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The separate aspects of becoming of pharmacy education in Kharkiv in 
the second half of XIX century – the beginning of XX century are examined 
in the article. It is set that a lack of pharmaceutical personnels and bad 
organization of their preparation were principal reasons of pharm business 
lag in pre–revolution Russia. There wasn’t any specialized edicational 
establishment in the country. The departments of pharmacy that prepared 
pharm wokers existed only at the medical faculties of a few universities, 
Including Kharkiv one. The enormous value of the Kharkiv University that 
on the that stage played the role of main center of preparation of druggists 
for Sloboda Ukraine is marked. The conciderable level of profeccional 
preparation of pharmacists in the second half of XIX – beginning of XX 
centuries and successes with development of pharmacuetical education in 
a university related to the names of prominent scientists, professors, that 
were working at that time: A.D. Chirikov, M.O. Valyashka, M.P. Krasovskii, 
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necessity of pharmaceutical education for the workers of pharmacies, taking 
into account the last achievments of chemical and pharmaceutical sciences 
and necessities of pharm network of Ukraine.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі, не зважаю-
чи на досить несприятливі соціально–економічні умови, в 
яких перебуває наша країна, вітчизняна фармація є однією 
з найбільш динамічних та успішних галузей. Запорукою 
цього слід вважати досягнення фармацевтичної науки та 
діяльність спеціалізованих навчальних закладів, що готу-

ють справжніх професіоналів для фармацевтичної галузі. 
Власне метою системи підготовки фармацевтичних ка-
дрів, що повинна будуватися з урахуванням їх подальшого 
ефективного використання, є життєво необхідна функція 
постачання населення якісними та безпечними ліками. 
Серед інших завдань фармацевтичної освіти можна ви-
окремити створення та розвиток виробництва вітчизняних 
лікарських препаратів, контроль над їх якістю, забезпечен-
ня належного організаційно–методичного супроводження 
фармацевтичного бізнесу тощо.

В цьому контексті слід зазначити, що проблема 
з’ясування передумов виникнення та становлення сис-
теми спеціалізованої фармацевтичної освіти, особливо у 
регіональному дискурсі, є маловивченою та недостатньо 
висвітленою, тому автор спробує розглянути ці аспекти на 
прикладі стану фармацевтичної освіти Харківщини у дру-
гій пол. ХІХ – на початку ХХ ст.

Аналіз актуальних досліджень. На сьогоднішній день 
спеціалізовані роботи, присвячені становленню та роз-
витку фармацевтичної освіти на Харківщині, відсутні. 
Окремі історичні аспекти даної проблеми розглядалися на 
ширшому тлі України та Російської імперії такими авто-
рами, як М.Сятиня, І.Бойчук, М.Губський та інші [1;2;23]. 
Особливо слід відзначити колективні синтетичні праці з 
історії фармації України та Харківського фармацевтичного 
університету, що можуть слугувати своєрідним фундамен-
том для дослідників, які вирішать більш докладно вивчити 
ті чи інші сюжети з історії фармацевтичної освіти в Україні 
та її окремих регіонах [5;6].

Враховуючи зазначене вище, автор ставить за мету стат-
ті не тільки з’ясування головних досягнень фармацевтич-
ної освіти, але й тих перешкод, які доводилося долати її 
провідникам на Харківщині у другій пол. ХІХ – на початку 
ХХ ст. Це, в свою чергу, сприятиме визначенню основних 
етапів розвитку системи фармацевтичної освіти у зазначе-
ний період.

Виклад основного матеріалу. Витоки фармацевтичної 
освіти на Слобожанщині слід шукати у Харківському уні-
верситеті. Згідно його статуту 1804 року відкривалося чо-
тири відділення, зокрема і медичне, яке передбачало в сво-
єму складі кафедру лікарського речовинослів’я, фармації і 
лікарської словесності [5,с.7].

З моменту відкриття Харківського університету до його 
структури входила хімічна лабораторія. З 1812 по 1847 рік 
при ній функціонувала і фармацевтична лабораторія. Вона 
була пристосована для проведення практичних занять з 
фармації, фармакогнозії та інших профільних дисциплін, 
швидко отримавши реноме центру наукових досліджень і 
експериментів. Саме тут екзаменувалися фармацевти.

Після роботи в аптеці протягом трьох років учень отри-
мував право скласти при медичному факультеті універси-
тету іспити на звання аптекарського помічника. За умови 
позитивного завершення іспитів аптекарський помічник 
міг отримати посаду завідувача невеликих аптек в сіль-
ській місцевості або працювати на другорядних посадах в 
міських аптеках [6,с.253].

Не зайвим буде зауважити, що у ХІХ ст. жінки не мали 
права вступу на фармацевтичне відділення. Всі спроби 
відкрити жіночі фармацевтичні курси при Жіночому ме-
дичному університеті закінчувалися невдало. Хоча у 1885 
році Фармацевтична рада визнала право жінок на фарма-
цевтичну освіту, аптеки отримали дозвіл від Медичного 
департаменту приймати учениць лише у травні 1888 року. 
Аптеки, які приймали ученицю, позбавлялися права ви-
користовувати учнів чоловічої статі. Через кілька років 
це обмеження було скасовано, але у дореволюційні часи 
жінки у фармацевтичній справі залишалися скоріше ви-
ключенням [8,с.162].

Процес розділу хімічної та фармацевтичної лабораторій 
тривав кілька років. Лише в 1850 році їх було розділено 
остаточно. Спочатку від цього розподілу фармацевти біль-
ше втратили, ніж отримали: з 1957 предметів, які утриму-
валися в об’єднаних лабораторіях, 1410 було віддано в хі-
мічну, а 547 залишено за фармацевтичною [25,с.55].
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Вже у 1860–х роках провідну роль в навчальному про-
цесі почали відігравати практичні й лабораторні заняття. 
Так, у звіті університету за 1865 рік можна знайти на-
ступні слова: «В фармацевтической лаборатории под на-
блюдением доцента Ганнота занимались 19 аптекарских 
помощников и аптекарских учеников, приготовляющихся 
к испытаниям на звание провизора и аптекарского помощ-
ника» [4,с.30,40]. Крім того, у послугах лабораторії були 
зацікавлені дві університетські клініки. Все це вимагало 
залучення додаткових фінансових коштів [7,с.301].

Втім більшість подібних прохань співробітників лабо-
раторії не знаходили підтримки у Ради університету. Це 
не виглядало надто дивним, враховуючи не тільки брак 
коштів, а й деякі положення нового загального статуту 
імператорських університетів 1863 року. А саме, у пара-
графі 121 йшлося: «...В медицинском факультете полага-
ются … при кафедре фармации рабочая комната с меди-
каментами и необходимыми для приготовления лекарств 
посудой и инструментами…» [24,с.37]. Насправді на той 
час при медичному факультеті Харківського університету 
діяла фармацевтична лабораторія, котра, всупереч низки 
недоліків у власній роботі, надавала можливість для вирі-
шення набагато ширшого спектру завдань навчального та 
наукового характеру, ніж згадувана в статуті робоча кімна-
та. Лабораторія слугувала для виготовлення хіміко–фарма-
цевтичних препаратів під час проведення іспитів, практич-
них занять і наукових розвідок.

З другої половини 1860–х років фармація і фармакогно-
зія викладалася аптекарським помічникам протягом двох 
півріч. Регулярність занять становила дві, а згодом чотири 
години на тиждень. Що стосується лабораторних занять, 
то вони велися впродовж двох семестрів по 3 години кож-
ного тижня [9,с.12–13;10,с.13].

На зламі 60–70–х років ХIХ ст. у університетських на-
вчальних планах відбуваються суттєві зміни. В них більше 
не фігурують теоретичні лекції для фармацевтів. Можна 
припустити, що такі зміни були покликані розповсюдже-
ною тоді думкою про необхідність набуття фармацевтами 
насамперед практичного досвіду, тоді як теоретичні занят-
тя не відіграють суттєвої ролі. На цьому етапі заняття від-
бувалися винятково у стінах фармацевтичної лабораторії.

Протягом 1870–х років спостерігається тенденція до 
зростання популярності професії аптекаря–фармацевта. 
Це добре ілюструють наступні цифри: у 1860–х роках при 
Харківському університеті одержували звання провізо-
ра не більше 5 осіб на рік і 10–15 ставали аптекарськи-
ми помічниками, то в 1872 році університет підготував 30 
провізорів і 31 аптекарського помічника, у 1874 році – 32 
провізори і 26 аптекарських помічників, у 1877 році – 
16 провізорів і 38 аптекарських помічників. Якщо брати 
більш тривалий відрізок часу – з 1863 по 1884 рік, то мож-
на побачити, що Харківський університет підготував двох 
магістрів фармації, 110 провізорів і 177 аптекарських по-
мічників [5,с.36].

На початку 1880–х рр. дедалі більше став відчуватися 
брак лабораторних приміщень. Справа полягала в тому, що 
кімнати (одна з них виконувала роль лабораторії, а інша 
використовувалася у якості аудиторії), які лабораторія 
отримала тридцять років тому, не відповідали тогочасним 
потребам як навчального процесу, так і наукової роботи. 
Тому у 1885 році вона нарешті додатково отримала три 
кімнати на третьому поверсі у новій університетській бу-
дівлі по вул. Сумській, а на межі 1880–х – 90–х рр. до них 
додалися ще дві [7,с.303–304].

З середини 1880–х років лабораторія стала місцем про-
ведення занять з фармації та фармакогнозії, які відвідували 
студенти медичного факультету. Відбулися зміни і у про-
грамі практичних занять фармацевтів, проблематику яких 
було значно розширено. Як правило, такі заняття відвіду-
вали слухачі, що бажали у майбутньому працювати прові-
зорами. Ці зміни були зумовлені появою окремої кафедри 
фармації та фармакогнозії. Вагому роль у її становленні ві-
діграв перший завідувач, магістр фармації, професор А.Д. 
Чиріков. Він же очолював і фармацевтичну лабораторію.

Професор особисто вів практичні заняття з фармації 
для провізорів і аптекарських помічників. До їх програми 
входило: «…приготовление главнейших лекарственных 
форм и готовых препаратов, ближайшее знакомство с хи-
мико–фармацевтическими препаратами и исследование их 
достоинства при помощи микроскопа и других приборов». 
Навчальний план передбачав на них 1 годину на тиждень 
[11,с.43].

На початку 1890–х років теоретичні лекції для фарма-
цевтів повернулися до навчальних планів. Втім перевага 
все ж таки залишалася за заняттями, що мали практичну 
спрямованість і відбувалися у фармацевтичній лаборато-
рії. На тому етапі вони складалися з наступних елементів:

«а) упражнения по аналитической химии (качественный 
и количественный анализ) и определение физических 
свойств лекарственных средств (удельный вес, температу-
ра плавления и др.);

б) извлечение и приготовление в чистом виде главней-
ших составных частей растений, а именно алкалоидов, 
глюкозидов, эфирных масел, красящих веществ, углеводов 
и др.;

в) приготовление галеновых и химико–фармацевтичес-
ких препаратов;

г) приготовление микроскопических препаратов» 
[13,с.83–85].

Студенти–фармацевти також мали право відвідувати 
лекції з ботаніки, фізики, хімії, що викладалися  на фізико–
математичному факультеті. У 1899 році при Харківському 
університеті слухали лекції 150 аптекарських помічників і 
44 аптекарських учні [14,с.21].

У другій половині ХІХ ст. необхідність змін у системі 
фармацевтичної освіти ставала дедалі актуальнішою. Але 
інституалізація вищої фармацевтичної освіти відбувалася 
надто сутужно й суперечливо. Обговорення різних варіан-
тів реформування фармацевтичної освіти розпочалось на І 
фармацевтичному з’їзді у 1864 році, що відбувся у Москві. 
Його делегати висловилися на користь збільшення загаль-
ноосвітнього цензу фармацевтів і за розширення програми 
спеціалізованого викладання [21,с.4].

Цієї теми також торкалися на ІІ та ІІІ фармацевтичних 
з’їздах (1889 і 1899 року) [6,с.261]. Наприклад, в рамках 
ІІ фармацевтичного з’їзду, що відбувся у столиці імперії, 
доповідачі неодноразово торкалися проблем розвитку та 
вдосконалення фармацевтичної освіти. Зокрема було пред-
ставлено низку доповідей і думок щодо цієї проблеми ба-
гатьох фармацевтичних товариств, вчених й окремих фа-
хівців–фармацевтів. Не можна залишити поза увагою той 
факт, що серед доповідачів був і вихованець харківської 
школи фармації – доктор медицини М.Ф. Ментін (на той 
час він обіймав посаду професора Варшавського універ-
ситету, але у 1884 році стояв на чолі кафедри фармації та 
фармакогнозії Харківського університету) [5,с.38].

Згадана доповідь не єдиний приклад участі харківських 
фармацевтів у процесі реформування освіти для фармацев-
тів. Під час засідання Харківського фармацевтичного това-
риства 8 вересня 1899 року його учасниками наголошува-
лося: «Недостаток образования очень вредно отзывается 
на нашем общественном и материальном положении». 
Члени товариства, користуючись підтримкою його голо-
ви, вже згадуваного професора А.Д. Чирікова, розробили 
низку пропозицій щодо внесення змін до системи про-
фесійної підготовки фармацевтів. Ці пропозиції розгля-
далися на засіданнях III Всеросійського фармацевтичного 
з’їзду, який відбувся у Москві [19,c.354]. З приводу фар-
мацевтичної освіти було оприлюднено окрему постанову: 
«Ходатайствовать об учреждении при медицинских фа-
культетах университетов самостоятельного фармацевти-
ческого отделения с трехлетним курсом, со значительно 
расширенной программой и собственными лабораториями 
по типу естественных отделений при физико–математи-
ческих факультетах» [18,c.71–75].

Проте все переважно залишалося на рівні розмов, бо 
існуюча система освіти відповідала інтересам приватних 
власників аптек, які не були зацікавлені в удосконаленні 
фармацевтичної освіти в Росії. Справа в тому, що більш 
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кваліфіковані службовці мали право на більш високу заро-
бітну плату, тому багато аптекарів докладали зусиль, щоб 
загальмувати реформу і надалі мати змогу користуватися 
дешевою працею учнів–помічників.

З 1850–х рр. спостерігалася чітка тенденція до збіль-
шення відсотку осіб єврейського походження серед бажа-
ючих одержати освіту фармацевта. Для розуміння цього 
процесу слід нагадати, що у Російській імперії ХІХ сто-
ліття євреї були дискримінованою національною групою. 
Дискримінація, в першу чергу, стосувалася місця прожи-
вання єврейського населення – воно мало оселятися лише 
на території західних і південно–західних губерній імперії 
(«межа осілості»). Крім того, на його представників було 
накладено заборону займати посади державних службов-
ців тощо. Але дія обмежувальних законів не поширюва-
лися на євреїв з вищою освітою [5,с.37]. До речі, євреї, які 
отримували звання фармацевтів, могли навіть ставати по-
чесними громадянами та мали право залучати до роботи 
у своїх аптеках службовців–фармацевтів християнського 
віросповідання. Саме тому значна кількість євреїв бажала 
отримати вищу освіту.

Чимало єврейських прізвищ можна було зустріти серед 
студентів і вільних слухачів медичних факультетів універ-
ситетів. Імперська влада намагалася обмежити єврейське 
представництво в університетському середовищі. Тому не 
викликає жодного подиву розпорядження стосовно скоро-
чення чисельності осіб єврейської національності серед 
студентів та вільнослухачів, що з’явилося в 1888 році. 
Згідно з цим документом, під час прийому до Харківського 
університету євреї повинні були становити не більше 20% 
від кількості абітурієнтів–християн. Зрозуміло, що розпо-
рядження стосувалося і тих євреїв, які планували отрима-
ти освіту фармацевта [7,с.143]. Як на практиці застосо-
вувалися положення розпорядження, можна з’ясувати за 
допомогою першоджерел. У розділі «Хроніка» журналу 
«Фармацевтический вестник» за 1900 рік йшлося: «К слу-
шанию провизорского курса в Харьковском университете 
в настоящем году из числа 130 человек евреев, подавших 
прошения, допущены только 5 человек. В прошлом году 
с разрешения г. Министра народного просвещения было 
принято сверх нормы 60 человек. В этом году такого рас-
поряжения не последовало … полицией же предписано ев-
реям выехать в 24 часа» [26,с.831].

На початку ХХ ст. кількість студентів і слухачів, які на-
вчалися у фармацевтичній лабораторії, істотно збільшила-
ся. Пояснити це можна розширенням навчальної програми 
і зростанням кількості студентів в цілому. Наприклад, у 
першому півріччі 1909 р. в її стінах проходило підготовку 
513 студентів–медиків, 43 слухачі фармацевтичних курсів 
і 264 фармацевти, які склали іспити на отримання звання 
провізора [15,с.31]. В цей час на медичному факультеті 
фармацевти слухали наступні дисципліни: «Техника су-
дебно–медицинских вскрытий», «Судебно–медицинские 
и микрохимические исследования», «Подача скорой помо-
щи» [12,с.7].

В цей час знову пожвавлюється дискусія щодо пошуків 
шляхів реформування системи фармацевтичної освіти. Ті 
правила, за якими здійснювалася підготовка фармацевтів, 
вже давно застаріли (положення про фармосвіту діяло ще 
з 1845 року) та не відповідали новим історичним реаліям. 
За великим рахунком, тогочасна система фармосвіти явля-
ла собою справжній пережиток середньовічного цехового 
укладу, тоді як країна жила вже у індустріальній епосі. 
Дискусія з цього приводу знайшла своє відображення на 
сторінках спеціалізованої періодичної преси того часу. 
Безнадійно застарілі методи підготовки фармацевтичних 
кадрів, де наголос робився на здобуття досвіду безпосе-
редньо під час роботи в аптеці, тоді як при університетах 
лише закріплювалася теоретична підготовка і складалися 
іспити, піддавалися справедливій критиці.

Проблема реформування фармацевтичної освіти розгля-
далася не лише на фармацевтичних з’їздах, про що йшло-
ся вище. Різні її аспекти піднімалися і у 1902 році на VIII 
Пироговському з’їзді, у 1910 році – на ХІ Пироговському 
з’їзді й у 1913 році на ХІІ з’їзді Пироговських з’їздах ме-

дичних працівників [3,с.55]. Доповідь про необхідність ре-
організації фармацевтичних курсів була прочитана і на III 
з’їзді діячів технічної і професійної освіти, що відбувся в 
Санкт–Петербурзі в 1903 році [21,c.14–20,22].

Щодо харківських фармацевтів, то вони не залишали 
спроб видозмінити існуючу систему викладання для фар-
мацевтів і втілити у життя постанови про створення само-
стійного фармацевтичного відділення, що були озвучені на 
III Всеросійському фармацевтичному з’їзді. Так, у прото-
колі засідання Харківського фармацевтичного товариства 
за 1912 рік зазначалося: «Профессором А.Д. Чириковым 
было предложено общему собранию ходатайствовать об 
установлении в Харькове специальных фармацевтических 
курсов, требующих для поступления аттестат зрелости (т.е. 
окончания полного курса гимназии). Собрание предложе-
ние приняло, избрало комиссию под председательством 
профессора А.Д. Чирикова, поручив ей разработать проект 
учреждения курсов и представить его в Министерство» 
[20,с.406].

В умовах Першої світової війни проблема підготовки 
кваліфікованих фармацевтичних кадрів набула неабиякої 
актуальності. Для цього періоду було характерним загаль-
не піднесення в галузі фармацевтичної освіти й науки. 
З’явилося розпорядження міністра народної освіти щодо 
збільшення квоти прийому на фармацевтичні курси, що ді-
яли при університетах. Вже в роки війни, а саме 25 серпня 
1915 року, з’явився циркуляр міністра народної освіти, що 
передбачав відкриття хіміко–фармацевтичного відділення 
при фізико–математичному факультеті Харківського уні-
верситету [16,с.57]. Проте втілити це на практиці було не 
надто просто. З університетського звіту за 1915 рік можно 
дізнатися, що: «…отсутствие правильно оборудованной 
фармацевтической лаборатории сделало невозможным 
немедленно открыть при физико–математическом факуль-
тете химико–фармацевтические курсы, хотя потребность 
в подготовленных химиках–фармацевтах ощущается уже 
давно и в настоящий момент сказывается особенно остро» 
[16,с.57]. Статистичні дані свідчать, що у 1916 році на базі 
фармацевтичної лабораторії Харківського університету 
складали іспити та відвідували заняття близько 700 фар-
мацевтів. Ця цифра не враховує студентів медичного фа-
культету [17,с.83].

Не маючи змоги кардинально реформувати фармацев-
тичну освіту, міністерство народної освіти видає циркуля-
ри, в яких йшлося, по–перше, про скасування обов’язкового 
трирічного стажу роботи в аптеці для аптекарських поміч-
ників, які мали бажання підвищити свою кваліфікацію на 
провізорських курсах при університетах, а по–друге, про 
скорочення стажу роботи з трьох до двох років для апте-
карських учнів, які висловили бажання скласти іспити на 
здобуття звання аптекарського помічника. Слід також за-
значити про збільшення на 10% вакансій для євреїв, які 
вступали на фармацевтичні курси [5,с.40].

Ці нововведення викликали істотне збільшення кількос-
ті осіб, які хотіли отримати фармацевтичні ступені. Якщо 
брати до уваги ситуацію у Харківському університеті, то 
у 1917 році екзамен на ступінь аптекарського помічника 
складало 603 чоловіки і 144 – на провізора [22,с.13].

Втім, все це не могло задовольнити зростаючу по-
требу у фахівцях–фармацевтах. Вирішити цю проблему 
мало відкриття спеціалізованого навчального закладу. 
Необхідність його заснування було зумовлена і тим, що 
постійно зростала кількість бажаючих здобути вищу фар-
мацевтичну освіту.

Висновки. Отже, саме нестача фармацевтичних кадрів і 
погана організація їх підготовки були основними причина-
ми відставання аптечної справи в дореволюційній Росії. У 
країні не було жодного спеціального навчального закладу. 
Кафедри фармації, які готували аптечних працівників, іс-
нували тільки при медичних факультетах кількох універ-
ситетів, зокрема і Харківського.

В цьому контексті не можна не відзначити величезне 
значення Харківського університету, який на тому етапі 
відігравав роль головного центру підготовки фармацев-
тичних кадрів. Загалом в його стінах протягом 1805–1918 
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років здобуло фармацевтичну освіту та прослухало спе-
ціалізовані лекції понад 5000 осіб. Значний рівень про-
фесійної підготовки провізорів у ІІ половині ХІХ ст. – на 
початку ХХ ст., успіхи в розвитку фармацевтичної освіти 
в університеті пов’язано з іменами видатних вчених, про-
фесорів, що працювали на той час: А.Д. Чирікова, М.О. 
Валяшка, М.П. Красовського, А.Д. Розенфельда та інших. 
Вони вже тоді, беручи до уваги потреби аптечної мережі 
України, а також, враховуючи останні досягнення хімічної 
та фармацевтичної науки, чітко усвідомлювали необхід-
ність фармацевтичної освіти для працівників аптек.
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УДК 371.12/16:94(477) «ХІХ–ХХ»
Яременко І.О., аспірантка, Інститут історичної освіти Національного 
педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова (Україна, Київ), 
yaremenko.npu.edu.ua@yandex.ua

Соціально–правовий статус 
земського вчителя Російської імперії 
наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Проаналізовано особливості правового і соціального статусу земського 
вчителя Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Особливу 
увагу приділено таким аспектам питання, як умови прийняття на службу, 
соціально–матеріальні права та переваги, інституційні взаємовідносини 
із державними органами влади та земським керівництвом і т.д. 
Виконання поставленої мети здійснено з використанням, перш за 
все, проблемно–хронологічного методу, а також методу соціального 
конструктивізму. Встановлено, що зміни соціально–правового статусу 
земського вчителя Російської імперії торкнулися умов прийняття на 
роботу, матеріального забезпечення, соціальних пільг та ін. Також 
констатовано незахищеність та недостатню урегульованість їх правового 
статусу. Це стосувалося залежності від значного кола осіб (повітової 
училищної ради, громадських попечителів та ін.). Все це дозволило 
зробити висновок про консервативність тогочасної системи початкової 
освіти Російської імперії.
Ключові слова: вчитель, земство, земська діяльність, Російська 
імперія, правовий статус, Міністерство народної освіти.
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Social and legal status of the zemski teacher of the Russian Empire 
of the late XIX – early XX centuries

Features of the legal and social status of teachers sheriff Russian Empire 
in the late XIX – early XX centuries analyzed. Focuses on the conditions 
of employment, relationship to leadership. Performing goals accomplished 
using a problem–chronological method and the method of social 
constructivism. The features of changes in the conditions of employment, 
fi nancial security, social benefi ts Zemsky teachers of the Russian Empire. 
Defi ned insecurity and inadequate regulation of their legal status. We are 
talking about the chain of command considerable number of persons (school 
Board, public trustees, etc.). The above leads to the conclusion about the 
conservatism of the primary education system of the Russian Empire.

Keywords: the teacher, zemstvo, educational activity, Russian Empire, 
the legal status Ministry of National Education.
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Социально–правовой статус земского учителя Российской 
империи в конце ХІХ – начале ХХ вв.

Проанализированы особенности правового и социального статуса 
земского учителя Российской империи в конце XIX – начале ХХ в. 
Особое внимание уделено таким аспектам вопроса, как условия 
приема на службу, социально–материальные права и преимущества, 
институциональные взаимоотношения с государственными 
органами и земским руководством и т.д. Выполнение поставленной 
цели осуществлено с использованием, прежде всего, проблемно–
хронологического метода, а также метода социального 
конструктивизма. Установлено, что изменения социально–правового 
статуса земского учителя Российской империи коснулись условий 
принятия на работу, материального обеспечения, социальных льгот 
и др. Также констатировано незащищенность и недостаточную 
урегулированность их правового статуса. Это касалось зависимости 
от значительного круга лиц (уездного училищного совета, 
общественных попечителей и др.). Вышеуказанное позволило 
сделать вывод о консервативности тогдашней системы начального 
образования Российской империи.

Ключевые слова: учитель, земское учительство, Российская 
империя, правовой статус, Министерство народного просвещения.

Сучасний стан розвитку освіти та науки України обу-
мовлює необхідність здійснення ефективних та проду-
маних реформ, які б спиралися на новітні педагогічні та 
управлінські досягнення. Актуальність вказаного питання 
підтверджується об’єктивними обставинами та відповід-
ними громадськими й політичними дискусіями останніх 
років. Далеко не останнє місце в них посідають пробле-
ми своєчасного, і збільшення, фінансування викладаць-
кого складу, уточнення його правового статусу, зокрема, 
необхідність зарахування вчителів до категорії державних 
службовців, що разом з тим, повинно було б сприяти під-
вищенню якості освіти. Вирішення цих питань потребує, 
поряд з іншим, й напрацювання історико–теоретичної бази 
для уникнення випадків нехтування суспільно–політични-
ми та культурно–освітніми особливостями вітчизняного 
континууму.
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