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СТАНОВЛЕННЯ ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ ОСВІТИ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Анотація. У статті розглянуто перші кроки підготовки фахових працівників преси на початку ХХ ст. у  
Російській імперії. Мета статті – з’ясувати умови й особливості створення професійних курсів для журналіс-
тів у Москві та Одесі, відтворити біографічні й творчі досягнення засновників цих осередків журналістської 
освіти. З’ясовано особливості функціонування «наукових і практичних курсів для журналістів» у Москві 
(1905) під керівництвом доктора кримінального права, адвоката, уродженця Полтавщини Л. Владимиро-
ва, а також курсів практичної газетної техніки в Одесі (1905; засновник – редактор-видавець і літератор 
А. Рабинович). Внесок професора Л. Владимирова та фахівця редакційно-видавничої галузі А. Рабиновича 
(Чивонибара) у формування засад професійної журналістської освіти ще мало поціновані в Україні.
Ключові слова: журналістська освіта, курси практичної газетної техніки, програма навчання, «правова 
творчість», газета як «навчальний полігон». 
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FORMATION OF JOURNALISM EDUCATION IN THE EARLY XX CENTURY
Summary. The article considers the first steps of training professional journalists in the early XXth century in 
the Russian Empire. The aim of the investigation is to find out the conditions and features of creating courses 
for journalists in Moscow and Odesa (1905), to clarify the biographical and creative achievements of the found-
ers of these centers of journalism education. The peculiarities of the functioning of the «scientific and practical 
courses for journalists» in Moscow (1905) under the guidance of Doctor of Criminal Law, lawyer, a native of 
Poltava region L. Vladimirov, as well as the courses of «practical newspaper technology» in Odesa (1905; editor, 
publisher and writer A. Rabinovych as the founder of these courses) were analyzed. Professor L. Vladimirov 
based his journalism curriculum on «systematic ethical and legal knowledge», necessary for the study and 
discussion of issues of public life in terms of writing a journalistic (publicistic) text. Аt the same time the ed-
itor-publisher A. Rabinovych (Chyvonibar) focused on the practical implementation of acquired knowledge, 
offering his students to bring their publications in the two consecutive newspapers – «Reporter» and «Odess-
kaya Zhizn / Odessa Life» (1906), where reports, notes, feuilletons, articles, essays of the journalists-beginners 
were published. There were students not only from Odesa and the nearest regions, but also from Moscow, St. 
Petersburg, Siberia and other cities and territories of Russia; they studied full-time and part-time, received a 
certificate of education and recommendations for work in press. The contribution of Professor L. Vladimirov 
(he studied at Kharkiv University, later worked here as private-docent, extraordinary and honored professor 
at the department of criminal law and judiciary), as well as editorial and publishing specialist A. Rabinovych 
(Chyvonibar) to the formation of professional journalism education is still little appreciated in Ukraine. The 
biographical and publishing aspects of A. Rabinovych's activity in Odesa and the functioning of his courses 
(probably existed until 1917) also are not clarified. 
Keywords: journalism education, courses in practical newspaper technology, curriculum, «legal creativity», 
newspaper as a «training ground». 

Постановка проблеми. Неухильний про-
грес преси, зростання не тільки назв пе-

ріодичних видань, а й їхніх тиражів, проник-
нення реклами в творчу атмосферу новинної 
журналістики, розвиток фотографії, розширення 
поліграфічних можливостей, поява радіо напри-
кінці ХІХ ст. сприяли настійній потребі редак-
цій у кваліфікованих співробітниках. Нестача 
репортерів, оглядачів, коментаторів, рецензен-
тів особливо відчувалась у провінції. Випадкові 
співробітники, що не володіли навичками по-
шуку, відбору та опрацювання фактів, не могли 
врятувати періодику, що потребувала як осві-
чених літераторів, так і знавців правових засад 
функціонування журналістики, методів здобуття 
суспільно вагомої інформації, принципів впливу 
на громадську думку тощо.

На межі ХІХ–ХХ ст. у багатьох країнах сві-
ту (Німеччині, Англії, Швейцарії, Італії, США, 
Японії, Китаї) почали з’являтися журналістські 
курси та школи. Це передусім школи репортерів 
при редакціях великих газет, курси з журналіс-

тики в університетах – Пенсільванському (1893, 
США) та Цюріхському (1903, Швейцарія), окремі 
журналістські програми на юридичних факуль-
тетах у Вашингтоні, Філадельфії, Чикаго. По-
чаток університетської освіти для журналістів 
поклав американський медіамагнат Дж. Пуліт-
цер. Випробовуючи власні методи завоювання 
читача (сенсаційні кримінальні повідомлення, 
злободенні коментарі й огляди, «безперервність 
і цілісність» фактів), він став наприкінці ХІХ – 
на початку ХХ ст. родоначальником «нового жур-
налізму» і «батьком жовтої преси». За кілька ро-
ків до завершення свого земного буття видавець 
і журналіст склав заповіт, за яким залишив ко-
шти Колумбійському університету в Нью-Йорку 
на створення Вищої школи журналістики (30 ве-
ресня 1912 р. 79 студентів розпочали навчання, 
серед них було з десяток жінок) та заснування 
премії в галузі журналістики, літератури, музи-
ки й театру в США. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
До перших кроків упровадження освіти праців-
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ників преси здебільшого зверталися науковці Ро-
сії, зокрема В. Семиков, Т. Владимирова, В. Кіх-
тан, Д. Дунас, В. Таловов; історики й теоретики 
преси – Б. Єсін, О. Бережной, С. Корконосенко, 
Р. Овсепян, Л. Світич, В. Ворошилов та ін., чиї 
дослідження стосувалися перших спроб вихо-
вання журналістських кадрів із 80-х рр. ХІХ ст., 
видання брошур, посібників і порадників про 
те, як «підготувати кореспондентів» і як «корес-
пондувати до газет і журналів». Деякі етапи 
журналістського вишколу в ХХ ст. й вимоги до 
сьогоденної медіаосвіти простежували україн-
ські вчені – В. Здоровега, І. Михайлин, В. Різун, 
С. Квіт, Н. Габор, Л. Деркач та ін. Так, І. Ми-
хайлин звернувся до витоків фахового навчання 
працівників преси в Харкові [1]; В. Різун нео-
дноразово аналізував практику діяльності укра-
їнських та європейських медіашкіл [2], форму-
вання навчальних засад у сфері журналістики 
Київського національного університету імені Та-
раса Шевченка [3]; Н. Ґабор простежувала новіт-
ні вимоги до освіти журналістів «епохи Web.3.0» 
[4]; Л. Деркач зосередила увагу на перспективах 
розвитку підготовки фахівців для мас-медіа [5]. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Навіть при існуванні низ-
ки досліджень, які дотично чи цілеспрямовано 
торкалися проблем розгортання шкіл, курсів чи 
й окремих факультетів для «прищеплення» про-
фесійних компетенцій потенційним працівни-
кам преси, все ж українське підґрунтя цієї теми 
вивчене недостатньо, часом існує плутанина 
фактів, маловідомими лишаються важливі де-
талі в сфері підготовки кореспондентів, репорте-
рів, рецензентів, загалом освічених працівників, 
які б володіли вагомими суспільними знаннями, 
були здатні світоглядно орієнтуватися в різних 
ситуаціях для висвітлення їх у пресі.

Мета статті – з’ясувати умови й особливості 
створення перших професійних курсів для пра-
цівників преси на території Російської імперії, 
передусім в Москві та Одесі, відтворити біогра-
фічні й творчі досягнення засновників цих осе-
редків журналістської освіти (Л. Владимиров, 
А. Рабинович).

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Ідея створення журналістських курсів, а по-
тім шкіл та окремих освітніх закладів активно 
обговорювалась у літературному середовищі Ро-
сії другої половини ХІХ ст.; насамперед «школа 
журналістів» стала предметом суперечок у лі-
тературних гуртках, видавництвах, редакціях. 
Більшість констатувала потребу освіченого, різ-
нобічно підготовленого журналіста [6; 7]. 

До активних громадських дискусій спонукали 
й брошури «Питання преси (1896), «Напередодні 
ХХ століття» (1898), «Преса як влада сучасного 
над майбутнім» (1899) російського журналіс-
та й банкіра К. Трубникова, засновника пер-
шого телеграфного агентства в Росії, видавця 
і редактора низки авторитетної петербурзької 
періодики («Биржевые ведомости», «Новое вре-
мя», «Записки для чтения», «Экономические 
ведомости», «Телеграф», «Мировые отголоски» 
та ін.). Серед прихильників створення школи 
журналістів був публіцист П. Берлін (народив-
ся в Ростові-на-Дону, що на той час належав до 
Катеринославської губернії), який відстоював за-

хідні тенденції формування школи журналістів 
для «підвищення освітнього рівня» працівників 
цієї сфери, вважаючи передумовою професійно-
го успіху здобуття знань, ґрунтовну обізнаність 
у важливих сферах суспільного життя, без чого 
важко уявити професійного газетяра. Здобувши 
дві вищі освіти (медичну в Цюріхському універ-
ситеті, юридичну – в Берлінському університеті), 
П. Берлін активно долучився до російської пре-
си як член редколегії «Современного слова», ав-
тор журналів «Жизнь», «Образование», «Научное 
образование», «Народное хозяйство», «Вестник 
Европы», «Русская мысль», «Современный мир», 
«Еврейский мир» тощо. 

Нині найвідомішими вважаються журналіст-
ські курси Л. Владимирова у Москві та А. Раби-
новича в Одесі, що виникли 1905 р. У Росії іс-
нували інші подібні проекти, зокрема гурток 
петербурзьких журналістів намагався відкрити 
школу журналістів 1902 р. У 1913 р., зазначає 
дослідник В. Семиков, Товариство діячів преси 
у своєму періодичному органі «Журналист» по-
відомило про проект створення курсів газетної 
техніки, на яких можна було отримати професій-
ні знання з «усіх галузей газетної, журнальної, 
поліграфічної і видавничої справи» й поповнити 
свою загальну освіту. Ідея не була реалізована. 
Цей період (з кінця ХІХ і до 30-х рр. ХХ ст.) док-
тор педагогічних наук Т. Владимирова визначи-
ла як ремісничий у сфері підготовки журналіс-
тів-практиків, безпосередньо у редакціях чи на 
короткотермінових курсах [8, с. 11].

У жовтні 1904 р. Міністерство народної про-
світи Росії розглянуло програму проф. Л. Вла-
димирова про відкриття в Москві «наукових 
і практичних курсів для журналістів». Відпо-
відь установи була позитивною, тож 9 листопа-
да 1904 р. ініціатор виступив із доповіддю про 
створення курсів журналістів на засіданні мос-
ковського відділення Російського товариства ді-
ячів видавничої справи, підкреслюючи назрілу 
потребу навчання «газетних працівників», осо-
бливо у провінції. Готуючи документи для отри-
мання дозволу, Л. Владимиров зіткнувся з неро-
зумінням «цієї потреби часу» серед чиновників; 
навіть міністр народної просвіти в розмові з про-
фесором назвав його ідею «малоуспішною». Все ж 
авторитет ученого-юриста, відомого московського 
адвоката переважив думки тих, хто вважав ви-
ключно літературні здібності підставою для ро-
боти в пресі.

Варто наголосити, що Леонід Євстахійович 
Владимиров (Володимиров; 1844 (1845)–1917) 
народився на Полтавщині, навчався в Харків-
ському університеті, згодом працював тут як 
приват-доцент, викладаючи юриспруденцію. 
В цьому навчальному закладі він захистив кан-
дидатську («Про значення лікарів-експертів 
у кримінальному процесі») й докторську («Суд 
присяжних») дисертації, здобув науковий сту-
пінь доктора кримінального права. Обраний 
екстраординарним професором на кафедрі кри-
мінального права та судочинства, 1893 р. здобув 
звання заслуженого професора. Свою кар’єру 
Л.Владимиров продовжив у Москві як адвокат, 
не полишаючи наукових досліджень у галузі 
кримінального судочинства та кримінально-
го права. Він став автором посібників із прове-
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дення захисту в кримінальних справах, одного 
з перших підручників із загальної частини кри-
мінального права. Невипадково Л. Владимиров 
в основу журналістської освіти ставив «система-
тичні етико-юридичні знання», необхідні для ви-
вчення й обговорення питань суспільного життя, 
що визначали суть публіцистики.

Тож, 8 лютого 1905 р. стараннями проф. 
Л. Владимирова в Москві відкрилися перші жур-
налістські курси на території Росії. Програма 
курсів включала такі дисципліни, як пропедев-
тика законознавства, філософія, право, етика, 
політична економія, загальна історія літератури, 
російське державне право з коротким оглядом 
державних установ деяких закордонних держав, 
фінансове право, статистика, цивільне, торгове, 
поліцейське й судове право. Серед практичних 
дисциплін, пов’язаних із безпосереднім функці-
онуванням преси та журналістськими навичка-
ми, вирізнялися загальна історія преси, історія 
мистецтва, репортаж, стилістика, стенографія, 
фотографування, рахівництво, коректура. 

Засновник курсів особисто виступав перед сту-
дентами, передаючи свої глибинні знання в ца-
рині правознавства й закликаючи до вдумливого 
застосування закону в журналістській діяльнос-
ті. Результатом прочитаних лекцій заслуженого 
професора Л. Владимирова стала брошура «Пра-
вова творчість» (Москва, 1905), у надзаголовку 
якої позначено «Курси журналістів. Перший 
семестр січень – червень 1905». Автор детально 
розглядав такі питання, як мета правотворчості, 
розуміння особистості («особистість це ідея, а ця 
ідея – уявлення людини про себе, як поєднання 
відомих духовних і фізичних властивостей…» 
[9, с. 4]), моральність і право («завдання мора-
лі – регулювати внутрішнє виявлення людських 
взаємин» [9, с. 6]), основні завдання права («вста-
новлення міри свободи людини в суспільстві 
[9, с. 6]), прерогативи особистості, основні умови 
правотворчості, місія законодавства («допомогти 
народженню духовної особистості» [9, с. 14]), за-
гальнолюдська гідність, значення народної пра-
восвідомості, громадська думка, правотворчість 
у галузі науки тощо. 

Навчання було розраховано на три семестри 
(по 4 місяці в кожному). Дисципліни розподіли-
лися таким чином: у першому семестрі – енци-
клопедія права, етика, політекономія, загальна 
історія літератури; в другому – державне, кри-
мінальне і торгове право, цивільне право, судо-
чинство; третій семестр відводився для вивчен-
ня міжнародного, поліцейського та фінансового 
права, історії мистецтв тощо. Паралельно з ети-
ко-правовими дисциплінами читалися курси 
практичного спрямування: стенографія, рахів-
ництво, написання рецензій, звітів, репортажів 
і т.д. Студенти могли отримати такі практичні 
завдання, як підготовка рефератів із літерату-
ри, вправи з малювання, стенографії, фотогра-
фування; написання літературних статей, су-
дових звітів, рецензій, бібліографічних заміток. 
До педагогічного складу були запрошені фахівці 
з права, статистики, етики, літератури, кілька 
письменників згодилися поділитися своїми твор-
чими досягненнями на ниві публіцистики.

Заняття відбувались увечері, тривали з 18  
до 20 години. Події першої російської революції 

1905 р. стали на заваді успішного завершення 
запланованої програми. З незначною перервою 
третій триместр продовжився в січні 1906 р., да-
ючи змогу опанувати як теорію суспільно ваго-
мих дисциплін, так і практику газетної справи. 
Вірогідно, ці курси проіснували до 1911 р.

Інші курси практичної газетної техніки як 
«успішний проект журналістської освіти» вини-
кли в Одесі того ж року, що й московські, й функ-
ціонували з 1905 по 1917 р. Засновником став 
редактор-видавець газет «Репортер» та «Одес-
ская жизнь» Адольф Харитонович Рабинович 
(1872 – ?; справжнє ім’я: Аврум Хаскел; літе-
ратурний псевдонім Чивонибар – так читаєть-
ся прізвище Рабинович у зворотному порядку) 
[10, с. 104]. В переліку його редакційно-видав-
ничих ініціатив гумористичний альбом із кари-
катурами «Одесситка» (1893), щоденне видання 
«Одесская правда» (1911), тижневик революцій-
ної сатири «Стрелы» (1917). Читачі мали змогу 
ознайомитись із трьома збірками оповідань і на-
рисів: «Рассказы Петра Ивановича», «Каторга. 
Тюрьма. Голод», «Босяки. Женщины. Деньги». 
Всі ці видання вже давно стали раритетними, 
але на одному з сайтів [11] можна ознайомити-
ся зі змістом другої з зазначених книг. Нариси 
й оповідання про життя у в’язниці (Одеса, 1903, 
135 с.) вийшли в світ у друкарні газети «Одес-
ский листок» і складалися з понад 20 авторських 
матеріалів, серед яких «Наглядач Сахалінської 
в’язниці», «Каторжанин із капіталом», «Настрої 
у в’язниці», «Гнітючі думки», «Спогади прокуро-
ра» тощо. Саме на цю книгу одесита Чивонибара 
було надруковано рецензію М. С. Камнєва в жур-
налі «Русское богатство» (1903. № 12. С. 29–30).

Свій досвід редакційно-видавничої і літера-
турної праці А. Рабинович втілив у заснуванні 
перших на півдні Росії курсів газетної техніки. За 
його лекціями в Києві вийшла книга «Газетный 
корреспондент» (1908) із підзаголовком: «Первое 
в России практическое руководство, где и как 
добывать газетный материал, и техника коррес-
понденции». Хоча автор приховав своє справжнє 
ім’я під псевдонімом B. Rut, але вказав як пер-
шоджерело свого тексту фундатора одеських про-
фесійних курсів. 

В Одесі було передбачено дві форми навчан-
ня: очну й заочну. Оголошення про набір на 
курси були надруковані не тільки в місцевій, а 
й у столичній пресі, поширювалися навіть спе-
ціальні буклети. Кілька оголошень було вмі-
щено на сторінках популярного ілюстровано-
го тижневика «літератури й сучасного життя» 
«Нива», призначеного для «сімейного читання». 
Як правило, рекламні повідомлення курсів га-
зетної техніки мали скромне текстове розміщен-
ня зі скороченнями. Скажімо, в оригіналі перші 
одеські оголошення мали такий вигляд: «… для 
лиц обоего пола. Од., Дериб., д. № 21, Маркса. 
Лично и заочн. подгот. сотрудник. Выд. свидет., 
рекоменд. редакц. Подробн. за 7 к. марку. Кур-
сист. минувш. вып. работ. в газет. за жалованье» 
(1906. № 35, № 36). В оголошеннях на шпальтах 
«Нивы» через два роки з’явились нові нюанси: за-
значено, що це перші в Росії курси, існують тре-
тій рік; готують співробітників зі спеціалізацією: 
фейлетон, стаття, оповідання, кореспонденція, 
стенограма тощо. Повідомлялося, що на курсах 
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були слухачі з Москви, Санкт-Петербурга, Сибі-
ру та інших міст Росії (1908. № 5). 

Публікації оголошень на сторінках петер-
бурзького журналу «Нива» в 1912 р. засвідчили 
появу конкурентів для курсів А. Рабиновича. 
Наприклад, читачів поінформовано про навчан-
ня «газетній і журнальній праці (статті, корес-
понденції і т.п.)», що відбувалося заочно, обіцяло 
додатковий заробіток у газеті; подробиці надси-
лалися безкоштовно. Цією справою опікувалася 
редакція журналу «Сотрудник печати» (Санкт-
Петербург, просп. Ліговський, 44-5) (1912. № 2). 
У кількох номерах «Нивы» подано пропозицію від 
київського «Південного видавництва» придбати 
книгу «Як кореспондувати в газети?» (ймовірно, 
мається на увазі видання, що складалося з 10 ви-
пусків, вийшло в світ у 1910–1911 рр. і було пе-
ревидано 1912 р.). Знову ж обіцяно «додатковий 
заробіток для кожного» (1912. № 8, 11, 14). Одесь-
ке оголошення теж не забарилося: підтвердже-
но, що «колишні курсисти працюють у газеті за 
платню»; текст був схожий на попередній; змін 
зазнала тільки адреса курсів: Одеса, вул. Ріше-
льєвська, 12 (1912. № 9). У 1908 і 1912 рр. зазна-
чено в рекламі прізвище адресанта: Чивонибар.

Курси розраховувалися на чотири місяці 
й включали такі основні дисципліни: психологія, 
філософія, логіка, політекономія, законознавство; 
спеціальні дисципліни: історія журналістики, іс-
торія російської та зарубіжної літератури, історія 
мистецтва, статистика, техніка репортажу, фейле-
тону і белетристики, закони про пресу й авторське 
право, стилістика. Знання в сфері комерції, сте-
нографії, коректури, редакторської та секретар-
ської справи теж були незайвими. При поданні 
заяви кожен бажаючий міг вибрати певну спеціа-
лізацію. Серед викладачів цих курсів називалися 
імена відомих письменників: Л. Андрєєва, О. Ку-
пріна, О. Амфітеатрова. По закінченні навчання 
видавалися свідоцтва, а також рекомендаційний 
лист для роботи в редакціях.

Саме в Одесі відбулося поєднання як теорії, 
так і практики підготовки газетних працівни-
ків, адже газета «Репортер» (згодом «Одесская 
жизнь») була створена як «навчальний полігон», 
що супроводжував курси. Мету визначено так: 
«Друкувати роботи слухачів курсів газетної тех-
ніки з метою ознайомлення редакцій періодич-
них видань із ступенем підготовки курсистів… 
У нас – навички, учні, курсисти. Одне з завдань – 
підготовка газетних працівників… Дітище кур-
сів – мініатюрна газета «Репортер» (1906. № 1).

Варто наголосити на певній плутанині, що ви-
никла внаслідок побіжного ознайомлення сучас-
них журналістів із історією місцевої преси. Так, 
у двох (майже ідентичних) публікаціях видавця 
нині існуючої газети «Одесская жизнь» Г. Чаба-
нова (він зареєстрував у 2007 р. «Бренд «Одесская 
жизнь») та власного кореспондента «Голосу Укра-
їни» В. Воронкова проводиться паралель між ко-
лишньою однойменною газетою та нинішньою, 
подається дата її створення – 13 березня 1906 р. 
[13]. Насправді, 12 березня 1906 р. вийшла у світ 
газета «Репортер» (№ 1–6, 12 березня – 17 квіт-
ня), на зміну їй з’явилась «Одесская жизнь» (ну-
мерація була продовжена, одразу вийшов № 7 за 
18 квітня), що проіснувала до 29 травня 1906 р. 
У своїх публікаціях Г. Чабанов / В. Воронков пи-

шуть про «відродження» газети з зазначеною на-
звою ще двічі – у 1909 та 1912 рр., називають це 
«першим» і «другим відродженням», родовід од-
нойменної сучасної газети в Одесі ведуть від її 
«прапрапрабабусь» [13].

Можливо, невипадково медіаспільноту Оде-
си обурив факт подібної історичної спорідне-
ності; 100 та 110-літні ювілеї «Одесской жизни»  
ХХІ ст. було названо «неправдивою інформаці-
єю», «самозванством», «шахрайством», «спекулю-
ванням», «обманом читачів», «фактичним при-
писуванням чужих заслуг», «недобросовісною 
конкуренцією». Звернення до Антимонопольного 
комітету України лише частково усунуло про-
блему: редакція прибрала з логотипу дату «сво-
го» заснування й «відновлення», але залишила 
посилання з зірочкою, де дрібним шрифтом над-
руковано: «З 2007 р. видається нова газета «Одес-
ская жизнь» [13]. 

До цих непорозумінь певної «історичної дис-
танції» додається й те, що на початку ХХ ст. всі 
три газети з однаковою назвою не залежали одна 
від одної: перша «Одесская жизнь» продовжила 
існування «Репортера» за редакцією А. Рабинови-
ча; з 30 травня по 30 червня 1909 р. редактор-ви-
давець Мойсей Юхимович Школьник випускав 
у світ щоденну газету «Одесская жизнь»; згодом 
із 27 листопада по 10 грудня 1912 р. замість при-
зупиненого видання «Еврей» (1912–1914) редак-
тор-видавець Гірш Мовшевич Александр видав 
ще одну щоденну «Одесскую жизнь». Їхнє нетри-
вале існування у сфері місцевої журналістики 
позначилося незначною кількістю номерів, від-
повідно: 6, 32 та 11. 

Саме газета з професійною назвою «Репор-
тер» була покликана в Одесі стати практичною 
школою для курсистів. Це була двотижнева літе-
ратурна, політична й комерційна газета, редак-
тором-видавцем якої в Одесі став засновник пер-
ших у Росії курсів газетної техніки з підготовки 
коректорів, репортерів і кореспондентів А. Х. Ра-
бинович (Чивонибар). Контора газети знаходи-
лась у центрі міста, на вул. Дерибасівській, 21; 
редакція й контора мали телефон № 18/40. За 
цією ж адресою приймалися оголошення. Окре-
мий номер коштував 2 коп. 

У редакційній статті «Перший крок» накрес-
лювалися основні завдання «Репортера»: втілю-
вати в життя «здорові основи», дбати про «добро-
бут усіх народів», прагнути до прогресу народної 
освіти. З цією метою редактор-видавець обіцяв, 
що рядки видання будуть «глибоко продума-
ними й строго перевіреними», без «полемічного 
запалу і лихослів’я», мирні засоби використову-
ватимуться для вирішення проблемних питань. 
Цю редакційну політику мали підтримувати всі 
співробітники, а також новачки, курсисти й учні, 
які «несміливо виходили на “газетну арену”». 
Одне з важливих завдань одеського «Репорте-
ра» – «готувати газетних працівників» (1906. 
№ 1). На цьому наголошувалося і в програмі 
періодичного видання. Тут друкувалися не тіль-
ки офіційні матеріали (здебільшого це розпоря-
дження уряду й телеграми Петербурзького теле-
графного агентства), а й ціла низка авторських 
повідомлень, статей, нарисів, дописів, довідко-
во-комерційна інформація, малюнки, портрети 
й шаржі, оголошення. 



«Молодий вчений» • № 9.1 (85.1) • вересень, 2020 р. 110
У кількох номерах уміщено оголошення «Кур-

си газетної техніки, засновані А. Х. Рабиновичем 
(Чивонибаром)», де роз’яснено місію газетної 
техніки – підготовка хроніки, кореспонденцій, 
рефератів – судових, думських, земських та ін-
ших зібрань; написання рецензій – театральних, 
художніх, бібліографічних; підбір передруків; 
скорочення, розробка і розподіл матеріалу. Про-
ходження цього курсу передбачало значний 
розвиток особистості. На навчання запрошува-
лися особи обох статей, не молодші 17 років, зі 
знанням російської мови, які здобули освіту не 
нижче 6 класу міського училища. Оплата за три 
місяці складала 30 крб. Тим, хто успішно засвоїв 
техніку, видавалися сертифікати. Курси могли 
рекомендувати редакціям своїх випускників як 
співробітників. Важливу деталь цього оголошен-
ня надруковано наприкінці: для практичних 
занять курсистів засновано газету «Репортер» 
(1906. № 3). 

Початкуючі автори могли виявити свої вмін-
ня в різних рубриках, зокрема «Хроніка Одеси», 
«Хроніка Росії», «Закордонне життя», «Огляд га-
зет», «Судовий відділ», «Театр», «Кореспоненції», 
«Суміш» тощо. 

Вже з першого номера газети з’явились пу-
блікації слухачів курсів – вони підписувалися 
як курсисти зі своїми прізвищами: Ангаров по-
дав огляд преси, Г. Шапіро підготував замітку 
«В ломбарді», Павлова написала фейлетон «Під-
ставний наречений», П. Скрильов опублікував 
есе «Маска». Своє співробітництво з «Репортером» 
вихованці А. Рабиновича продовжила й у наступ-
них випусках. Скажімо, Павловій належить пе-
редова стаття «Вибори в Державну думу» (№ 2), 
Ангарову – огляд «Міське господарство» (№ 2), 
Петру Скрильову – есе «Розбита ваза» та зари-
совка «Порт» (№ 2), Григорію Ш-ро (Шапіро) – бе-
сіда «У виборця» (№ 5), Ф. Ф-лю (Ф. Ф., імовір-
но, Ф. Френкель) – закордонні огляди (№ 2, 6). 
Окрім конкретних імен і прозорих криптонімів, 
на сторінках «Репортера» трапляються і псев-
доніми: курсист Diagnos (фейлетон «Блискіт-
ки», політичний фейлетон «Гапоніада», замітка 
«Займ»), Джек, Мимольотний, Капітан, Марк, 
Б. Лю-р, А. Ф., Ес, Х. та ін. Із зазначених імен 

курсистів у наступній газеті «Одесская жизнь» 
трапляються Ангаров («Чи потрібна спілка місь-
ким службовцям?») та Павлова (замітки в рубри-
ці «Робітниче питання»). Додаються прізвища 
К. Мочарука, Андрія Людвигова, С. Ш. Анютіна, 
Б. Людмера, С. І. Анжело, але відсутні підстави, 
щоб зарахувати їх до курсистів редактора-видав-
ця А. Рабиновича.

Висновки дослідження й перспективи. 
Таким чином, важливий внесок у розвиток жур-
налістської освіти в межах Російської імперії на 
початку ХХ ст. здійснили уродженець Полтав-
щини, юрист Л. Владимиров та одесит, редактор-
видавець А. Рабинович. На жаль, їхні заслуги 
в Україні мало поціновані. Зокрема, коротка біо-
графія професора Л. Владимирова зафіксована 
в «Енциклопедії сучасної України», у фахових 
довідниках («Велика українська юридична ен-
циклопедія», «Антологія української юридичної 
думки»), на сайті Наукової бібліотеки Націо-
нального юридичного університету імені Ярос-
лава Мудрого; його професійні здобутки в царині 
юриспруденції неодноразово ставали об’єктом 
аналізу сучасних дослідників-правознавців. Але 
при цьому ширша інформація подається на до-
відкових і науково-популяризаторських сайтах 
РФ (Вікіпедія, «Російський біографічний слов-
ник», «Наука права: електронна бібліотека», 
«Юридична психологія і не тільки», «Конгрес 
криміналістів», факультету журналістики МДУ 
імені М. В. Ломоносова (рубрика «Витоки журна-
лістської освіти в МДУ»), ігровий тест «Російська 
історія в портреті»), де Л. Владимиров представ-
лений не тільки як юрист, а й засновник перших 
курсів для навчання журналістів. При цьому 
в російських та українських джерелах існують 
розбіжності в біографічних даних Л. Владимиро-
ва: 1844 чи 1845 р. народження (в українських 
довідниках – 30 січня 1844 р.); російська Вікіпе-
дія подає дату смерті – 17 червня 1917 р., в укра-
їнському варіанті – 8 вересня 1917 р. Ці дані по-
требують систематизації й уточнення.

Лишаються «відкритими» й біографічні та ви-
давничі характеристики одесита А. Рабиновича 
та діяльності його курсів, що функціонували по-
над десятиліття в причорноморському місті. 
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