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Основні дати життя і діяльності: 

 Народився 21 квітня 1816 р. в с. Слабині Чернігівської губернії в сім’ї купця. Початкову 

освіту отримав дома.  

 У 1828 р. вступив до 4-го класу гімназії вищих наук князя Безбородько у Ніжині.  

  У 1834-1837 рр. — студент словесного відділення історико-філологічного факультету 

Харківського університету. Після закінчення університету одержав ступінь кандидата і за 

пропозицією декана П. П. Гулака-Артемовського був залишений при університеті для читання 

курсу статистики.  

 У 1839 р. захистив дисертацію на здобуття ступеня магістра «Об истинном значении 

прагматической истории» і був призначений ад’юнктом.  

 З 1844 р. почав читати курс всесвітньої історії.  

 Після захисту дисертації («Опыт сравнения успехов народонаселения в России и некоторых 

других европейских государствах») у 1845 р. йому був наданий ступінь доктора історичних 

наук, політичної економії і статистики.  

 У 1846 р. затверджений у званні екстраординарного професора, а через півроку — 

ординарного професора кафедри всесвітньої історії. Читав курси зі статистики, політичної 

економії, з історії давнього світу і середніх віків.  

 З 1844 до 1852 р. викладав всесвітню історію в педагогічному інституті. Його наукові праці 

присвячені давній історії (в основному Сходу), історії Харківського університету і краю, 

філософії, історії, статистиці.  

 Рославський-Петровський протягом майже 15 років (з 1839 по 1854 р.) був секретарем і біля 

10 років (1844—1854 рр.) — членом Комітету, який приймав іспити на звання домашніх 

вчителів.  

 У 1842—1843 р. — секретар факультету, а у 1853, 1857—1858, 1866—1868 рр. — декан 

історико-філологічного факультету.  

 У 1858 р. виконував обов’язки ректора. 

 З 1859 р. по 1862 р. був ректором Харківського університету.  

 1864 р. пішов у відставку.  

 У 1865 році знову обраний і затверджений ординарним професором кафедри всесвітньої 

історії. 

 1862 р. Рославський-Петровський обраний почесним членом Харківського університету, а 

також почесним членом Харківського губернського статистичного комітету.  



 З 1846 р. — член-співробітник Російського географічного товариства. Нагороджений орденом 

св. Анни ІІ ст. 

 Помер у Харкові у 1871 році. 

 

Центральна наукова бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна пропонує увазі читачів виставку, 

присвячену 200 – й річниці від дня народження  історика, статистика, професора та ректора 

Харківського університету Олександра Петровича Рославського-Петровського. 

На виставці експонується понад 40 книг, серед яких прижиттєві видання  

Олександра Петровича, його дисертація  та література про нього. 

 

 

О.П. Рославський - Петровський автор біляо 50 наукових праць, присвячених історії стародавнього 

світу (народів Сходу, Греції, Риму), різним проблемам статистики, народонаселення, торгівлі Росії, а 

також історії Харківського університету. Частина з них – це лекційні курси, які він читав у 

Харківському університеті. 

Заслуговують уваги його дисертації: 

На ступінь магістра - „Об истинном значении прагматической иcтoрии” (1839). 

На ступінь доктора - „Опыт сравнения народонаселения в России и некоторых других европейских 

гocyдapствах”  (1845)  

Особливо високої оцінки отримало його «Руководство к статистике», яке видавалось неодноразово.  

Важливими для свого часу були статті із стародавньої історії.  

 «Обозрение истории древнего мира» (1851,1852)  і «Введение в курс Истории Цивилизации» (1865) 

«Руководство к истории главных народов древнего востока и их цивилизаций», 1865 и 1868 рр. 

Професор Рославський-Петровський збирав матеріали для історії Харківського університету.  

О.П. Рославський-Петровський виступав за необхідність проведення залізничної колії від Москви до 

Черного моря, через Харків. 

Олександр Петрович написав некролог видатному вченому-філологу, ректору Харківського університету  

П.П. Гулаку-Артемовському. 
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Повну бібліографію робіт О.П. Рославського-Петровського можна переглянути у книзі: 

Біобібліографічний словник учених Харківського університету. Т. 1. Ректори (1805—2014). – Харків,  

2014. – С.63-68 
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