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Народився Й. Михневич у квітні 1809 р. в сім'ї священика с. Локачі на Волині. 
Закінчив Волинську семінарію, де отримав середню освіту а у 1835 році - Київську 
духовну академію. Це збіглося в часі з відкриттям у Києві  університету Св. Володимира, 
куди з Київської духовної академії був запрошений професором філософії О. Новицький, і 
саме на його міс прийшов працювати Й. Михневич. Ректором КДА тоді був знаменитий 

Інокентій Борисов, який чимало сприяв кар’єрі молодого випускника. З 1836 р. Й. 
Михневич - екстраординарний професор КДА, а з 1839 р. Призначений профессором 
філософії Рішельєвського ліцею в м. Одесі [1, с. 236]. Так розпочався період у біографії Й. 
Г. Михневича, який тривав понад 20 років і був пов’язаний з Рішельєвським ліцеєм. Його 
діяльність у ліцеї можна охарактеризувати за трьома основними векторами: викладач 
ліцею, адміністратор ліцею та історик ліцею. 

Й. Г. Михневич переходить працювати до ліцею на запрошення тодішнього 
попечителя Одеського навчального округу Д. М. Княжевича, з яким його пов’язували 
дружні стосунки. Разом з Д. М. Княжевичем він увійшов до складу Одеського товариства 
історії та старожитностей, а згодом став його секретарем. З 1842 до 1859 року він 
редагував «Новороссийский календарь», де публікував також свої статті. Саме Д. М. 
Княжевич наприкінці 1830-х років був ініціатором реформування ліцею з метою 
перетворення у вищий навчальний заклад університетського типу, тому він активно шукав 
кваліфікованих викладачів та науковців. 

У реорганізованому за Статутом 1837 року Рішельєвському ліцеї існувало два 
відділення: фізико-математичне та юридичне, а з 1842 р. відкривається ще й камеральне. 
Ліцеїстам Й. Г. Михневич викладав всі філософські дисципліни історію філософії, логіку, 
психологію, естетику та моральну філософію (етику)- Він був обдарованим лектором, 
навчальний матеріал завжди викладав з чіткою систематичністю, ясно і доступно. 
Колишні студенти визнавали його одним найкращих професорів. Відомий поет та 
перекладач того часу П. Вайнберг- тодішній ліцеїст, згодом із захопленням згадував лекції 
Й. Г. Михневича наголошував, що «... ті часи, в які вихованці ліцею сходились до 
аудитори слухати живе слово улюбленого професора, його ясний, серйозний та 
захоплюючий виклад, були найкращими часами в їх студентському житті» [2]. В особи • 
фонді студента, а згодом і викладача Рішельєвського ліцею, професора Казанського, 
Харківського та Петербурзького університетів С. В. Пахмана зберігся конспект лекцій Й. 
Г. Михневича з історії філософії [3], що дозволяє реконструювати методологічні підходи 
вченого у викладанні історії філософії.  

В одеський період Й. Г. Михневичем було видано підручник логіки – « Опыт 
постепенного развития главных действий мышления, как руководство к первоначальному 
преподаванию логики» (Одеса, 1846), а також низку інших філософських творів. 

Визнанням наукових та викладацьких заслуг вченого стала «Опыт простого изложения 
системы Шеллинга, рассматриваемой в связи  с системами других германских 
философов» на урочистому зібранні Рішельєвського ліцею з нагоди закінчення 1849-1850 
навчального року. Але вже наступного, 1850-го року, уряд, наляканий подіями у Західній 
Європі, впроваджує найсуворіші заходи щодо викладання суспільних наук і фактично 
забороняє викладання філософії у світських навчальних закладах. Викладачі філософії були 
або звільнені з роботи, або переведені на інші кафедри чи інші посади. Серед 
філософських дисциплін були залишені тільки логіка та психологія, але їх читання було 
доручено професорам богослов'я, які працювали і програмою, створеною у Московській 
духовній семінарії й затвердженою Синодом. Не оминули ці репресії і Рішельєвський ліцей 
та особисто Й. Михневича. Викладання логіки і психології у ліцеї було доручено професору 
богослов’я протоієрею М. К. Павловському, а Й. Г. Михневич був переведений и 
адміністративну посаду інспектора ліцею [4, с. 71]. 

За статутом 1837 року інспектор входив до числа керівних осіб поряд з директором 
ліцею та попечителем навчального округу. Одночасно він був радником його правління, 
членом низки ліцейських комітетів, що займалися різноманітними питаннями 
адміністративного та навчального характеру. Як помічник директора, Й. Г. Михневич 
працював у складі особливих комітетів, скликаних радою правління Рішельєвського 
ліцею. У 1842 році він увійшов до кладу комітету, що розробляв навчальну програму для 
новоствореного камерального відділення; у 1845 році - до складу комітету з реорганізації 
навчальної частини ліцею [5, арк. 67]. Результатом діяльності останнього стало видання 
нових «Правил» екзаменів для студентів Рішельєвського ліцею, що встановлювали 
порядок проведення та зміст курсових та випускних екзаменів, Проваджували написання 
випускних творів («рассуждений») по одному із відділень, регулювали професорські 
консультації (репетиції). 

За інструкцією 1849 та 1851 років на інспектора покладався також обов язок стежити за 
«духом і спрямованістю» викладання предметів в ліцеї та Повідати про це через 
попечителя міністру народної освіти. Ще одним обов язком інспектора було стежити за 
студентською дисципліною. За спогадами тодішніх ліцеїстів, Й. Г. Михневич виділявся 
особливим педагогічним тактом (на противагу директору М. Н. Мурзакевичу). «Він був 
ЛЮДИНОЮ рідкісної доброти й завжди сердечно ставивися до молоді. Ми його любили, 
він був миротворцем у випадках, що викликали хвилювання серед 
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студентів, своїми теплими словами заспокоював нас", - писав про нього М.Є. 
Славинський. Цікаво, що сам М.Н. Мурзакевич вважав Й.Г. Михневича "занадто мякою" 
для інспекторських обовязків людиною. 
Особливим були стосунки Й.Г. Михневича з новим попечитилем Одеського навчального 
округу М.І. Пироговим. Зустріч Й.Г. Михневича з М. І. Пиорогову було запропоновано 
обійняти посаду попечителя Одеського навчального округу, і в жовтні того ж року 
вчений залишив свою кафедру в Медико-хірургічній академії і переїхав до Одеси. 

               Й. Г. Михневич гаряче підтримував всі освітянські починання М.І. Пирогова 
і, передусім, його ідею перетворення Рішельєвського ліцею в університет. Він входив 
до складу ліцейського комітету під головуванням директора П. В. Беккера, що 
розробляв проект заснування університету на базі Рішельєвського ліцею у липні 1857 
року [6, с. 36-37]. Зокрема, ліцейський проект (на відміну від попечительського) 
передбачав відмову від занадто дорогого медичного факультету і заснування 
університету у складі трьох факультетів: історико-філологічного, фізико-
математичного і юридичного. 

У вересні 1857 року попечитель М. І. Пирогов запропонував заснувати при 
ліцеї Педагогічну семінарію. Й. Г. Михневич разом з викладачами Р.В. Орбинським 
та К. П. Зеленецьким увійшов до комітету, який розробив Статут майбутньої 
семінарії. Однак, через брак коштів та від’їзд М. І. Пирогова до Києва, семінарія так і 
не була заснована. 

У 1857 р. громадськість Одеси, Новоросійського краю та всієї Російської 
імперії відзначала знаменну дату - 40-річчя Рішельєвського ліцею. Й. Михневич з 
цього приводу (за дорученням директора ліцею) працював над створенням 
«Исторического обзора 40-летия Ришельевского лицея, с 1817 по 1857 год», який 
опублікував у травні того ж року [7]. Слід підкреслити, що ця праця й сьогодні не 
втратила своєї актуальності для дослідників. «Исторический обзор...» складається із 
вступу, 8 розділів та додатків і присвячений повному аналізу діяльності абсолютно 
всіх структурних одиниць ліцею. 

У вступі наведено короткий нарис історії Одеської комерційної гімназії і 
Шляхетного інституту та заснування на їх базі Рішельєвського ліцею. Перші два розділи 
дають уявлення про матеріальне забезпечення навчального закладу. Тут докладно 
проаналізовано всі проекти будівництва нового приміщення для ліцею: проект випускника 
Паризької академії Шааля 1819 року, який передбачав розширення приміщення ліцею на 
сусідню з ним територію (земля була пожертвувана вдовою генерал-майора Олександрою 
Попандопуло); проект і 1839 року, який спочатку передбачав розширення існуючого 
примішення , а згодом - перенесення ліцейських будинків у будинок графа Розумовського 

напроти палацу князя М. С. Воронцова. У подальшому керівництво ліцею відмовилося від 
обох задумів, на думку Й. Г. Михневича, через можливі придбати для ліцею місце по 
вулицях Херсонській, Дворянській та Єлисаветинській, шо і було здійснено у 1844 році. 
Вже через 4 роки в Санкт-Петербурзі затвердили проект архітектора Шашина, який 
передбачав будівництво ансамблю приміщень для ліцею, гімназії та пансіону. Реалізація 
цього проекту почалася зі святкової закладки будівлі у 1852 році. 

У третьому та четвертому розділах книги Й.Г. Михневича докладно розглянуто 

систему управління ліцеєм, проаналізовано організацію навчального процесу в ліцеї за  
Статутом 1817 року (5-ти класний ліцей, початкове училище, середніх училища з 
вивченням правознавства і політичної економії та комерційних наук. Педагогічний 
інститут, пансіон), структурні зміни в період директорства І. С. Орлая (об’єднання 
«зовнішнього» та «внутрішнього» ліцеїв, створення триступеневої системи: молодший 
відділ, чотирикласна гімназія та власне чотирикласний ліцей); Статут 1837 року 
(створення фізико-математичного та юридичного відділів, фактично - факультетів, 
камерального відділення з 1842 року та  Інституту східних мов, що діяв до 1854 року). 
    Наступні розділи мають евристичний характер, оскільки тут наводяться переліки 
директорів, викладачів, студентів ліцею з докладними характеристиками їх наукової та 
навчальної діяльності. До цієї частини можна віднести і додатки зі списками студентів-
випускників ліцею з 1817 року (з вказівкою подальшої служби), списки студентів, які 
займалися літературними творами, списки вихованців, які навчалися в ліцеї, але з різних 
причин його не кінчили. В останніх розділах подано нарис формування бібліотеки та 
кабінетів ліцею. У заключній частині повідомляється про ревізії та відвідування ліцею 
високопосадовцями. 

Одеський період у житті Й. Г. Михневича переривається у 1859 році, коли «слідом за 
М. І. Пироговим переїздить до Києва, де посідає посаду помічника попечителя 
Київського навчального округу, а згодом - помічника попечителя Варшавського 
навчального округу. На початку 1870-х років Й. Г. Михневич вийшов у відставку і 
повернувся до Одеси. 

Таким чином, саме в Одесі у 1839 - 1859 роках Й. Г. Михневич розкрився повній мірі 
як педагог і викладач, спробував себе у ролі адміністратора та яв першим істориком 
Рішельєвського ліцею. 
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