фахівець із класич
ної філології, бібліограф. Випускник КДА (1865-69).
Магістр богослов’я (24.06.1871). Доцент, екстраорд. і за
служений екстраорд. професор каф-ри грец. мови та сло
весності КДА (06.06.1873-16.08.1910). ГІонадштатний
професор цієї каф-ри (17.08.1910-1919). Інспектор КДА
(16.07.1883-09.08.1895).
КРАМАРЄВ Григорій Никифорович [рос. Крамарев Григорий Никифорович] (29.09 [11.10]. 181612[24].07.1868), протоієрей РПЦ, церк. педагог, ад
міністратор, духовний письменник. Випускник КДА
(1837-41). Магістр богослов’я і словесних наук (0918.12.1842). Бакалавр загальної церк. історії (18.06.184407.09.1853), екстраорд. професор істор. наук (07.09.185309.11.1856) КДА.
КРИЖАНОВСЬКИЙ Юхим / Євфимій Михай
лович [рос. Крыжановский Евфимий Михайлович]
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(10[22]. 10.1831—26.07[7.08]. 1888), педагог, держ. служ
бовець, історик Церкви. Випускник КДА (1853-57). Ма
гістр богослов’я і словесних наук (17.02.1861). Бакалавр
загальної і рос. словесності (10.08.1862-04.12.1864) КДА.
Викладав також франц. мову (17.02.1863-04.12.1864).
КРИШ ИНСЬКИЙ Яків Іванович [рос. Крышинский Яков Иванович] (1796, жовтень —21.02 [05.03]. 1836),
церк. педагог, філолог. Випускник СГІбДА (1817-21). Ма
гістр богослов’я і словесних наук (28.07.1821). Бакалавр
і орд. професор загальної словесності КДА (28.07,182121.02.1836). З 28.07.1821 до 27.08.1823 викладав також
франц. мову.
КУДРЯВЦЕВ Петро Павлович [рос. Кудрявцев Пётр
Павлович] (24.08.[05.09].1868-27.06.1940), реліг. філо
соф, історик філософії, літерату рознавець, освіт, і церк.
діяч. Випускник КДА (1888-92). Професорський стипен
діат каф-ри історії філософії (16.08.1892-16.08.1893).
Магістр богослов’я (26.10.1908). В. о. доцента, екстраорд. професор, в. о. орд. професора каф-ри історії філо
софії КДА (30.06.1897-1919).
КУЛЬМАН Герман Матвійович [рос. Кульман Герман
Матвеевич], педагог. Кандидат богослов’я (1850) Ерлангенського ун-ту (Німеччина). Лектор нім. мови КДА
(16.08.1883-22.10.1906).
КУРКОВСЬКИЙ Василь Миколайович [рос. Курковский Василий Николаевич], церк. педагог, держ. служ
бовець. Випускник КДА (1831-35). Магістр богослов’я і
словесних наук (14.08.1835). Бакалавр нім. мови (18.3639) та філософії (1839-42) КДА.

26

л
ЛАВРЕНТІЙ (МАКАРОВ Дмитро Іванович)
[рос. Лаврентий (Макаров Дмитрий Иванович)] (180802[14].07Л876), архімандрит РПЦ, церк. педагог та адмі
ністратор, духовний подвижник. Випускник КДА (183135). Магістр богослов’я і словесних наук (07.10.1835).
Бакалавр церк. історії, екстраорд. професор істор. наук
КДА (07.10.1835-31.06.1844).
ЛАШКАРЬОВ Петро Олександрович [рос. Лашкарёв Пётр Александрович] (09[21].08.1834-28.08
[08.09].1899), фахівець із канонічного права, історії
Церкви та церк. археології, культ, і громадський діяч. Ви
пускник КДА (1855-59). Магістр богослов’я і словесних
наук (08.10.1859). Бакалавр та екстраорд. професор кано
нічного права і церк. археології (13.10.1859-15.08.1869);
екстраорд. і заслужений екстраорд. професор каф-ри
церк. права (15.08.1869-28.08.1899).
ЛЕБЕДИНЦЕВ Феофан Гаврилович [рос. Лебединцев Феофан Гаврилович] (12[24].03.1828-12[24].03.
1888), освітянський і культ, діяч, педагог, видавець, іс
торик, літератор. Випускник КДА (1847-51). Магістр
богослов’я і словесних наук (15.09.1854). Бакалавр та
екстраорд. професор каф-ри історії рос. розколу КДА
(18.12.1861-19.11.1864).
ЛЕОНТІЙ (ЛЕБЕДИНСЬКИЙ Іван Олексійо
вич) [рос. Леонтий (Лебединский Иван Алексеевич)]
(22.01[03.02].1822-0Ц13].08.1893), митрополит РПЦ,
церк. діяч, педагог, мемуарист. Випускник СПбДА (184347). Магістр богослов’я і словесних наук (22.03.1849).
Інспектор і екстраорд. професор богослов, наук КДА
(28.01.1853-30.05.1856).
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ЛИСИЦИН Йосип Георгійович [рос. Лисицын
Иосиф Георгиевич] (1842-1890), педагог. Кандидат історико-філол. ф-ту Ун-ту Св. Володимира (1865-69). При
ват-доцент каф-ри лат. мови і літ-ри КДА (04.12.187001.09.1884).
ЛІНИЦЬКИЙ Петро Іванович [рос. Линицкий
Пётр Иванович] (23.11 [05.12]. 1839-12 [25] .06.1906),
філософ, історик філософії, богослов, педагог. Ви
пускник КДА (1861-65). Магістр (13.01.1867) і д-р
(07.01.1877) богослов’я. Вчитель і бакалавр філос. наук
КДА (09.10.1865-13.06.1869); доцент, екстраорд., орд.
професор каф-ри історії філософії КДА (13.06.186916.08.1887), в окремі роки викладав також логіку
(17.10.1870-01.06.1871; 01.10.1886-16.06.1887), педаго
гіку (16.10.1872-16.04.1873), патрологію (01.11.187601.05.1877;
01.10.1877-01.03.1878),
метафізику
(01.11.1878-01.05.1879); орд. і заслужений орд. профе
сор каф-ри логіки та метафізики КДА.
ЛУК’ЯНЕНКО Олександр Митрофанович [рос. Лу
кьяненко Александр Митрофанович] (28.07 [09.08].
1880-20.08.1974), славіст, мовознавець, педагог. Ви
пускник слов’ян, відділення історико-філол. ф-ту Ун
ту Св. Володимира (1899-1903). Магістр слов’ян, філо
логії (16.12.1911). Доцент та екстраорд. проф. каф-ри
церковнослов’ян. і рос. мов із палеографією КДА
(13.03.1912-1919).
ЛЯЩЕНКО Тимофій Іванович - див. ТИХОН (ЛЯ
ЩЕНКО Тимофій Іванович).
М
МАКАРІЙ
(БУЛГАКОВ Михайло Петрович)
[рос. Макарий (Булгаков Михаил Петрович)] (19.09
[01.10].1816-09[21].06.1882), митрополит РПЦ, церк.
28

діяч, історик, богослов, археограф, каноніст, пе
дагог, проповідник. Випускник КДА (1837-41). Ма
гістр богослов’я і словесних наук (09-18.12.1842), д-р
богослов’я (31.10.1847). Бакалавр каф-ри рос. церк. і ци
вільної історії КДА (02.08.1841-26.06.1842).
МАКАРІЙ (ОКСІЮКМихайло Федорович) [рос. Ма
карий (Оксиюк Михаил Фёдорович; польс. Makary (Micha
Oksijuk)] (17[29].09.1884-02.03.1961), архієпископ РПЦ,
митрополит Варшавський і всієї Польщі, Предстоятель
Польс. Автокефальної Правосл. Церкви, церк. діяч, богослов-гіатролог. Випускник КДА (1907-11). Професор
ський стипендіат (16.08.1911-16.08.1912), в. о. доцента,
доцент, екстраорд. професор 2-ї каф-ри патрології КДА
(16.08.1912-1919). Викладав патрологію у КПБА (1920—
24). Магістр богослов’я (04.08.1914).
МАККАВЕЙСЬКИЙ
Микола
Корнилійович
[рос. Маккавейский Николай Корнильевич] (14[26].10.
1864-19.09.1919), богослов, педагог, історик. Випускник
КДА (1885-89). Магістр богослов’я (13.09.1891). Лек
тор англ, мови (11.09.1889—23.11.1891); доцент та екстра
орд. проф. каф-ри пастирського богослов’я і педагогіки
(23.11.1891—06.05.1911); екстраорд. проф. каф-ри педа
гогіки, дидактики і методики викладання навч. дисци
плін духовних семінарій (06.05-16.08.1911); екстраорд. і
заслужений екстраорд. професор, в. о. орд. професора
каф-ри педагогіки (16.08.1911-19.09.1919) КДА. Трива
лий час продовжував викладання англ, мови за сумісни
цтвом (23.11.1891-06.1893; 15.11.1906-1918).
МАКСИМОВИЧ Іван Петрович [рос. Максимович
Иван Петрович] (13 [25] .08.1807-20.05[01.06] .1861), біблеїст-гебраїст, церк. педагог, історик, краєзнавець, пе
рекладач, реліг. публіцист. Випускник КДА (1827-31). Ма
гістр богослов’я і словесних наук (30.09.1831). Бакалавр
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євр. мови та орд. професор словесності КДА (17.08.183620.05.1861). Тимчасово викладав також рос. цивільну іс
торію та історію Рос. Церкви (25.07.1842-22.11.1843).

МАКСИМОВИЧ Олександр Андрійович \рос. Мак
симович Александр Андреевич], церк. педагог. Випуск
ник СПбДА (1814-17). Магістр богослов’я і словесних
наук (18.07.1817). Бакалавр євр. мови КДА (12.09.1819—
15.07.1821).
МАЛЕВАНСЬКИЙ Григорій Васильович [рос. Малеванский Григорий Васильевич] (10 [22].01.1840ЮЛО.1919), богослов, історик філософії, перекладач. Ви
пускник КДА (1865-69). Магістр богослов’я (05.08.1870).
В. о. доцента, доцент каф-ри осн. богослов’я КДА
(01.09.1869-15.10.1877). Поряд із безпосереднім предме
том (осн. богослов’я у складі психології релігії, метафі
зики релігії та історії релігії) певний час викладав порів
няльне богослов’я (01.01—15.06.1871).

МАЛИПІЕВСЬКИЙ Іван Гнатович [рос. Малышевский Иван Игнатьевич] (13 [25] .07.1828-11 [23] .01.1897),
церк. історик, славіст, агіограф, богослов, педагог, гро
мадський діяч. Випускник КДА (1849-53). Магістр
богослов’я і словесних наук (22.05.1855), д-р богослов’я
(20.09.1873). Бакалавр рос. церк. і цивільної історії
(31.10.1853—09.06.1861); екстраорд. і орд. професор істор. наук (09.06.1861-10.12.1863); орд. і заслужений
орд. професор каф-ри рос. церк. історії (10.12.1863—
11.01.1897) КДА. У різні роки викладав також франц.
мову (05.02.1857-17.02.1863) та вчення про рос. розкол
(30.07.1858-01.01.1862; 27.08.1865-15.08.1869).
МАЛІНІН Василь Миколайович [рос. Малинин Ва
силий Николаевич] (13 [25] .01.1849—25.12.1926 [07.01.
1927]), філолог, літературознавець, археограф. Випуск30

ник КДА (1870-73). Магістр богослов’я (13.06.1878), д-р
рос. словесності (18.05.1901). Приват-доцент, доцент,
екстраорд. професор каф-ри рос. і слов’ян, мов КДА
(15.10.1877-16.08.1884); екстраорд., орд. і заслужений
орд. професор каф-ри рос. і церковнослов’ян. мов (із па
леографією) та історії рос. літ-ри (16.08.1884-16.08.1910).
Гіонадштатний професор цієї каф-ри (17.08.1910-1919).
МЕЛЕТІЙ (ЛЕОНТОВИЧ Михайло Іванович)
[рос. Мелетий (Леонтович Михаил Иванович)] (06[18].
11.1784-29.02.1840), святитель, архієпископ РПЦ, церк.
діяч, богослов, проповідник. Випускник СПбДА (180914). Магістр богослов’я і словесних наук (13.08.1814).
Інспектор і професор грец. мови КДА (12.09.181909.08.1821). Ректор і професор богослов, наук КДА з
21.01.1824 (ф а к т и ч н о -з 16.03.1824) до 30.11.1826 (фак
ти ч н о —до 25.01.1827). Канонізований РПЦ.
МЕЛІТОН (ПЕРЕВЕРЗЄВ Михайло Йосипович)
[рос. Мелитон (Переверзев Михаил Иосифович)] (180427.12.1860[08.01.1861]), ієромонах РПЦ, церк. педагог
і краєзнавець, богослов. Випускник КДА (1825-29). Ма
гістр богослов’я і словесних наук (26.09.1829). Бакалавр
богослов, наук КДА (26.09.1829-31.01.1836). У вересні
1834 —січні 1835 тимчасово викладав церк. історію.
МЕФОДІЙ (СЬОМОВ Іван Михайлович) [рос. Мефодий (Сёмов Иван Михайлович)] (01 [13].09.183203[15] .07.1862), архімандрит РПЦ, церк. педагог. Випуск
ник КДА (1851-55). Магістр богослов’я і словесних наук
(19.12.1856). Вчитель, бакалавр, екстраорд. і орд. профе
сор богослов, наук КДА (06.11.1855-03.07.1862). Інспек
тор КДА (04.12.1859-03.07.1862).
МИХАЇЛ (ЛУЗІН Матвій Іванович) [рос. Михаил
(Лузин Матвей Иванович)] (1830-20.03[01.04]. 1887),
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єпископ РПЦ, церк. діяч і педагог, богослов, біблієзнавець, екзегет. Випускник МДА (1850-54). Магістр
богослов’я і словесних наук (31.08.1855), д-р богослов’я
(13.01.1872). Ректор, орд. і заслужений орд. професор
КДА (31.12.1877-19.03.1883).
МИХАЇЛ (МОНАСТИРЬОВ Андрій Іванович)
[рос. Михаил (Монастырёв Андрей Иванович)] (25.09
[07.10]. 1815-11 [23],09.1846), ієромонах РПЦ, церк.
педагог і письменник. Випускник КДА (1837-41). Ма
гістр богослов’я і словесних наук (09-18.12.1842). Ба
калавр богослов, наук КДА (07.12.1842-11.09.1846). Ви
кладав Св. Письмо, свящ. герменевтику і викривальне
богослов’я.
МИХАИЛОВ Яків Євдокимович — див. ЮСТИН
(МИХАИЛОВ Яків Євдокимович).
МИХАИЛОВСЬКИЙ Олексій Іванович [рос. Ми
хайловский Алексей Иванович)], педагог. Випускник
КДА (1872-76). Кандидат богослов’я (05.07.1876). Лек
тор англ, мови КДА (19.10.1879—20.01.1888).
МІНЕРВІН Олексій Лукиліанович [рос. Минервин
Алексей Лукиллианович] (1803—14[26].06.1853), церк.
педагог. Випускник КДА (1823-27). Магістр богослов’я
і словесних наук (12.12.1827). Бакалавр франц. мови
(03.10.1831 —жовтень 1843); бакалавр та екстраорд. про
фесор рос. цивільної і церк. історії (жовтень 1843 —
14.06.1853) КДА.
МІХНЕВИЧ Йосип Григорович [рос. Михневич
Иосиф Григорьевич] (1809, квітень — 09[21].10.1885),
філософ, історик філософії та освіти, педагог, освітян
ський і громадський діяч. Випускник КДА (1829-33). Ма
гістр богослов’я і словесних наук (06.10.1833). Бакалавр
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та екстраорд. професор філос. наук КДА (06.10.183315.04.1839).
МІЩЕНКО Федір Іванович [рос. Мищенко Фёдор
Иванович] (ЗО.06[12.07]. 1874-1933), богослов, історик
Церкви, візантолог, реліг. діяч. Випускник КДА (189599). Професорський стипендіат каф-ри церк. права КДА
(16.08.1899-16.08.1900). Магістр богослов’я (12.06.1907).
В. о. доцента, доцент, екстраорд. професор цієї каф-ри
(16.08.1900-1919). На поч. 1920-х викладав канонічне
право у КПБА. Академік ВУАН по каф-рі «історії Укра
їнської Церкви у зв’язку з усесвітньою церковною істо
рією» (05.02.1920-09.03.1928).
МОДЕСТОВ Василь Іванович [рос. Модестов Васи
лий Иванович] (24.01.[05.02]. 1839-13[26].02.1907), іс
торик, філолог, перекладач, публіцист. Випускник Гол.
пед. ін-ту (1856-59, м. С.-Петербург) та історико-філол.
ф-ту С.-Петерб. ун-ту (1859-60). Магістр (08.02.1865) і д-р
(29.11.1868) рим. словесності. Професор лат. мови та
словесності КДА (18.08.1871-15.08.1876).
МОЙСЕЙ (АНТИПОВ-БОГДАНОВ-ПЛАТОНОВ
Матвій Михайлович) [рос. Моисей (Антипов-БогдановПлатонов Матвей Михайлович)] (1783—13[25].07.1834),
архієпископ РПЦ, церк. діяч і педагог, богослов. Ви
пускник СПбДА (1809-14). Магістр (13.08.1814) і д-р
(30.06.1822) богослов’я. Ректор і орд. професор бого
слов. наук КДА (12.09.1819-31.12.1823).
МУХІН Микола Феодосійович [рос. Мухин Нико
лай Феодосьевич] (31.10[12.11].1868 — р. с. невід.), іс
торик, біблеїст-екзегет. Випускник КДА (1889-93). Лек
тор англ, мови (21.09.1893-01.03.1897); в. о. доцента,
Доцент, екстраорд. професор каф-ри загальної давньої
Цивільної історії (01.03.1897-16.08.1910); екстраорд. про33

фесор каф-ри загальної цивільної історії (16.08.191019.09.1911); екстраорд., орд. і заслужений орд. професор
каф-ри історії Західноруської Церкви (19.09.1911—1919)
КДА. Магістр богослов’я (19.03.1898), д-р церк. історії
(01.05.1917).
Н
НАФАНАІЛ (САВЧЕНКО Микола Іванович)
[рос. Нафанаил (Савченко Николай Иванович)] (18.02
[02.03]. 1802-04[16].03.1875), архієпископ РПЦ, церк.
діяч і педагог. Випускник КДА (1821-25). Магістр
богослов’я і словесних наук (11.12.1825). Бакалавр нім.
мови КДА (10.06.1825-08.07.1827).
НИЛ (ІСАКОВИЧ Микола Федорович) [рос. Нил
(Исакович Николай Фёдорович)] (09[20].12.1796-21.06.
[03.07] .1874), архієпископ РПЦ, церк. діяч, педагог, мі
сіонер, мандрівник, духовний письменник, природозна
вець. Випускник СПбДА (1821-25). Магістр богослов’я
і словесних наук (1825). Інспектор і бакалавр богослов,
наук КДА (08.05.1828-02.09.1830).

НОВИЦЬКИЙ Орест Маркович [рос. Новицкий
Орест Маркович] (25.01 [06.02]. 1806-04[16].06.1884 5),
філософ, історик філософії та релігії, богослов. Випуск
ник КДА (1827-31). Магістр богослов’я і словесних
наук (30.09.1831). Бакалавр польс. мови (09.11.1833—
08.03.1834), яку читав до 15.10.1834; бакалавр та екстра
орд. професор філос. наук КДА (08.03.1834 - жовтень
1835).

Дата смерті —за даними некрологів. За даними метричної ви
писки про смерть помер 05[17].06.1884 (див.: ІР НБУВ. —Ф. 201. —
№ 6. —Арк. 24).
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ОГІЄВСЬКИЙ Григорій Кирилович [рос. Огиевский Григорий Кириллович] (бл. 1785-1826), церк. пе
дагог. Випускник СПбДА (1809-14). Магістр богослов’я і
словесних наук (13.08.1814). Професор загальної цивіль
ної історії та франц. мови КДА (20.09.1819-17.12.1819).
ОКСІЮК Михайло Федорович — див. МАКАРІЙ
(ОКСІЮК Михайло Федорович).
ОЛЕКСАНДР (ЧЕКАНОВСЬКИЙ Олексій Івано
вич) [рос. Атександр (Чекановский Алексей Иванович)]
(21.12.1881 [02.01.1882]-10.12.1937),
єпископ
РПЦ,
очільник обновленських громад в Україні із титулом ми
трополита Київського, керуючого Правосл. Церквами
в УСРР, церк. діяч, богослов, педагог. Випускник КДА
(1901-05). Магістр богослов’я (04.04.1911). Професор
ський стипендіат каф-ри догматичного богослов’я КДА
(16.08.1905-16.08.1906). Доцент та екстраорд. професор
цієї каф-ри (08.12.1912-1919).
ОЛЕСНИЦЬКИЙ
Маркеллін
Олексійович
[рос. Олесницкий Маркеллин Алексеевич] (184812[25].03.1905), богослов, філософ, психолог, педа
гог, проповідник. Випускник КДА (1869-73). Магістр
(06.03.1874) і д-р богослов’я (17.11.1904). В. о. доцен
та, доцент, екстраорд. професор каф-ри морального
богослов’я і педагогіки КДА (11.11.1873-16.08.1884);
екстраорд. професор каф-ри морального богослов’я
(16.08.1884-13.12.1895), поряд із осн. предметом тимча
сово читав лекції з педагогіки (у 1885-86, 1886-87 навч.
роках, 01.01-16.06.1890); екстраорд. і заслужений екс
траорд. професор каф-ри психології КДА (13.12.189512.03.1905), тимчасово читав лекції з морального
богослов’я (16.01-01.06.1896).
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ОЛЕСНИЦЬКИЙ Яким Олексійович [рос. Олесницкий Аким Алексеевич] (1842-27.08.[09.09]. 1907), богослов-біблеїст, гебраїст, проповідник, церк. публіцист.
Випускник КДА (1863-67). Магістр богослов’я і словес
них наук (26.09.1868), д-р богослов’я (24.06.1877). Ба
калавр, доцент, екстраорд., орд., заслужений орд. про
фесор каф-ри євр. мови та біблійної археології КДА
(04.11.1867-13.07.1899). Інспектор КДА (12.06.1881—
15.06.1883).
ОРЛОВ Василь Якович [рос. Орлов Василий Яковле
вич] (ф1828), церк. педагог. Випускник КДА (1819-23).
Магістр богослов’я і словесних наук (17.09.1823). Бака
лавр грец. мови КДА (вересень 1823 —29.12.1825).
ОРЛОВ Йоаким Георгійович [рос. Орлов Иоаким Ге
оргиевич] (1796-1854), протоієрей РПЦ, церк. педагог.
Випускник СПбДА (1815-19). Магістр богослов’я і сло
весних наук (09.08.1819). Бакалавр грец. (01-13.09.1821) і
нім. мови (01.09.1821-11.12Л825), цивільної (13.09.182116.09.1823) і церк. (14.11.1824-10.05.1828) історії; орд.
професор церк. історії (10.05.1828-1834) КДА.
ОРНАТСЬКИЙ Федір Степанович [рос. Орнатский
Фёдор Степанович] (18[30].09.1848-16.03.1919), педа
гог, богослов, перекладач. Випускник КДА (1872-76).
Магістр богослов’я (09.06.1884). Приват-доцент каф-ри
осн. богослов’я (28.03.1878-14.06.1884); доцент і екстра
орд. професор каф-ри «введения в круг богословских
наук» (14.06.1884-07.11.1902). Тимчасово викладав та
кож педагогіку (01.09.1890-23.11.1891).
ОСТРОУМОВ Семен Гаврилович [рос. Остроумов
Семен Гаврилович] (01 [13].09.1883-25.03.1925), педа
гог. Випускник КДА (1905-09). Кандидат богослов’я
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(19.06.1909). Професорський стипендіат каф-ри ло
гіки та метафізики (19.12.1909—16.08.1910); в. о. до
цента каф-ри систематичної філософії та логіки КДА
(28.08.1910-1919).
П
ПАЛЬМОВ Микола Миколайович [рос. Пальмов
Николай Николаевич] (08[20]. 12.1872-11.02.1984), богослов-літургіст, церк. історик, археолог, етнограф,
краєзнавець, архівіст, музейний діяч; засновник калмикознавства. Випускник КДА (1893-97). Магістр
богослов’я (12.08.1914). В. о. доцента, доц., ексграорд.
професор каф-ри церк. археології у зв’язку з історією
християн, мистецтва КДА (16.08.1912-1918).
ПЕВНИЦЬКИЙ Василь Федорович [рос. Певницкий Василий Фёдорович]
(29.02 [ 12.03]. 1832—
12 [25].07.1911), гомілет, пасторолог, педагог, реліг.
публіцист, громадський діяч, мемуарист. Випускник
КДА (1851-55). Магістр богослов’я і словесних наук
(19.12.1856), д-р богослов’я (17.08.1872). Бакалавр і ексграорд. професор загальної словесності (06.11.1855—
21.05.1862), орд. професор каф-ри церк. словесності
(21.05.1862-15.09.1869); орд. і заслужений орд. профе
сор каф-ри церк. словесності й пастирського богослов’я
(15.09.1869-16.08.1884); заслужений орд. професор
каф-ри гомілетики та історії проповідництва (16.08.188415.06.1906). Паралельно з осн. курсами тимчасово викла
дав нім. мову (30.11.1861-12.01.1868), загальну словес
ність (січень — червень 1865), пастирське богослов’я
(1885-86, 1889-90 навч. роки). Понадштатний професор
КДА із правом членства в її Раді (09.01.1908-12.07.1911).
ПЕРЕВЕРЗЄВ Михайло Йосипович — див. МЕЛІТОН (ПЕРЕВЕРЗЄВ Михайло Йосипович).
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ПЕСОЦЬКИЙ Сергій Олександрович [рос. ГІесоцкий Сергей Александрович] (26.08 [07.09]. 186923.05.1920), богослов. Випускник КДА (1889-93). Се
кретар Ради і Правління КДА (09.09.1893-26.11.1902).
Магістр богослов’я (04.06.1897). Доцент і екстраорд.
професор каф-ри «введения в круг богословских наук»
(26.11.1902-16.08.1910); екстраорд. професор каф-ри
осн. богослов’я (16.08.1910-1919) КДА.
ПЕТРОВ Василь Якович [рос. Петров Василий Яков
левич] (|16.09.1872), педагог. Випускник КДА (1867-71).
Кандидат богослов’я (30.08.1871). Приват-доцент каф-ри
морального богослов’я і педагогіки КДА (29.10.1871—
16.09.1872).
ПЕТРОВ Микола Іванович [рос. Петров Нико
лай Иванович] (24.04[06.05].1840-21.06.1921), літера
турознавець, історик, педагог, фахівець у галузі церк.
археології, археографії та музеєзнавства. Випускник
КДА (1861-65). Магістр богослов’я і словесних наук
(21.08.1868), д-р богослов’я (26.07.1876), д-р рос. мови і
словесності honoris causa (10.05.1907). Доцент, екстра
орд., орд. професор каф-ри теорії словесності та істо
рії рос. літ-ри «с обзором важнейших иностранных ли
тератур» (10.06.1870-16.08.1884); орд. і заслужений орд.
професор каф-ри теорії словесності та історії іноз. літ-р
(16.08.1884-16.08.1910). Понадштатний професор цієї
каф-ри (17.08.1910-1919). Читав лекції до 30.03.1911.
Чл.-кор. Петрогр. АН (29.12.1916). Академік УАН по каф
рі «старої укр. літ-ри» (14.11.1918).
ПИСАРЄВ Михайло Васильович [рос. Писарев Ми
хаил Васильевич], педагог. Випускник КДА (1876-80).
Кандидат богослов’я (17.06.1880). Приват-доцент каф-ри
грец. мови (19.03.1881-01.09.1884).
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ПЛАТОН (БЕРЕЗІН Павло Микитович) [рос. Пла
тон (Березин Павел Никитич) ] (1788-23.07 [04.08]. 1828),
архімандрит РПЦ, церк. педагог, богослов. Випускник
МДА (1814-18). Магістр богослов’я і словесних наук
(1818). Ректор і орд. професор богослов, наук КДА з
08.05.1828 (фактично — з 04.07.1828) до 23.07.1828. По
мер, не приступивши до викладання.
ПЛАТОН (РОЖДЕСТВЕНСЬКИЙ Порфирій Фе
дорович) [рос. Платон (Рождественский Порфирий
Фёдорович)] (23.02 [07.03]. 1866-20.04.1934), митро
полит РГІЦ, першоієрарх ГІівнічноамер. митрополії,
церк. діяч і педагог. Випускник КДА (1891-95). Магістр
богослов’я (02.12.1898). Професорський стипендіат
(16.08.1895-16.08.1896), в. о. доцента та екстраорд. про
фесор каф-ри морального богослов’я КДА (16.08.189602.12.1898). Інспектор (02.12.1898 6-08.05.1902) і ректор
(08.05.1902-08.06.1907 7) КДА. Перебуваючи на адм. по
садах, продовжував викладання морального богослов’я.
ПОДГУРСЬКИЙ (ПІДГУРСЬКИЙ) Давид Олек
сандрович [рос. Подгурский Давид Александрович]
(22.07[03.08]. 1803-07[19].04.1880), латиніст, перекла
дач. Випускник КДА (1825-29). Магістр богослов’я і
словесних наук (26.09.1829). Викладав у КДА на по
саді бакалавра польс. мову (26.09.1829-09.11.1833,
15.10.1834-01.10.1835, 18.09.1836-20.09.1837), фіз.-мат.
науки (10.09.1831-04.12.1857) та латину (06.10.184804.12.1857), завідував фіз. та ін. кабінетами (14.10.183411.01.184.3). Орд. професор латини (04.12.185715.06.1870) та фіз.-мат. наук (04.12.1857-13.10.1859).

6 В. о. інспектора —з 19.03.1898.
7 У зв’язку з обранням до II Державної Думи з 15.02.1907 пере
бував у відпустці. З 15.02.1907 до 08.01.1908 обов’язки ректора КДА
виконував нроф. В. П. Рибінський.
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Після виходу у відставку (15.06.1870) затверджений у
званні заслуженого орд. професора (13.11.1870).
ПОДГУРСЬКИЙ (ПІДГУРСЬКИЙ) Юрій (Георгій)
Давидович [рос. Подгурский Ю рий (Георгий) Давидо
вич] (20.04[02.05]. 1835-29.05[10.06]. 1872), історик, пе
рекладач. Випускник КДА (1855-59). Магістр богослов’я
і словесних наук (08-13.10.1859). Бакалавр та екстраорд. професор каф-ри загальної цивільної історії КДА
(13.10.1859-29.05.1872).
ПОКРОВСЬКИЙ Федір Якович [рос. Покровский
Фёдор Яковлевич] (01 [ 13].02.1849-19.11.1919), прото
ієрей РПЦ, богослов-біблеїст, історик Церкви. Випус
кник КДА (1870-74). Магістр богослов’я (31.07.1886).
Приват-доцент, в. о. доцента, доцент, екстраорд. і за
служений екстраорд. професор каф-ри біблійної історії
КДА (20.01.1876-07.10.1907). Понадштатний професор
КДА із правом голосу в академ. Раді (17.04.1908-1919).
ПОПОВ Василь Дмитрович [рос. Попов Василий
Дмитриевич] (22.01.[03.02].1879 —р. с. невід.), біблеїст,
історик Церкви. Випускник КДА (1898-1902). Магістр
богослов’я (01.09.1905). Доцент каф-ри історії та роз
бору зах. віросповідань (01.08.1907-16.08.1919); доцент
каф-ри історії і викриття зах. віросповідань і рос. сек
тантства (16.08.1910-16.08.1911); доцент і екстраорд.
професор каф-ри історії та викриття зах. віросповідань
у зв’язку з історією Зах. Церкви від 1054 до теперішньо
го часу (з 16.08.1911-1919).
ПОПОВ Костянтин Дмитрович [рос. Попов Кон
стантан Дмитриевич] (1849—05 [18] .05.1911), бого
слов, історик Церкви. Випускник КДА (1871-75).
Магістр (25.09.1880) і д-р (09.02.1904) богослов’я. При
ват-доцент, доцент, екстраорд., заслужений екстраорд.,
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орд. професор каф-ри патристики КДА (01.03.187817.08.1910). ГІонадштатний професор каф-ри патрології
К Д А (17.08.1910-05.05.1911),
ПОПОВИЧ Григорій Григорович [рос. Попович
Григорий Григорьевич] (21.11 [03.12]. 1882-11.10.1937),
богослов-біблеїст, гебраїст. Випускник КДА (1903-07).
Магістр богослов’я (14.12.1913). В. о. доцента, доцент,
екстраорд. професор каф-ри євр. мови та біблійної ар
хеології КДА (16.08.1911-1919). У 1920-24 викладав у
КПБА.
ПОСНОВ
Михайло
Емануїлович/Мануїлович
[рос. ГІоснов Михаил Эммануилович/Мануилович]
(07[19].01.1873 8-1 3 .10.1931), богослов-біблеїст, історик
Церкви. Випускник КДА (1894-98). Магістр богослов’я
(30.05.1903), д-р церк. історії (20.06.1918). Помічник ін
спектора КДА (03.01.1903-15.08.1911). Доцент 2-ї каф-ри
Св. Письма Нового Завіту КДА (01.12.1910—16.08.1913);
доцент, екстраорд. професор каф-ри історії давньої
Церкви КДА (16.08.1913-1919).
ПОСПЄХОВ Дмитро Васильович [рос. Поспехов
Дмитрий Васильевич] (22.10[03.11]. 1821-21.06[03.07].
1899), психолог, філософ, богослов, перекладач. Випуск
ник КДА (1841-45). Магістр богослов’я і словесних наук
(13-22.11.1846), д-р богослов’я (11.04.1874). Бакалавр,
екстраорд., орд., заслужений орд. професор філософії
КДА (22.11.1845—13.12.1895). Певний час викладав та
кож франц. мову (09.11.1864-20.09.1867). Після виходу
у відставку — позаштатний професор КДА (13.12.1895—
21.06.1899).
8
Згідно із власноручно заповненим „Curriculum vitae” від
14.09.1913 (IP П Б У В .-Ф . 1 7 5 .- № 1942.-А р к . 1). За документами
КДА, нар. 12[24].01.1873 (див.: ЦДІАУК. - Ф. 711. - Он. 3. - Сир.
2450. —Арк. 28; Ф. 711. —Он. 1. - Сир. 10950. —Арк. 1 зв.).
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ПРИЛУЦЬКИЙ Василь Дмитрович [рос. Прилуцкий Василий Дмитриевич] (12[24].01.1883-03.10.1936),
протоієрей РПЦ, богослов-літургіст. Випускник КДА
(1903-07). Магістр богослов’я (14.02.1913). П рофе
сорський стипендіат (16.08.1907-16.08.1908) і в. о. до
цента каф-ри літургіки і церк. археології (16.08.190816.08.1910); в. о. доцента каф-ри літургіки і церк.
археології у зв’язку з історією християн, мистецтва
(16.08.1910-16.08.1911); в. о. доцента, екстраорд. профе
сор каф-ри літургіки (16.08.1911-1919) КДА. З 11.10.1911
до 16.08.1912 тимчасово обіймав також каф-ру церк. архе
ології у зв’язку із історією християн, мистецтва. У 1920—
24 викладав літургіку і церк. археологію у КПБА.
ПРОЦЕНКО-МИХАЙЛОВ
Микола
Іванович
[рос. Проценко-Михайлов Николай Иванович] (1812 —
р. с. невід.), протоієрей РПЦ, церк. педагог. Випускник
КДА (1833-37). Магістр богослов’я і словесних наук
(15.12.1837). Вчитель і бакалавр грец. мови КДА (вере
сень 1837-1841).
ПУЗАНОВ Микола Никанорович [рос. Пузанов Ни
колай Пиканорович] (04 [16].04.1880-20.08 [02.09]. 1909),
філософ, богослов. Випускник КДА (1901-05). Канди
дат богослов’я (15.06.1905). Професорський стипенді
ат каф-ри біблійної історії (16.08.1905-16.08.1906). В. о.
доцента каф-ри логіки і метафізики КДА (31.08.190620.08.1909).
ПУПІНОВ Аверкій Ілліч [рос. Пушнов Аверкий
Ильич] (1792, жовтень — 06[ 18] .04.1845), протоієрей
РПЦ, церк. педагог. Випускник СПбДА (1815-19). Ма
гістр богослов’я і словесних наук (09.08.1819). Бака
лавр церк. красномовства КДА (03.08.1821-16.09.1823),
де одночасно викладав грец. мову в нижчому відділенні
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(з 09.09.1821). Б акалавр і орд. п р о ф е с о р грец. м ови КДА
(10.09.1823-20.09.1887).

Р
РАФАЇЛ (ШИПУЛИНСЬКИЙ Стефан Дмитро
вич) [рос. Рафаил (Шипулинский Стефан Дмитриевич)]
(1801-16[28].06.1855), архімандрит РПЦ, церк. педагог.
Випускник КДА (1823-27). Магістр богослов’я і словес
них наук (12.12.1827). Бакалавр церк. словесності КДА
(12.12.1827-03.08.1829).
РЕГАМЕ Казимир Людвігович [рос. Регаме Казимир
Людвигович] (14[26].08.1859-28.04[11.05].1907), педа
гог. Випускник історико-філол. ф-гу Ун-ту Св. Володи
мира (1879-83). Лектор франц. мови КДА (07.01.189728.04.1907).
РЕДЕЛІН Вільгельм Іванович [рос. Ределин Виль
гельм И ванович], педагог. Лектор нім. мови КДА
(11.08.1869-28.02.1877). До 01.10.1882 продовжував ви
кладання у КДА за наймом.
РЕПЛОВСЬКИЙ Парфеній Лукич [рос. Репловский Парфений Лукич] (1835-1870), диякон РГІЦ, педа
гог. Випускник МДА (1856-60). Магістр богослов’я і сло
весних наук. Доцент каф-ри теорії словесності й історії
літ-ри КДА (01.11.1869-17.03.1870).
РИБІНСЬКИЙ Володимир Петрович [рос. Ры
бинский Владимир Петрович] (11 [23].02.1867 — січень
1944), богослов-біблеїст, церк. історик, публіцист, реліг.
діяч. Випускник КДА (1887-91). Професорський стипен
діат каф-ри Св. Письма Старого Завіту КДА (16.08.189116.08.1892). Магістр (23.08.1893) і д-р (07.08.1913)
богослов’я. В. о. доцента, доцент, екстраорд. професор
Цієї каф-ри (13.06.1892-16.08.1910); за сумісництвом ви43

кладав англ, мову (01.09.1898-15.11.1908). Екстраорд.,
орд., заслужений орд. професор 1-ї каф-ри Св. ГІисьма
Старого Завіту7КДА (16.08.1910-1919).
РЬСЛИЦЬКИЙ Іван Леонтійович [рос. Рклицкий Иван Леонтьевич] (1803-04[16].08.1862), прото
ієрей РПЦ, церк. педагог та адміністратор. Випускник
КДА (1825-29). Магістр богослов’я і словесних наук
(26.09.1829). Бакалавр грец. мови КДА (26.09.1829-1833).
РОДНІКОВ Віктор Петрович [рос. Родников Виктор
Петрович] (04[16].03.1879-1943), педагог, богослов, іс
торик, книгознавець. Випускник КДА (1899-1903). Про
фесорський стипендіат каф-ри нової загальної цивіль
ної історії (16.08.1903-16.08.1904). Магістр богослов’я
(10.04.1907). Приват-доцент КДА (25.09.1918-19). Викла
дав факультативний курс «Історія Європи у ХІУ-ХУІ ст.
(доба гуманізму)».
РОЗОВ Олексій Васильович [рос. Розов Алек
сей Васильевич] (14[26].03.1843-14.05.1919), історик,
громадський діяч. Випускник КДА (1861-65). Магістр
богослов’я і словесних наук (13.01.1867), д-р церк. іс
торії (05.03.1891). Доцент каф-ри загальної давньої ци
вільної історії КДА (14.11.1870-14.06.1872). Доцент,
екстраорд., орд., заслужений орд. професор каф-ри но
вої загальної цивільної історії (14.06.1872-29.01.1909);
в окремі роки тимчасово викладав також загальну дав
ню цивільну історію (04.09.1884-15.06.1885, 06.09.188516.06.1886,
01.10.1886-16.06.1887,
01.09-01.12.1887,
01.02-16.06.1889, 01.09.1890-15.06.1891). ГІонадштатний
професор К Д \ з правом участі в засіданнях академ. Ради
(1909-19).
РУБЛЕВСЬКИЙ Петро Григорович [рос. Рублев
ский Пётр Григорьевич] (1833 —р. с. невід.), педагог. Ви44

пускник КДА (1853-57). Магістр богослов’я і словесних
наук (24.12.1858). Бакалавр осн. богослов’я (04.05.186009.01.1862) та філос. наук (09.01.1862 — вересень 1865)
КДАС
САВЧЕНКО Микола Іванович — див. НАФАНАІЛ
(САВЧЕНКО Микола Іванович).
СЕРАФИМ (АРЕТИНСЬКИЙ Олександр Микола
йович) [рос. Серафим (Аретинский Александр Никола
евич)] (03[15].08.1812-22.04[04.05].1886), архієпископ
РПЦ, церк. діяч і педагог. Випускник КДА (1833-37). Ма
гістр богослов’я і словесних наук (15.12.1837). Вчитель і
бакалавр богослов, наук КДА (05.09.1837-01.07.1842).
СЕРАФИМОВ Серафим Антонович [рос. Серафи
мов Серафим Антонович] (1816-26.02[09.03].1884),
протоієрей РПЦ, педагог, історик Церкви, археограф,
перекладач, краєзнавець. Випускник КДА (1837-41).
Магістр богослов’я і словесних наук (09-18.12.1842).
Вчитель і бакалавр грец. мови КДА (вересень 1841—
30.04.1845). У 1843 тимчасово викладав також рос. сло
весність.
СИЛЬВЕСТР (МАЛЕВАНСЬКИЙ Стефан Васи
льович) [рос. Сильвестр (Малеванский Стефан Василье
вич)] (09[21].01.1828—12[25] .11.1908), єпископ РПЦ,
церк. діяч, богослов, педагог. Випускник КДА (185357). Магістр богослов’я і словесних наук (24.12.1858),
д-р богослов’я (10.04.1873). Вчитель, бакалавр, орд.
професор, заслужений орд. професор богослов,
наук (07.11.1857-05.03.1898). Інспектор (22.08.186215.08.1881) і ректор (11.04.1883-05.03.1898) КДА.
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СКАБАЛЛАНОВИЧ Михайло Миколайович [рос.
Скабалланович Михаил Николаевич] (29.10[10.11].
1871 —р. с. невід.), богослов, біблеїст-екзегет, літургіст, іс
торик Церкви, педагог, церк. журналіст. Випускник КДА
(1892-96). Магістр богослов’я (20.08.1905), д-р церк. іс
торії (11.04.1912). Доцент і екстраорд. професор каф-ри
догматичного богослов’я КДА (06.10.1907-18.05.1912).
Орд. професор каф-ри лат. мови КДА (18.05.1912, викла
дав предмет із 16.08.1912-1919).
/

СКВОРЦОВ Іван Михайлович [рос. Скворцов Иван
Михайлович) (листопад 1795 — 05[17].08.1863), прото
ієрей РПЦ, богослов, філософ, історик Церкви, каноніст, педагог, церк. і освіт, діяч. Випускник СПбДА (1814—
17). Магістр богослов’я і словесних наук (18.07.1817), д-р
богослов’я (13.11.1833). Бакалавр і орд. професор філос. наук КДА (22.09.1819-29.10.1845). До 1849 викладав
у КДА як понадштатний професор (без винагороди).
СКВОРЦОВ Костянтин Іванович (рос. Скворцов
Константан Иванович) (18 [ЗО] .05.1821-12 [24]. 10.1876),
богослов-патролог, біблієзнавець. Випускник КДА( 1841—
45). Магістр богослов’я і словесних наук (13-22.11.1846),
д-р богослов’я (24.04.1872). Вчитель і бакалавр каф-ри
нім. мови КДА (29.09.1845-06.02.1857); бакатавр, екстра
орд., орд. і заслужений орд. професор каф-ри патрології
КДА (06.02.1857-12.10.1876).
СМАРАГД (КРИЖАНОВСЬКИЙ Олександр Пе
трович) [рос. Смарагд (Крыжановский Александр Пе
трович)] (09[20].03.1796-11 [23].11.1863), архієпископ
РПЦ, церк. діяч, педагог, місіонер, проповідник. Ви
пускник КМА (1803-15) та СПбДА (1815-19). Магістр
богослов’я і словесних наук (09.08.1819). Інспектор і
бакалавр та екстраорд. професор богослов, наук КДА
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(30.06.1821-30.11.1826). Р ектор і орд. п р о ф е с о р бого
слов. наук КДА (23.08.1828-27.08.1830).

СМИРНОВ Микола Петрович [рос. Смирнов Нико
лай Петрович] (15[27] .11.1879 —р. с. невід.), протоієрей
РПЦ, богослов, біблієзнавець, педагог. Випускник КДА
(1900-04). Магістр богослов’я (31.07.1909). Доцент, екстраорд. професор 1-ї каф-ри Св. Письма Нового Завіту
КДА (12.12.1914-1919). У 1921-24 викладав у КПБА.
СМИРНОВ Федір Олексійович — див. ХРИСТО
ФОР (СМИРНОВ Федір Олексійович).
СОКОЛОВ Леонід Олександрович [рос. Соколов
Леонид Александрович] (05 [17].02.1870-08.05.1921),
богослов, педагог, літературознавець. Випускник МДА
(1890-94). Магістр богослов’я (09.12.1915). В. о. доцен
та, доцент, екстраорд. професор каф-ри морального
богослов’я КДА (08.12.1912 — вересень 1919); екстра
орд. професор каф-ри педагогіки (вересень —листопад
1919). У 1920-21 викладав у КПБА.
СОКОЛОВ Павло Андрійович9 [рос. Соколов Павел
Андреевич] (бл. 1794-1846), протоієрей РГІЦ, церк. пе
дагог. Випускник СПбДА (1815-19). Магістр богослов’я і
словесних наук (09.08.1819). Бакалавр загальної словес
ності та нім. мови КДА (20.09.1819-15.07.1821).
СОКОЛЬСЬКИЙ Павло Іванович [рос. Соколь
ский Павел Иванович] (ф1848), педагог. Випускник КДА
(1839-43). Магістр богослов’я і словесних наук (2129.09.1845). Бакалавр франц. мови КДА (1847-48).9
9
У списках наставників КДА, опублікованих у збірнику «ПятиДесятилетний юбилей Киевской духовной академии» (К., 1869. —
С. 892), помилково зазначений із по батькові «Михайлович».
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СОЛОВЙОВ Микола Савич - див. ЄВГЕНІЙ (СОЛОВЙОВ Микола Савич).
СОЛОВЙОВ Степан/Стефан Федорович [рос. Со
ловьев С тепан/С теф ан Федорович] (1798-28.05[09.06].
1842), церк. педагог, гебраїст, мовознавець. Випускник
КДА (1821-25). Магістр богослов’я і словесних наук
(29.10.1827). Бакалавр євр. мови (11.12.1825-17.08.1836);
бакалавр та екстраорд. професор загальної словесності
(17.08.1836-28.05.1842) КДА.
СОЛЬСЬКИЙ Степан (Стефан) Михайлович
[рос. СольскийСтепан (Стефан) Михайлович] (18 [30]. 12.
1835 101—07[20]. 11.1900), богослов-біблеїст, педагог, гро
мадський діяч. Випускник КДА (1857-61). Магістр
богослов’я і словесних наук (05.10.1862), д-р богослов’я
(08.05.1878). Бакалавр, екстраорд., орд., заслужений
орд. професор каф-ри Св. Письма КДА (14.04.186425.01.1897).
СТАВРОВ Платон Іванович [рос. Ставров Платон
Иванович] (1798 п-1833), протоієрей РГІЦ, церк. педа
гог. Випускник КДА (1819-23). Магістр богослов’я і сло
весних наук (17.09.1823). Бакалавр церк. словесності
КДА (17.09.1823-07.01.1828).
Т
ТАРАСЕВИЧ Олександр Георгійович [рос. Тарасевич Александр Георгиевич], педагог. В. о. лектора та лек
тор франц. мови (16.09.1892-29.11.1896).

10 Згідно з метричним свідоцтвом (див.: ЦДІАУК. — Ф. 711. —
Оп. 1. —Сир. 4060. —Арк. 31).
11 Згідно із формулярним списком (ІРНБУВ. —Ф. 160. —№ 1308).
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ТЕРНОВСЬКИЙ Пилип Олексійович [рос. ТерновскийФилиппАлексеевич] (11 [23] .08.183812—23.05 [03.06].
1884), церк. історик, візантолог, археограф, бібліо
граф, перекладач, педагог, громадський діяч. Випускник
МДА (1859-62). Магістр богослов’я і словесних наук
(28.09.1862), д-р рос. історії (31.05.1877). Бакалавр каф-ри
викривального богослов’я (30.10.1862-10.12.1863); бака
лавр та екстраорд. професор каф-ри рос. цивільної істо
рії (10.12.1863-16.11.1883) КДА. Тимчасово викладав та
кож нім. мову (12.01.1868-15.08.1869).
ТИТОВ Федір Іванович [рос. Титов Фёдор Ива
нович] (08[20].02.1864-20.12.1935), протоієрей РПЦ,
Сербської Правосл. Церкви, історик Церкви, богослов,
педагог, церк. і громадський діяч. Випускник КДА (188690). Магістр богослов’я (23.04.1894), д-р церк. історії
(13.10.1905). Професорський стипендіат (16.08.189015.08.1891), в. о. доцента, доцент каф-ри давньої загаль
ної цивільної історії (16.08.1891-28.01.1897). Доцент,
екстраорд., орд. і заслужений орд. професор каф-ри іс
торії Рос. Церкви (28.01.1897 —фактично до 21.12.1918).
У 1899-1900 навч. році тимчасово викладав також кано
нічне право.
ТИХОН (ЛЯЩЕНКО Тимофій Іванович) [рос. Ти
хон (Лященко Тимофей Иванович)] (22.02[06.03] .187511.02.1945),
архієпископ
РПЦЗ,
церк.
діяч,
богослов-патролог. Випускник КДА (1905-09). Профе
сорський стипендіат каф-ри патрології КДА (16.08.190916.08.1910). Магістр богослов’я (27.06.1913). В. о. доцен
та, доцент, екстраорд. професор каф-ри пастирського
богослов’я з аскетикою і гомілетикою (01.12.1910-1919)
КДА. Інспектор КДА (29.07.1914-1919).

12 За іншими даними —1857.
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ТРЕЙЄРОВ Василь Іванович [рос. Трейеров Василий Иванович] (1820—07 [19] .06.1855), церк. педагог. Ви
пускник КДА (1839-43). Магістр богослов’я і словесних
наук (21-29.09.1845). Вчитель і бакалавр загальної сло
весності (31.10.1843-04.10.1851), екстраорд. і орд. про
фесор словесних наук (04.10.1851-07.06.1855) КДА.
ТРОЇЦЬКИЙ Матвій Михайлович [рос. Троицкий Матвей Михайлович] (01 [13].08.1835-22.03[03.04].
1899), філософ, психолог, педагог, освітянський діяч.
Випускник КДА (1853-57). Магістр богослов’я і словес
них наук (24.12.1858), д-р філософії (31.05.1867). Вчи
тель і бакалавр філос. наук КДА (06.11.1857-23.11.1861).
Одночасно викладав грец. мову.
ТУМАСОВ Никифор Степанович [рос. Тумасов
Никифор
Степанович]
(23.06[05.07].183813-23.12
[04.01].1887), історик, педагог. Випускник історико-філол. ф-туУн-туСв. Володимира (1859-63). Магістр рос. іс
торії (21.09.1872). Доцент каф-ри давньої цивільної істо
рії КДА (16.08.1873-1884).
Ф
ФАВОРОВ Назарій Антонович [рос. Фаворов Назарий Антонович] (05[17]. 10.1820—12 [24] .01.1897),
протоієрей РГІЦ, богослов, педагог, церк. адміністра
тор, громадський діяч. Випускник КДА (1841-45). Ма
гістр богослов’я і словесних наук (13-22.11.1846), д-р
богослов’я (27.08.1862). Вчитель і бакалавр Св. І Іисьма
КДА (29.09.1845-31.10.1847); поряд із осн. предметом
тимчасово викладав патрологію (17.08.1846-31.10.1847).
Бакалавр каф-ри патрології КДА (31.10.1847-04.11.1848);
тимчасово викладав також гомілетику (21.09-04.11.1848).
Обіймав каф-ру гомілетики КДА на посадах бакалавра,
13 За іншими даними —02[14].06.1838.
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екстраорд. і орд. професора словесних наук (04.11.184804.05.1862).
ФАМІНСЬКИЙ Віктор Йоасафович [рос. Фаминский Виктор Йоасафович] (31.12.1878[12.01.1879]26.01.1940), богослов, історик літ-ри. Випускник КДА
(1899-1903). Професорський стипендіат каф-ри гоміле
тики КДА (16.08.1903-16.08.1904). Магістр богослов’я
(23.05.1906). Доцент каф-ри лат. мови (16.08.191113.03.1912); доцент і екстраорд. професор каф-ри історії
рос. літ-ри (13.03.1912-1919) КДА.
ФЕОДОСІЙ (ОЛТАРЖЕВСЬКИЙ Петро Наркисович) [рос. Феодосий (Олтаржевский Пётр Наркисович)]
(01[13].12.18б7-26.07[08.08].1914), єпископ РПЦ, випус
кник КДА (1888-93), церк. діяч і педагог. Ректор КДА з
09.01.1908 до 13.08.1910.
ФЕОФАН (АВСЕНЄВ Петро Семенович) [рос. Фе
офан (Авсенев Пётр Семёнович)] (1810-31.03[12.04].
1852), архімандрит РПЦ, філософ, психолог, педагог. Ви
пускник КДА (1829-33). Магістр богослов’я і словесних
наук (06.10.1833). Бакалавр нім. мови КДА (06.10.183303.03.1836). Тимчасово викладав також рос. цивільну
історію (08.01-15.08.1835). Бакалавр, екстраорд., орд.
професор філос. наук КДА (03.03.1836-22.11.1846). В. о.
інспектора (24.10-22.11.1846) та інспектор (22.11.184606.02.1850) КДА. З 31.10.1847 викладав Св. Письмо у
нижчому і вищому відділеннях КДА; крім того, 16.0805.12.1847 тимчасово заміщав вакансію викладача
франц. мови. Звільнився з КДА на початку серпня 1850.
ФЕТИСОВ Микола Миколайович [рос. Фетисов
Николай Николаевич] (26.06 [08.07]. 1884—07.03.1938),
протоієрей РПЦ, богослов. Випускник КДА (1904-08).
Професорський стипендіат каф-ри патристики КДА
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(16.08.1908-16.08.1909). Магістр богослов’я (18.05.1916).
В. о. доцента, доцент, екстраорд. професор каф-ри істо
рії та викриття рос. сектантства КДА (17.05.1912-1919).
ФІЛАРЕТ (ФІЛАРЕТОВ Михайло Прокопович)
[рос. Филарет (Филаретов Михаил Прокопьевич)]
(21.11 [03.12]. 1824-23.02 [07.03]. 1882), епископ РПЦ,
церк. діяч, біблеїст, педагог. Випускник КДА (1847-51).
Магістр богослов’я і словесних наук (07.09.1852). Вчи
тель Св. Письма (29.09.1851-07.09.1852), бакалавр бо
гослов. наук (07.09.1852-27.01.1858) КДА. Ректор і орд.
професор богослов, наук КДА (06.10.1860-31.12.1877).
ФІЛАРЕТОВ Михайло Прокопович РЕТ (ФІЛАРЕТОВ Михайло Прокопович).

див.

ФІЛА

ФОТІЙ (ЩИРЕВСЬКИЙ Григорій Федорович)
[рос. Фотий (Щ иревский Григорий Фёдорович)] (1811—
05[17].11.1877]), архімандрит РПЦ, церк. діяч і педа
гог. Випускник КДА (1833-37). Магістр богослов’я і сло
весних наук (15.12.1837). Бакалавр богослов, наук КДА
(01.09.1837-15.11.1844).
X
ХРИСТОФОР (СМИРНОВ Федір Олексійо
вич) [рос. Христофор (Смирнов Фёдор Алексеевич)]
(08[20].02.1842-1921), епископ РПЦ, церк. діяч, педагог,
богослов, фахівець з іконографії та церк. мистецтва. Ви
пускник КДА (1865-69). Магістр богослов’я (02.12.1870).
В. о. доцента, доцент, екстраорд. професор каф-ри церк.
археології та літургіки КДА (17.06.1870-03.06.1883).

ц
ЦАРЕВСЬКИЙ Арсеній Семенович [рос. Царевский
Арсений Семёнович] (01 [13] .03.1853—1917), протоієрей
РПЦ, педагог, богослов, біблеїст. Випускник КДА (187452

78). Магістр богослов’я (23.09.1878). Доцент каф-ри Св.
Письма Старого Завіту КДА (01.05.1884-1891).
Ч
ЧЕКАН Віктор Георгійович [рос. Чекан Виктор Геор
гиевич] (11 [23].11.1862 —р. с. невід.), протоієрей РПЦ,
церк. педагог, біблієзнавець. Випускник КДА (1882-86).
Кандидат богослов’я (24.07.1886). Професорський сти
пендіат каф-р загальної давньої цивільної історії КДА
(16.08.1886-29.09.1886) та пастирського богослов’я і пе
дагогіки (29.09.1886-16.08.1887). В. о. доцента каф-ри
пастирського богослов’я і педагогіки (16.08.1887 — сі
чень 1890).

ЧЕКАНОВСЬКИЙ Олексій Іванович —див. ОЛЕК
САНДР (ЧЕКАНОВСЬКИЙ Олексій Іванович).
ЧЕРНИИІЕВ Серапіон Іванович [рос. Чернышев
Серапион Иванович] (08[20].09.1879 — р. с. невід.), іс
торик Церкви, богослов. Випускник КДА (1902-06).
Кандидат богослов’я (15.06.1906). Професорський сти
пендіат каф-ри історії Рос. Церкви КДА (16.09.190616.09.1907). В. о. доцента каф-ри рос. цивільної історії
КДА (16.08.1911-1919).
ЧЕТВЕРИКОВ Іван Пименович [рос. Четвериков
Иван Пименович] (06118].01.1875 14-02.10.1969), бого
слов, філософ, психолог, педагог. Випускник КДА (189599). Магістр богослов'я (14.06.1905). Доцент і екстраорд.
професор каф-ри психології (03.06.1905 —кінець 1918).
ЧЕХОВИЧ Венедикт Павлович [рос. Чехович Вене
дикт Павлович] (1804-20.11 [02.12]. 1862), педагог, пере14
Згідно з метричним свідоцтвом (див.: ЦДІАУК. — Ф. 711. —
Он. 1 ,-С п р . 11489. -А р к . З "а").
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кладач. Випускник КДА (1823-27). Магістр богослов’я і
словесних наук (12.12.1827). Бакалавр і орд. професор
фіз.-мат. наук. (12.12.1827-20.11.1862).
Ш
ШИМКЕВИЧ Федір Спиридонович [рос. ІИимкевич Фёдор Спиридонович] (16[28].02.1802-03[15.04].
1843), церк. педагог, мовознавець, славіст. Випускник
КДА (1823-27). Магістр богослов’я і словесних наук
(12.12.1827). Бакалавр нім. мови КДА (14.12.1827 —тра
вень 1833).
ШИПУЛИНСЬКИЙ Стефан Дмитрович — див. РАФАЇЛ (ШИПУЛИНСЬКИЙ Стефан Дмитрович).
ШТРОГОФЕР Олександр Леопольдович [рос.
Ш трогофер Александр Леопольдович] (fl6.03.1892),
педагог. Випускник Харків, ун-ту. Лектор франц. мови
КДА (04.10.1882-16.03.1892).

щ
ЩИРЕВСЬКИЙ Григорій Федорович — див. ФОТІЙ (ЩИРЕВСЬКИЙ Григорій Федорович).
ЩОГОЛЕВ Никифор Іванович [рос. Щёголев Ники
фор Иванович] (28.02[12.03].1821-26.01 [07.02].1884),
церк. педагог, історик Церкви, богослов-біблеїст. Випуск
ник КДА (1845-49). Магістр богослов'я і словесних наук
(06.11.1851). Вчитель і бакалавр патрології (07.11.184905.02.1857); бакалавр, екстраорд. і орд. професор каф
ри церк. історії КДА (05.02.1857-16.08.1869), у 1858-59
навч. році викладав також літургіку та канонічне право;
орд. і заслужений орд. професор каф-ри біблійної історії
КДА (16.08.1869-26.09.1875).
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ЮРКЕВИЧ Памфіл Данилович [рос. Ю ркевич Памфил Данилович] (16[28].02.1826-04[16].10.1874), філо
соф, педагог, освітянський діяч. Випускник КДА (184751). Магістр богослов’я і словесних наук (07.09.1852).
Вчитель, бакалавр, екстраорд. і орд. професор фіЛОС. наук КДА (29.09.1851-18.10.1861).
ЮСТИН
(МИХАИЛОВ Яків
Євдокимович)
1рос. Иустин (Михайлов Яков Евдокимович)] (1798, жов
тень — 17[29].03.1879), єпископ РПЦ, церк. діяч і пе
дагог. Випускник КДА (1819-23). Магістр богослов’я і
словесних наук (17.09.1823). Бакалавр богослов, наук
(17.09.1823-08.05.1828) та в. о. інспектора (22.12.182611.04.1828) та інспектор (11.04.1828-08.05.1828) КДА.
Я
ЯЗЕЦЬКИИ Олександр Павлович [рос. Язецкий
Ачександр Павлович] (ф1847), педагог. Випускник КДА
(1843-47). Магістр богослов’я і словесних наук (22.0404.05.1849). Бакалавр грец. мови КДА (вересень — гру
день 1847).
ЯСТРЕБОВ Митрофан Пилипович [рос. Ястребов
Митрофан Филиппович] (03[15].06.1845-13[26].09.
1906), богослов, історик Церкви, перекладач. Випускник
КДА (1867-71). Магістр богослов’я (14.04.1877). При
ват-доцент, доцент, екстраорд. професор каф-ри порів
няльного богослов’я (25.02.1873-16.08.1884); екстраорд.
і заслужений екстраорд. професор каф-ри догматичного
богослов'я (16.08.1884-30.06.1906) КДА. В. о. інспектора
КДА (26.06.1902-30.06.1906).
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