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Російський і український вче-
ний, державний діяч Російської
імперії. Гірничий інженер, дирек-
тор Гірничого корпуса, з 1830 по
1836 - Томський губернатор і го-
ловний начальник Коливанських
та Алтайських заводів, сенатор; з
1856 - попечитель московського
навчального округу. З 1858 по
1861 - міністр народної освіти у
Російській імперії. Почесний член
Петербурзької Академії наук.

Євграф Ковалевський виконав
перше наукове стратиграфічне і
геологічне дослідження Донбасу.
Йому ж належить назва "Донець-
кий басейн" від чого згодом було
утворено скорочення "Донбас".

Є.П. Ковалевський походить з
роду українських військових ко-
зацьких старшин, керівників
війська Запорозького.

Донецьке відділення Наукового
Товариства імені Шевченка (НТШ)
заснувало "Золоту медаль імені
Є.П. Ковалевського", яка присуд-
жується за значні досягнення вче-
них Донбасу в галузі природничих
та інженерних наук.

Ð³ä Êîâàëåâñüêèõ áåðå ïî÷àòîê â³ä ãåíåðàëüíîãî îñà-
âóëà Â³éñüêà Çàïîðîçüêîãî ²âàíà Êîâàëåâñüêîãî òà éîãî
áðàòà Ñåìåíà Êîâàëåâñüêîãî (áëèçüêî 1650 ðîêó). Ñèí
Ñåìåíà Âàñèëü (..? - 1682) áóâ õàðê³âñüêèì ïîëêîâèì îáî-
çíèì. ªâãðàô Ïåòðîâè÷ Êîâàëåâñüêèé - ïðàïðàâíóê îñòàí-
íüîãî. Ð³ä Êîâàëåâñüêèõ áóëî âíåñåíî äî VI ÷àñòèíè ðî-
äîñëîâíî¿ êíèãè Õàðê³âñüêî¿ ãóáåðí³¿ (Ãåðáîâíèê, III, 102).

Òàêèì ÷èíîì, Êîâàëåâñüêèé ªâãðàô Ïåòðîâè÷ - ç
ðîäó âèñîêî¿ óêðà¿íñüêî¿ êîçàöüêî¿ ñòàðøèíè Çàïîðîçüêî¿
Ñ³÷³. Äâîðÿíèí. Âëàñíèê 180 äóø â Õàðê³âñüê³é (ðîäîâ³) ³
75 äóø â Ïåòåðáóðçüê³é (íàáóò³) ãóáåðí³ÿõ.

Ï³ñëÿ ïî÷àòêîâî¿ äîìàøíüî¿ îñâ³òè ó 10 ðîê³â âñòó-
ïèâ äî Ñëîá³äñüêîãî óêðà¿íñüêîãî ãîëîâíîãî ó÷èëèùà, äå
íàâ÷àâñÿ 5 ðîê³â - ç 1800 ïî 1805. Äàë³ - Ñëîá³äñüêî-óêðà¿-
íñüêà ãóáåðíñüêà ã³ìíàç³ÿ â ì. Õàðêîâ³ (1805-1808 ðð.).
Ï³ñëÿ ¿¿ çàê³í÷åííÿ îáèðàº ïåðñïåêòèâíèé òîä³ íàïðÿìîê
íàâ÷àííÿ - ã³ðíèöòâî ³ âñòóïàº äî Ã³ðíè÷îãî êàäåòñüêîãî
êîðïóñó (ÃÊÊ) â Ïåòåðáóðç³, ÿêèé ³ç çîëîòîþ ³ ñð³áíîþ
ìåäàëÿìè çàê³í÷óº â 1810 ð.

Ó öüîìó æ ðîö³ ìîëîäèé ã³ðíè÷èé ³íæåíåð ïîâåð-
òàºòüñÿ íà áàòüê³âùèíó - Óêðà¿íó - ³ ïðàöþº íà Ëóãàíñü-
êîìó ëèâàðíîìó çàâîä³ (1810) ñïåðøó ÿê ïðàêòèêàíò, à
ïîò³ì ïî÷èíàº ñâîþ ã³ðíè÷î-³íæåíåðíó êàð'ºðó ç ïîñàäè
áåðã-ãåøâîðåíà 12 êëàñó.

Ïðîñòåæèòè ñõîäæåííÿ ìîëîäîãî òàëàíîâèòîãî óê-
ðà¿íñüêîãî ³íæåíåðà, ÿêèé ìàâ íåïåðåñ³÷í³ îðãàí³çàòîðñüê³
çä³áíîñò³, ìîæíà çà éîãî "ïîñëóæíèì ñïèñêîì":

1813 ð. - ïðèñâîºíî ÷èí ìàðêøåéäåðà 9 êëàñó.
1816 ð. - ÷èíîâíèê äëÿ îñîáëèâèõ äîðó÷åíü.
1817 ð. - ñåêðåòàð ïðè äèðåêòîð³, îáåð-ã³òòåíôåðâàëü-

òåð 8 êëàñó.
1818 ð. - ÷ëåí "êîì³ñ³¿ äëÿ ðåâ³ç³¿ çàâîä³â õðåáòà

Óðàëüñüêîãî", îáåð-áåðãìåéñòåð 7 êëàñó.

ÂÎËÎÄÈÌÈÐ Á²ËÅÖÜÊÈÉ,
äîêòîð òåõí³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð,
øåô-ðåäàêòîð àíàë³òè÷íî-³íôîðìàö³éíîãî
æóðíàëó "Ñõ³ä"

ÉÎÌÓ ²Ì'ßÌ ÇÀÂÄß×Óª
ÄÎÍÁÀÑ

Ковалевський
Євграф Петрович
(21.12.1790 - 30.03.1867)
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1820 ð. - áåðãàóïòìàí 6 êëàñó.
1821 ð. - íà÷àëüíèê êðåñëÿðñüêîãî ³ îäíî÷àñíî ìîíåòíîãî â³ää³ëåííÿ (1822).
1823 ð. - ³íñïåêòîð íàä êëàñàìè Ã³ðíè÷îãî êàäåòñüêîãî êîðïóñó, îáåð-áåðãàóïòìàí

5-ãî êëàñó.
1826 ð. - ÷ëåí Ã³ðíè÷î¿ ðàäè Äåïàðòàìåíòó ã³ðíè÷èõ ³ ñîëÿíèõ ñïðàâ Ì³í³ñòåðñòâà

ô³íàíñ³â Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿, ³, îäíî÷àñíî, - êîìàíäèð Ã³ðíè÷îãî êàäåòñüêîãî êîðïóñó.
Â 20-õ ðð. XIX ñòîë³òòÿ ïðîâ³â ïåðøå âåëèêå äîñë³äæåííÿ ãåîëîã³÷íî¿ áóäîâè Äîíáàñó;

äàâ ïðîãíîç ïðî íàÿâí³ñòü ó ðàéîí³ ì. Áàõìóòà ïîêëàä³â êàì'ÿíî¿ ñîë³.
1829 ð. - îáåð-áåðãàóïòìàí 4 êëàñó.
1834 ð. - ãåíåðàë-ìàéîð.
Ó 1830-1836 ðîêàõ - Òîìñüêèé ãóáåðíàòîð ³ ãîëîâíèé íà÷àëüíèê Êîëèâàíñüêèõ ³ Àë-

òàéñüêèõ çàâîä³â.
1835 ð. - ÷ëåí Ðàäè Ã³ðíè÷îãî Â÷åíîãî Êîì³òåòó Êîðïóñó ã³ðíè÷èõ ³íæåíåð³â.
Â 1837-1839 ðîêàõ - äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ã³ðíè÷èõ ³ ñîëÿíèõ ñïðàâ ³ ÷ëåí Ìàíóôàê-

òóðíî¿ Ðàäè Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿.
Ç 1839 ð. - ïî÷åñíèé ÷ëåí Õàðê³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó.
1843 ð. - òàºìíèé ðàäíèê.
Â 1843-1856 ðîêàõ - ñåíàòîð.
Ç 1856 ð. - ïî÷åñíèé ÷ëåí Ïåòåðáóðçüêî¿ Àêàäåì³¿ íàóê.
Ó öåé ÷àñ - àêòèâíèé ó÷àñíèê óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåôîðì. Ïðè íüîìó áóëî ïðîâåäåíî â

æèòòÿ ³í³ö³àòèâó "Íàéâèùå ïîøàíóâàííÿ-äàðóâàííÿ îñîáàì, ÿê³ â³ä÷óâàþòü ïîêëèêàííÿ
â³äêðèâàòè ïðèâàòí³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè" (1857). Ó 1858 ð. â êëþ÷³ öèõ çóñèòü òà ³í³ö³àòèâ
ª.Êîâàëåâñüêîãî â³äêðèëàñÿ ïåðøà â Ìîñêâ³ ïðèâàòíà ã³ìíàç³ÿ Ô. Êðåéìàíà íà 1-é
Ì³ùàíñüê³é âóëèö³.

Ó 1856-1858 ðîêàõ - ãîëîâà Ìîñêîâñüêîãî öåíçóðíîãî êîì³òåòó, ÷ëåí ìîñêîâñüêîãî
â³ää³ëåííÿ Ãîëîâíî¿ ðàäè æ³íî÷èõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â (1858). Â³öå-ãîëîâà Òîâàðèñòâà ³ñòîð³¿
òà ñòàðîæèòíîñòåé ðîñ³éñüêèõ (1857-1858).

Ó 1858-1861 ðîêàõ - Ì³í³ñòð íàðîäíî¿ îñâ³òè Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿.
Ïðî öþ ñòîð³íêó â á³îãðàô³¿ íàøîãî çåìëÿêà ñë³ä ñêàçàòè îêðåìî. ªâãðàô Êîâàëåâñü-

êèé áóâ ïåðøèì ì³í³ñòðîì íàðîäíî¿ îñâ³òè, ïðèçíà÷åíèé ³ìïåðàòîðîì Îëåêñàíäðîì II, ³
íàïðÿì, äàíèé ª.Êîâàëåâñüêèì ñâîºìó â³äîìñòâó, ãàðìîí³þâàâ ç âåëèêîþ åïîõîþ ðåôîðì
Õ²Õ ñò. Êîâàëåâñüêèé âèñóíóâ íà ïåðøèé ïëàí òóðáîòó ïðî íàðîäí³ ó÷èëèùà, íåä³ëüí³ øêî-
ëè, çàïî÷àòêóâàâ ñåð³þ ïðîãðåñèâíèõ ïåðåòâîðåíü ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ Ðîñ³¿.

Ç 1859 ð. - Ä³éñíèé òàºìíèé ðàäíèê.
Ç 1861 ð. - ÷ëåí Äåðæàâíî¿ Ðàäè Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿.
Ç 1862 ð. - ïðåçèäåíò Â³ëüíîãî åêîíîì³÷íîãî òîâàðèñòâà.

Îêðåìîãî îïèñó ïîòðåáóº òåìà "ª.Ï. Êîâàëåâñüêèé ³ Óêðà¿íà". ßê ìè âæå çíàºìî, ïî-
÷èíàâ â³í ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ÿê áåðã-³íñïåêòîð íà Ëóãàíñüêîìó ëèâàðíîìó çàâîä³ Êàðëà Ãàñ-
êîéíà (20-ò³ ðîêè Õ²Õ ñò.).

ª.Ï.Êîâàëåâñüêèì âïåðøå áóëà âèä³ëåíà Áàõìóòñüêà ãåîëîã³÷íà ôîðìàö³ÿ Äîíåöüêîãî
êðÿæó ³ ââåäåíà ñàìà éîãî íàçâà (â³ä ð³÷êè Äîíåöü; ñê³ôñüêå "äîí" îçíà÷àº "âîäà, ð³êà"), ùî
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âèçíà÷èëî ìàéáóòíþ íàçâó ðåã³îíó. Ó 1827 ð. âèïóñêíèê Ã³ðíè÷îãî êàäåòñüêîãî êîðïóñó ó
Ñ.-Ïåòåðáóðç³ ã³ðíè÷èé ³íæåíåð ç Õàðêîâà ªâãðàô Êîâàëåâñüêèé âèêîíàâ ïåðøå íàóêîâå
ñòðàòèãðàô³÷íå ³ ãåîëîã³÷íå äîñë³äæåííÿ Äîíáàñó. Éîìó æ íàëåæèòü àâòîðñòâî ïåðøî¿ ãåî-
ëîã³÷íî¿ êàðòè Äîíáàñó, íàçâà "Äîíåöüêèé áàñåéí", â³ä ÷îãî çãîäîì áóëî óòâîðåíî ñêîðî÷åí-
íÿ "Äîíáàñ".

Áóäó÷è âæå ì³í³ñòðîì íàðîäíî¿ îñâ³òè, ª.Ï. Êîâàëåâñüêèé ñïðèÿâ ñêàñóâàííþ öåíçóð-
íî¿ çàáîðîíè òâîð³â Òàðàñà Øåâ÷åíêà (1860 ð.), ï³ñëÿ ÷îãî ñëîâî "Êîáçàðÿ" â³ëüíî ïîøèðþ-
âàëîñü âñ³ºþ êðà¿íîþ.

Ïðàö³ ª.Ï.Êîâàëåâñüêîãî ³ ñüîãîäí³ çáåð³ãàþòü âåëèêó ³ñòîðè÷íó ö³íí³ñòü. Íàçâó îñ-
íîâí³:

Ãåîãíîñòè÷åñêîå îáîçðåíèå Äîíåöêàãî êðÿæà (1829 ð.).
Îïûò ãåîãíîñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé â Äîíåöêîì ãîðíîì êðÿæå ("Ãîðíûé æóðíàë", 1827, êí. 2).
Ãåîãíîñòè÷åñêîå îáîçðåíèå Äîíåöêîãî ãîðíîãî êðÿæà (òàì æå, 1829, ÷. 1, êí. 1-3).
Ïðîåêò öåíçóðíîãî óñòàâà (1859 ð.).
"Î÷åðêè ýòíîãðàôèè Êàâêàçà" - óðèâîê ³ç âåëèêîãî çàäóìàíîãî Êîâàëåâñüêèì äîñë³äæåííÿ

"Î íàðîäàõ æèâøèõ è íûíå æèâóùèõ â ïðåäåëàõ Ðîññèè", "Âåñòíèê Åâðîïû" (1867, ò. III).

Ïîìåð ªâãðàô Ïåòðîâè÷ Êîâàëåâñüêèé 18 (30) áåðåçíÿ 1867 â Ñàíêò-Ïåòåðáóðç³ ³ ïî-
õîâàíèé ó öåðêâ³ àðõèñòðàòèãà Ìèõàéëà Òðî¿öå-Ñåðã³ºâî¿ ïóñòåë³ ï³ä Ïåòåðáóðãîì.

Є.П.Ковалевський перший серед вчених-геологів помітив, що Дон-
бас - це "велетенський басейн, наповнений осадами порід другого пері-
оду (terrains secondaires)… формації і нашарування порід якого у по-
єднанні між собою являють деяку систему і послідовність переходу з
однієї формації в іншу". Такі погляди у питаннях стратиграфії та тектоніки
Донецького кряжу були новітніми й прогресивними у порівнянні з по-
глядами інших геологів, які працювали в Донецькому краї, навіть у більш
пізні роки. Так Ле-Пле, Г.П.Гельмерсен, А.Анісімов та інші заперечували
наявність будь-яких закономірностей в геологічній будові Донецького
кряжу. А Є.П.Ковалевський іде навіть далі - поділяє Донецький кряж на
райони за орографічними та геологічними ознаками.


