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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. У сучасних умовах реформування національних 
систем  освіти  і  охорони  здоров’я,  в  умовах  соціально-політичних  та 
економічних  викликів  ХХІ  ст.  особливо  важливим  є  вивчення  досвіду 
минулих  поколінь  у  сфері  охорони  здоров’я.  В  цьому  контексті  варто 
відзначити напрацювання наукових медичних товариств, з’їздів лікарів другої 
половини  ХІХ  –  початку  ХХ  століття,  особливо  вчених-лікарів  у  галузі 
шкільної гігієни.

Історичний  досвід  формування  наукових  основ  шкільної  гігієни,  її 
структуризації,  змістовного  наповнення,  вироблення  дієвих  механізмів 
функціонування,  що було справою багатьох поколінь українських лікарів і 
вчених, актуальний сьогодні та заслуговує на увагу дослідників історії науки 
й техніки. Окрім того, як позитивний досвід,  так і  помилки минулого слід 
використати для формування сучасної державної політики України в галузі 
охорони здоров’я, реформування освітньої галузі, вдосконалення медичного 
обслуговування  населення.  Враховуючи  сучасний  стан  профілактики 
захворювань,  особливо  серед  сотень  тисяч  переселенців  зі  сходу  і  півдня 
України,  серед  яких  велика  частка  дітей  шкільного  віку,  використання  та 
творче впровадження набутого досвіду минулого, як ніколи, на часі.

Задекларована проблематика актуалізується під кутом зору перегляду 
норм  фізичного  і  навчального  навантаження,  граничної  розумової 
працездатності учнів з кореляцією на зміни в їхньому здоров’ї, які пов’язані 
зі  способом  життя,  станом  довкілля.  Досі  дискурсивними  залишаються 
питання  дотриманням  дитячих  норм  харчування,  створення  належних 
гігієнічних  умов  освітнього  середовища,  визначення  норм  фізичного 
навантаження,  фахової  підготовки  вчителів  фізичного  виховання,  розробки 
науково  обґрунтованих  навчальних  програм  з  урахуванням  вікових  та 
індивідуальних особливостей дітей. 

Окрім  того,  актуальність  дослідження  зумовлюється  назрілою 
потребою  подолання  існуючої  сьогодні  «дисциплінарної  обмеженості», 
розрізненості  наукових  досліджень  з  історії  шкільної  гігієни,  фізичного 
виховання,  історії  науки  й  техніки,  які  сформувались  у  великий 
історіографічний масив і потребують комплексного, багатовимірного аналізу 
й синтезу для підготовки цілісної наукової розвідки з окресленої проблеми.

Сучасне  наукове  осмислення  здобутків  шкільної  гігієни  другої 
половини ХІХ – початку ХХ ст. потребує подальшого розгляду цієї проблеми 
в регіональному, соціокультурному та мікроісторичному вимірах.

Зв’язок  роботи  з  науковими  програмами,  планами,  темами. 
Дисертаційне дослідження є складовою тематичного наукового плану ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький  державний  педагогічний  університет  імені 
Григорія  Сковороди»:  «Становлення  і  розвиток  наукових  шкіл  на  теренах 
України  в  другій  половині  ХІХ  –  на  початку  ХХІ  ст.:  зміни  наукових 
концепцій,  закономірності  та механізми розвитку науки» (номер державної 
реєстрації 0112U005221). 
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Метою  дослідження є  цілісне  відтворення  найважливіших  етапів 
формування і розвитку наукових основ шкільної гігієни на терені України в 
другій половині  ХІХ – на  початку ХХ ст.  на тлі  соціально-економічних та 
політичних викликів часу.

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:
- проаналізувати  історіографічну  та  джерельну  базу  з  історії 

формування і розвитку шкільної гігієни другої половини ХІХ ст. – початку 
ХХ ст. та визначити теоретико-методологічні підходи з обраної теми;

- розкрити  місце  і  роль  з’їздів  природодослідників  і  лікарів, 
Товариства лікарів у пам’ять М.І. Пирогова в структуризації змісту санітарно-
гігієнічної роботи в освітніх закладах; 

- з’ясувати  визначальні  індикатори  формування  полілогу  науки, 
освіти, соціуму в галузі шкільної гігієни, громадських інститутів та їх впливу 
на впровадження профілактичної медицини в школі;

- відслідкувати  основні  напрями  роботи  медичних  товариств  у 
галузі шкільної гігієни;

- виявити  взаємовпливи  санітарно-гігієнічних  практик  і 
формування нормативної бази шкільної гігієни;

- окреслити  коло  наукових  проблем,  які  потребують  подальшого 
наукового дослідження.

Об’єктом  дослідження є  шкільна  гігієна  в  науковому,  освітньому 
антропологічному вимірах другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Предмет  дослідження –  найважливіші  етапи  структуризації  змісту 
шкільної гігієни, наукові (з’їзди, товариства лікарів та вчених), організаційні 
(комісії,  робочі  групи,  секції),  соціокультурні  (просвітницька,  видавнича, 
виставкова  робота)  чинники  запровадження  шкільної  гігієни  в  закладах 
освіти.

Хронологічні  межі дослідження охоплюють  другу  половину  ХІХ – 
початок ХХ ст. – період активного формування та запровадження наукових 
основ  шкільної  гігієни  в  освітніх  закладах  на  теренах  України.  Окреслені 
хронологічні  межі  дозволяють  розкрити  основні  етапи  становлення  і 
розвитку шкільної гігієни в умовах викликів другої половини ХІХ – початку 
ХХ ст. 

Територіальні  межі дослідження  визначаються  теренами  України 
другої половини ХІХ ст. – початку ХХ ст. у складі Російської імперії. 

Методи  дослідження.  Дисертаційна  робота  базується  на 
загальноприйнятих  у  сучасній  історичній  науці  принципах  історизму, 
системності,  об’єктивності,  всебічності,  наступності,  плюралізму,  які 
передбачали цілісне, всебічне охоплення найсуттєвіших аспектів зазначеної 
теми та слугували методологічними орієнтирами опрацювання історіографії, 
джерельної  бази.  Для  реалізації  поставлених  завдань  використано 
методологічний інструментарій, де чільне місце належить таким методам, як 
міждисциплінарний,  структурно-системний,  структурно-функціональний,  а 
також  історичним  –  проблемно-хронологічному,  порівняльно-історичному, 
описовому та іншим.
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Ці методи дозволяють висвітлити найважливіші чинники формування 
наукових  основ  шкільної  гігієни,  розкрити  фактори,  які  впливали  на  її 
розвиток, з’ясувати основні етапи історичного становлення наукової галузі. З 
метою ґрунтовного дослідження обраної теми використано методологічний 
інструментарій  інших  наук:  бібліографічний,  статистичний,  методи 
джерелознавчого й архівознавчого аналізу й синтезу, що дало змогу всебічно і 
критично  опрацьовувати  весь  комплекс  існуючої  літератури  із  зазначеної 
проблеми,  виявити,  систематизувати  джерела  і  підсумувати  інформацію та 
зробити висновки.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше:
- на  основі  синтезу  сучасних  методів  дослідження  й 

історіографічного аналізу літератури другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 
розкрито визначальні чинники формування наукових основ шкільної гігієни 
другої половини ХІХ – початку ХХ ст.;

-  розглянуто процес формування шкільної гігієни як відповідь на 
виклики часу, запит людини, суспільства, освіти, охорони здоров’я;

- з’ясовано  роль  громадських  об’єднань  лікарів  у  просуванні 
програм шкільної гігієни всупереч бюрократичним перепонам чиновників та 
мізерного державного фінансування освіти й медицини;

- до наукового обігу введено низку архівних документів медичних 
товариств, місцевих органів влади, санітарно-гігієнічних обстежень лікарів, 
які в джерелознавчому плані досі не досліджувалися. 

Набули подальшого розвитку: 
- концептуальні  положення  про  взаємовпливи  вченого  і  соціуму, 

визначальні  соціально-економічні,  антропологічні,  соціокультурні  чинники 
впливу на становлення і розвиток шкільної гігієни; роль шкільної гігієни у 
формуванні ефективного освітнього середовища.

Удосконалено:
- соціокультурні,  антропологічні,  соматичні,  повсякденні  виміри 

шкільної  освіти  другої  половини ХІХ –  початку  ХХ ст.  під  кутом зору  її 
позиціонування на європейському інтелектуальному просторі.

Практичне  значення  одержаних  результатів полягає  в  тому,  що 
матеріали  дисертаційного  дослідження  можуть  застосовуватися 
дослідниками  в  порівняльно-історичному  аналізі  сучасних  тенденцій 
розвитку медицини, ролі й значення місцевої медицини та її профілактичних 
заходів  в  шкільній  освіті  в  умовах  глобалізаційних  викликів.  Отримані 
автором  результати  дослідження  можуть  бути  використані  для  оновлення 
навчальних  програм,  підготовки  лекцій  з  історії  науки  й  техніки,  історії 
медицини,  історії  України,  фахових  навчально-методичних  посібників, 
спецкурсів у вищих навчальних закладах. 

Особистий  внесок  здобувача полягає  в  проведенні  комплексного 
дослідження процесу формування наукових основ шкільної гігієни на теренах 
України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Наведені в дисертації наукові 
результати та висновки отримані автором особисто. Наукові статті у фахових 
виданнях є одноосібними.
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Апробація  результатів  дисертації.  Основні  положення  і  висновки, 
результати  дослідження  обговорювалися  на  засіданнях  кафедри  історії  та 
культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди», пройшли апробацію на міжнародних 
і  всеукраїнських  науково-практичних  конференціях,  методологічних 
семінарах:  ІІІ  Міжнародній  науково-практичній  конференції  «Безпека 
життєдіяльності і  охорона здоров’я дітей і молоді  XXI сторіччя: сучасний 
стан,  проблеми  та  перспективи»  (Переяслав-Хмельницький,  12-13 
вересня  2013 р.), Міжнародній  науково-практичній  інтернет-конференції 
«Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у 
країнах  Європи  та  Азії»  (Переяслав-Хмельницький,  30-31  січня  2013 р.), 
ІІ Міжнародній  науковій  інтернет-конференції  «Історичні,  економічні, 
правові,  соціально-філософські  та  освітні аспекти  розвитку  охорони 
здоров’я»,  присвяченої  210-річчю  Харківського  національного  медичного 
університету  (Харків,  4-11  листопада  2014  р.),  ІV Міжнародній  науково-
практичній  конференції «Безпека  життєдіяльності  і  охорона  здоров’я 
дітей  і  молоді  XXI сторіччя:  сучасний  стан,  проблеми  та 
перспективи» (Переяслав-Хмельницький,  18-19 вересня 2014 р.),  в 
інноваційному  семінарі  «Евалюація  науково-освітніх  програм  для 
національних  меншин»  (Переяслав-Хмельницький,  15  квітня  2015  р.), 
Міжнародній  науковій  конференції  «Nauka,  problemy,  osiągnięcia, 
innowacyjność,  praktyki,  teoria  29.04.2015  -  Nauka,  problemy,  osiągnięcia, 
innowacyjność, praktyki,  teoria (Лодзь, Польща, 29-30.04.2015), Міжнародній 
науково-практичній  конференції  «Інноваційні  погляди  наукової  молоді  - 
2015» (Київ, 21-30 квітня 2015 р.) та ін.

Публікації. Основні  положення  і  висновки  дисертаційного 
дослідження  викладені  у  8  публікаціях  автора.  Серед  них  –  4  статті, 
опубліковані  в  наукових  фахових  виданнях,  затверджених  Міністерством 
освіти і науки України, 2 – у періодичних виданнях іноземних держав, 4 – 
апробаційного характеру. Всі статті одноосібні. 

Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження. 
Дисертація складається зі вступу, 4 розділів, висновків, списку використаних 
джерел і  літератури (337  позицій),  додатків.  Загальний  обсяг  дисертації 
складає 180 сторінок. Повний обсяг дисертації викладено на 282 сторінках. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дослідження, визначено 
мету, завдання, об’єкт, предмет, методи дослідження, встановлено хронологічні 
межі дослідження, схарактеризовано джерельну базу, розкрито наукову новизну, 
теоретичне і  практичне значення одержаних результатів,  наведено відомості 
про апробацію та впровадження результатів дослідження, публікації і структуру 
дисертації.

У  розділі  1  –  «Історіографія,  джерельна  база  та  методологія 
дослідження»  –  проаналізовано  стан  наукової  розробки  теми,  виявлено 
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основні  історіографічні  етапи  розвитку  наукової  думки  з  досліджуваної 
проблеми,  проаналізовано  джерельну  базу  та  визначено  методологію 
дослідження. 

У  підрозділі  1.1  –  «Історіографія  проблеми» –  охарактеризовано 
великий масив літератури другої половини ХІХ – початку ХХІ ст., вивчено 
стан  наукової  розробки  проблеми,  виявлено  провідні  напрями  наукового 
дискурсу окресленої проблематики.

На основі комплексного аналізу літератури другої половини ХІХ ст. – 
початку ХХІ ст. слід виокремити три умовних історіографічних періоди: І – 
друга половина ХІХ – початок ХХ ст.; ІІ – 20-80–ті рр. ХХ ст.; ІІІ – сучасний, 
з 1991 р. і до наших днів.

До  першого  історіографічного  періоду  належать  наукові  праці,  які 
відображають розвиток шкільної гігієни в губерніях другої половини ХІХ ст. 
Це,  насамперед,  роботи  вчених-лікарів  О.В. Корчак-Чепурківського, 
Д.М. Левенсона, М.С. Уварова, М.П. Васильєвського та ін. 

Тогочасні  актуальні  проблеми  розвитку  профілактичної  медицини 
проаналізовані  в  роботах  Д.М.  Жбанкова,  Є.О.  Осипова,  І.В. Попова, 
П.І. Куркіна, С.М. Ігумнова та ін. 

Критичному  аналізу  функціонування  місцевої  медицини,  санітарно-
гігієнічного  стану  шкіл,  зокрема  в  Катеринославській,  Подільській, 
Харківській  Херсонській  губерніях,  присвячені  праці  Ю.А.  Ролле, 
С.М. Ігумнова,  О.Л. Смідовича,  М.І.  Тезякова,  М.П.  Васильєвського,  Г.В. 
Шверіна, С.Г. Теслі та ін. 

Великий масив аналітичного матеріалу про формування основ шкільної 
гігієни  в  губерніях  подається  в  працях,  протоколах  та  щоденниках  з’їздів 
лікарів  Херсонської,  Чернігівської,  Катеринославської,  Бессарабської  та 
інших губерній. 

Найважливіші етапи формування основ шкільної гігієни відображені в 
«Щоденниках» та «Трудах» з’їздів російських природодослідників і лікарів, 
Товариства російських лікарів у пам’ять М.І. Пирогова («Пироговські з’їзди») 
та Російського товариства охорони народного здоров’я.

Особливості  становлення  шкільної  гігієни  на  місцях  можна 
відслідкувати за виданнями одеського, київського, херсонського, подільського 
та  ін.  товариств  лікарів.  У  збірниках  праць  місцевих  видань  друкувалися 
гігієністи  М.П. Васильєвський,  М.І. Тезяков,  Д.М.  Левенсон,  М.С.  Уваров, 
Ф.С. Бурчак та ін. 

Наприкінці  ХІХ  –  на  початку  ХХ  ст.,  в  період  активної  розробки 
проблем  шкільної  гігієни,  з’явилися  роботи  С.М.  Ігумнова  «История 
медицины»  (1910  р.),  М.Я. Капустіна  «Гигиена»  (1893  р.),  В.Д.  Орлова 
«Обзор успехов гигиены за 1908 г.» (1909) та ін. 

У  радянський  час  гігієнічна  проблематика  знайшла  відображення  в 
працях  Г.І. Вихристюка,  А.М.  Жука,  С.С.  Каган,  О.О.  Грандо, 
Ю.М. Квітницького-Рижова  та  ін.,  де  автори  торкалися  низки  питань 
становлення шкільної гігієни в досліджувальний період.
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Упродовж  останніх  десятиліть  питанню ролі  лікарських  товариств  у 
розвитку  медичної  думки,  а  також  шкільної  гігієни  приділяли  увагу 
Я.В. Ганіткевич,  В.В. Короленко, М.Б. Коростельов, О.А.  Майстренко та ін. 
Окрім того, задекларована проблематика вивчалася дослідниками Н.І. Коцур, 
В.С. Єрміловим, С.І. Вітковським, Д.А. Мірошниченком, Н.І. Самойленко та 
ін. 

У  запропонованій  науковій  розвідці  автором  використані  праці,  які 
озброюють дослідника сучасною методологією наукового пізнання складних і 
суперечливих  процесів  розвитку  науки,  визначають  дослідницьку, 
просвітницьку та соціокультурну місію вченого. Йдеться про наукові розвідки 
В.Г. Кременя,  В.А. Смолія,  В.Н. Вергунова,  О.П. Реєнта,  Л.М. Бєсова, 
Г.М. Доброва, Я.С. Калакури, І.І. Колісник, С.В. Кульчицького, В.П. Коцура та 
ін. 

Історичний  аналіз  дозволяє  зробити  висновок  про  необхідність  і 
доцільність  подальшої  наукової  розробки проблеми «формування наукових 
основ  шкільної  гігієни  в  другій  половині  ХІХ –  на  поч.  ХХ ст.»  з  метою 
врахування  накопиченого  в  цій  галузі  досвіду  минулих  поколінь  учених, 
практичних  лікарів  для  вироблення  ефективної  моделі  функціонування 
сучасної  гігієнічної  складової  медицини  та  зробити  наукові  прогнози  на 
майбутнє. 

У підрозділі 1.2. – «Джерельна база дослідження» – характеризуються 
основні  групи  джерел,  на  яких  базується  вивчення  найважливіших  етапів 
історії  становлення і  розвитку  шкільної  гігієни.  Дисертантом виокремлено 
такі  групи  джерел:  1) документи  фондів  державних  архівів;  2)  масив 
опублікованих наукових праць учених-лікарів другої половини ХІХ – початку 
ХХ ст.; 3) тогочасна журнальна та газетна публіцистика. Найбільший масив 
документів  з  окресленої  теми  міститься  в  Центральному  державному 
історичному архіві України, м. Київ (ЦДІАК, Ф.274, 442, 715), Центральному 
державному архіві громадських об’єднань України (ЦДАГО, Ф. Р-342, 1035, 
1064 та ін.), Державному архіві м. Києва (ДАК, Ф.163, 251, 205, 1035 та ін.), а 
також  в  Інституті  рукопису  Національної  бібліотеки  України 
ім. В.І. Вернадського; Архіві Хмельницького обласного краєзнавчого музею, 
Національній науковій медичній бібліотеці України; Хмельницькій обласній 
науковій медичній бібліотеці, Хмельницькій обласній універсальній науковій 
бібліотеці  ім. М. Островського;  Одеській  національній  науковій  бібліотеці, 
фонді  відділу  краєзнавства  «Одесика»;  науковій  бібліотеці  Одеського 
Національного  медичного  університету;  науковій  бібліотеці  Одеського 
Національного університету ім. І.І. Мечникова. 

Виявлений масив архівних документів дозволив не лише відслідкувати 
різновекторні впливи на процес формування наукових основ шкільної гігієни, 
а  й  шляхом  співставлення  з  іншими  джерелами  перевірити,  уточнити, 
підтвердити  або  відкинути  деякі  твердження,  переконатися  у  повноті  й 
достовірності походження інформації. Другу групу джерел становлять наукові 
праці  українських  земських  санітарних  лікарів,  учених-гігієністів  другої 
половини ХІХ – початку ХХ ст.,  а саме: О.В. Корчак-Чепурківського, С.М. 
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Ігумнова,  М.І.  Тезякова,  М.П. Васильєвського та ін.  Аналіз  наукових праць 
учених-лікарів дозволив розкрити основний зміст та найважливіші напрями 
формування  наукових  основ  шкільної  гігієни,  впровадження  наукових 
розробок у практику. Праці учених-гігієністів другої половини ХІХ – початку 
ХХ ст. розкривають багатопланові наукові інтереси дослідників, які відіграли 
важливу  роль  у  боротьбі  з  масовими  епідеміями,  у  налагодженні  системи 
профілактичних заходів у школі з метою попередження й усунення причин 
масових захворювань.  Третю групу джерел становлять періодичні видання, 
які виходили друком на різних етапах досліджуваного періоду й містяться в 
фондах Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, Національної 
наукової  медичної  бібліотеки  України  та  Одеської  національної  наукової 
бібліотеки. Це, насамперед, такі видання, як: «Земская медицина», «Сборник 
Херсонского  Земства»,  «Врачебная  хроника  Бессарабской  губернии», 
«Вестник  судебной  медицины  и  общественной  гигиены»,  «Вестник 
общественной  гигиены,  судебной  и  практической  медицины»,  «Журнал 
Общества Русских врачей в память Н.И. Пирогова», «Труды Киевского отдела 
Русского Общества Охранения Народного Здравия», «Земский врач», «Труды 
Киевского  общества  детских  врачей»,  «Земско-медицинский  сборник», 
«Южно-русский  альманах»,  «Одесский  вестник»,  «Земский  сборник 
Черниговской губернии»,  «Протоколы общества  одесских  врачей»,  «Труды 
общества  русских  врачей  г.  Одессы»,  «Медицинский  вестник»  «Дневники 
съездов  русских  естествоиспытателей  и  врачей».  Періодичні  видання  в 
хронологічній послідовності містять відомості про внесок учених-лікарів у 
розвиток шкільної  гігієни,  етапи становлення шкільної  гігієни,  проблеми і 
труднощі  на  шляху  реалізації  санітарно-гігієнічних  умов  функціонування 
школи.

Отже,  тема  дослідження  базується  на  широкій  джерельній  базі,  яка 
включає  опубліковані  й  оригінальні  документи  центральних  і  місцевих 
архівів України, наукові праці лікарів-гігієністів, періодичні видання другої 
половини  ХІХ  –  початку  ХХ  ст.,  що  дозволяє  розв’язати  поставлені 
дослідницькі  завдання.  Отримана  із  джерел  інформація  в  авторській 
інтерпретації розкриває суперечливий процес становлення шкільної гігієни в 
освітніх закладах на теренах України, дозволяє з’ясувати розвиток наукових 
поглядів,  концепцій,  парадигм  в  профілактичному  напрямі  тогочасної 
медицини, показує багатофакторний (політичний, соціальний, економічний) 
вплив на  функціонування освітньої  системи,  вироблення гігієнічних основ 
навчального процесу.

Підрозділ 1.3. – «Методологія дослідження»  – містить обґрунтування 
методологічної  основи  наукового  пошуку,  вибору  підходів  щодо  розробки 
ключових напрямів дослідження та використання системи методів. Зокрема, в 
дисертації  вказується на те,  що проблема становлення і  розвитку шкільної 
гігієни  в  другій  половині  ХІХ  –  на  початку  ХХ  ст.  на  терені  України 
розглядалася  в  трьох  вимірах:  порівняльно-генетичному  –  зіставлення 
наукових  поглядів  про  становлення  і  розвиток  шкільної  гігієни, 
відслідковування організаційно-структурних змін на рівні місцевої медицини; 



10

вивчення всієї сукупності напрямів наукової думки стосовно шкільної гігієни 
і  формування  профілактичного  напряму  роботи;  взаємозв’язку  і 
взаємовпливів  розвитку  шкільної  гігієни  і  економічних,  соціальних, 
політичних чинників часу. Для системного і  повного висвітлення предмету 
дослідження  було  обрано  структурно-логічну  схему подачі  дослідницького 
матеріалу, яка дозволила проаналізувати становлення шкільної гігієни і роль 
громадських об’єднань лікарів комплексно в єдиному часовому вимірі. 

Методологічні  засади  дисертаційного  дослідження  базуються  на 
загальнонаукових  принципах  історизму,  об’єктивності  та  наступності.  У 
роботі використані методи джерелознавчого аналізу й синтезу, класифікації, а 
також  проблемно-хронологічний,  порівняльно-історичний,  статистично-
аналітичний  та  інші  методи.  Окрім  того,  автор  керувався принципами 
цілісності  й  системності,  висвітлюючи  становлення  і  розвиток  гігієнічної 
науки в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. в суперечливій взаємодії 
природної  та  соціоантропокультурної  (людської,  суспільної)  складових,  а 
також  з  погляду  гуманізації  вітчизняної  наукової  думки,  в центрі  якої  є 
людина-творець,  суб’єкт  розвитку  суспільства.  Дослідник  керувався 
принципами, які спираються на досягнення вітчизняної та зарубіжної науки і 
спрямовані на об’єктивне та всебічне висвітлення теми, враховуючи важливі 
в  концептуальному  плані  розробки  вітчизняних  і  зарубіжних  учених, 
теоретичні  висновки  й  узагальнення,  які  сприяли  осмисленню  та 
формуванню принципових наукових положень. 

У  розділі 2  –  «Структуризація  змісту  шкільної  гігієни  на  з’їздах 
лікарів  другої  половини  ХІХ  початку  ХХ  ст.»  –  розглядається  внесок 
зібрань  лікарів  у  розвиток  шкільної  санітарно-гігієнічної  справи, 
структурування змісту шкільної гігієни.

У  підрозділі  2.1  .–  «Контент  шкільної  гігієни  в  матеріалах  з’їздів  
природодослідників  і  лікарів» –  систематизовано  найважливіші  напрями 
роботи з’їздів природодослідників та розкрито їх роль у формуванні наукових 
основ шкільної гігієни.

Загальнодержавні з’їзди природодослідників та лікарів були важливою 
формою  об’єднання  надбань  тогочасної  медичної  науки  і  практичного 
досвіду у галузі шкільної гігієни другої половини ХІХ початку ХХ ст. Окрім 
того, вони стали знаковими подіями наукового життя медичного соціуму, де 
відбувався обмін ідеями, концепціями, практичним досвідом. Лікарі, вчителі, 
викладачі університетів як губернських міст, так і провінційних мали змогу 
встановити контакти зі світилами науки, ознайомитися зі станом справ у тій 
чи  іншій  галузі  науки,  дізнатися  про  нові  методи  та  практики  в  сфері 
медицини, зокрема шкільної гігієни.

Ініціатором з’їздів та їх ідейним сподвижником у 1856 р. став професор 
Київського  університету  св. Володимира  Карл  Кесслер.  Перед  першим 
загальноросійським з’їздом у 1867 р. в Санкт-Петербурзі пройшли з’їзди в 
Києві  1861 р.  та  1862  р.  Із  тринадцяти  всеросійських  з’їздів 
природодослідників  і  лікарів  –  три відбулися  на  теренах України,  в  Києві 
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(1871 р., 1898 р.) та Одесі (1883 р.), планувався з’їзд також у Харкові, але 
через низку причин він не відбувся.

Активну участь в організації  та роботі  з’їздів брали відомі тогочасні 
учені-гігієністи - О.П. Доброславін, Ф.Ф. Ерісман, Є.О. Осіпов, Ф.Г. Здекауер 
та  ін.,  вихідці  з  українських  міст  та  губерній  -  Н.А. Хржонщевський, 
В.Д. Орлов,  М.П. Васильєвський,  І.П.  Скворцов  та  ін.  Завдяки  їхнім 
організаційним  зусиллям  та  науковим  ідеям  медичний  напрямок  став 
потужним  локомотивом  у  роботі  з’їздів,  де  виокремилася  нова  галузь  - 
шкільна гігієна.

Слід відзначити, що, починаючи з ІІ з’їзду (1869 р.), питання шкільної 
гігієни і виховання постійно розглядалися на професійних форумах лікарів. У 
роботі медичних секцій учасниками з’їздів розроблялися актуальні питання 
шкільної  гігієни,  серед  яких  проекти  будівництва  шкіл,  виготовлення 
шкільних  парт,  освітлення  та  стану  повітря  в  класах  і  таке  інше.  Серед 
першочергових  були питання  профілактики  захворюваності  та  гігієнічного 
виховання школярів. 

Інша  група  доповідей  стосувалася  шкідливого  впливу  шкільного 
середовища  на  здоров’я  дітей.  Уперше  на  загальнодержавному  рівні 
озвучувалися такі  гострі  проблеми, як викривленням хребта та поширення 
хвороб зору.

З’їздами  напрацьовувалися  загальнодержавні  проекти  збереження 
здоров’я  дітей.  Так,  на  десятому  з’їзді  в  Києві  (1898  р.)  секцією  гігієни 
розроблено інструкцію карантинних заходів для шкіл та звернулася до уряду 
щодо її затвердження.

У результаті спілкування практичних лікарів і вчених, нагромадженого 
власного досвіду, з’їзди природодослідників та лікарів спонукали делегатів до 
створення  місцевих  майданчиків  для  обговорення  і  розв’язання  нагальних 
проблем дитячого здоров’я. У період «великої перерви» між з’їздами 1883-
1890 рр. з’явилася ідея скликання профільних «Пироговських з’їздів». Велика 
роль  у  їх  започаткуванні  належала  представникам  природничо-лікарських 
форумів.

Отже,  з’їзди  природодослідників  і  лікарів  відіграли  важливу  роль  у 
розвитку  профілактичної  медицини,  розробці  низки  конкретних санітарно-
гігієнічних заходів, підготовці нормативної бази шкільної гігієни. 

У  підрозділі  2.2.–  «Санітарно-гігієнічна  тематика  Пироговських  
з’їздів» –  висвітлюється  внесок  медичних  зібрань  у  формування  наукових 
засад шкільної гігієни, робота комісії шкільної гігієни та просвітницька місія 
вчених лікарів.

Відзначається,  що Пироговські з’їзди були започатковані у 1885 р.,  у 
період  «великої  перерви»  між  загальнодержавними  з’їздами 
природодослідників та лікарів. За винятком  VI з’їзду (1896 р., м. Київ), усі 
вони проходили за межами України.

У  структурі  товариства  діяли  галузеві  комісії,  насамперед  комісія  з 
питань  шкільної  гігієни,  яка  в  період  між  з’їздами  розробляла  тематику 
наукового  пошуку,  прикладні  завдання,  аналізувала  фахову  літературу 
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вітчизняних і зарубіжних учених. З’їзди були майданчиком обміну знаннями і 
досвідом  у  галузі  профілактичної  медицини,  водночас  кожен  учасник  міг 
актуалізувати нагальну проблему в науковому дискурсі. Окрім того, впродовж 
усіх  каденцій  Пироговські  з’їзди  слугували  інтелектуальним  містком  для 
земських лікарів між центром і провінціями.

На  з’їздах  чільне  місце  відводилося  доповідям  та  обговоренням 
проблем  шкільної  гігієни.  Йшлося  про  боротьбу  з  інфекційними  та 
епідемічними  захворюваннями  серед  дітей,  поширення  серед  населення 
гігієнічних знань, дослідження санітарного стану шкіл та усунення чинників, 
які  негативно  впливали  на  здоров’я  школярів.  Обговорювалися  норми 
освітлення  класів,  конструкції  парт  (шкільних  меблів),  посадові  обов’язки 
шкільних лікарів, питання викладання гігієни в навчальних закладах тощо.

Науковий  супровід  шкільної  гігієни  на  з’їздах  забезпечували  відомі 
дослідники  медичної  галузі  -  М.С. Уваров,  М.П. Васильєвський, 
І.В. Троїцький, М.І. Тезяков, І.А. Зубковський, І.О. Сікорський, П.В. Баршах, 
Л.Л. Рохлін та ін.

Уже на першому з’їзді в Санкт-Петербурзі (1885 р.) було присвячено 
доповідь проблемі шкільної гігієни професора М.І. Бистрова, де він піднімав 
актуальну  й  досі  проблему  розумового  перенавантаження  школярів. 
Окреслена  проблема  викликала  гострі  дискусії  серед  делегатів  з’їзду.  На 
другому з’їзді було створено самостійну секцію гігієни. Третій Пироговський 
з’їзд  виніс  на  загальне  обговорення  базові  питання  шкільної  гігієни  – 
викладання гігієни в навчальних закладах, введення обов’язкового екзамену 
зі  шкільної  гігієни  для  майбутніх  викладачів.  На  з’їзді  було  встановлено 
пряму залежність хвороб зору в школярів від не якісного освітлення класів та 
встаткування  шкільних  меблів.  Уперше  було  піднято  питання  правового 
статусу та регулювання діяльності шкільних лікарів, необхідності прийняття 
загальнодержавної  програми  проведення  санітарно-гігієнічних  досліджень 
навчальних  закладів.  І  хоча  багато  задекламованих  питань  не  вдалося 
вирішити відразу після з’їзду, водночас саме третій з’їзд відкрив очі широкій 
громадськості  на  існуючі  проблеми в  освіті,  насамперед  у  галузі  здоров’я 
школярів.

Пироговськими з’їздами було  розроблено  рекомендації  по  санітарно-
гігієнічному нагляду за школами, які включали санітарні вимоги до шкільних 
приміщень,  їх освітлення,  режиму навчання,  а  також індивідуальну гігієну 
учнів. Цими питаннями опікувалися насамперед шкільні лікарі.

На  з’їздах  було  визначено  пріоритетні  напрями  санітарно-гігієнічної 
просвітницької  роботи  серед  населення,  обґрунтовано  необхідність 
заснування комісії по виданню і розповсюдженню книг гігієнічної тематики. 
Відповідно до постанови  V Пироговського з’їзду було створено комісію по 
розробці  і  впровадженню рекомендацій з’їзду з  питань шкільної гігієни та 
просвітницької роботи з цієї проблематики серед населення.

Робота  комісії  особливо  пожвавилася  наприкінці  1899  року,  коли  її 
очолив  лікар  К.М. Язиков,  забезпечивши  планомірний  та  організований 
характер  функціонування.  Презентований  ним  план  роботи  виявився 
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змістовним  і  всебічним,  що  дозволило  комісії  виокремити  нові  напрями 
діяльності  зі  шкільної,  санітарної,  музейної  роботи  (по  підбору  наочних 
посібників),  рецензування,  видавничої  справи,  просвітництва,  а  також 
створити групу по напрацюванню програм систематичних народних читань 
по медицині та гігієні. Утворювалися тимчасові робочі групи, наприклад, для 
напрацювання  програми  викладання  гігієни  в  середній  школі,  підготовки 
діаграм по санітарній статистиці тощо. При комісії функціонувало книжкове 
сховище  як  популярної  просвітницької  літератури,  так  і  методичної  для 
лекторів та викладачів.

Видавалися  популярні  листки  та  брошури,  які  масово 
розповсюджувалися  серед  населення.  Маючи  потужну  видавничу  базу, 
Пироговське товариство поширювало санітарно-гігієнічну літературу по всій 
імперії.  За  перші  п’ять  років  Пироговська  комісія  зі  шкільної  гігієни 
розповсюдила близько 5 млн. брошур та листків. Окрім того, деякі губернії 
самостійно  виготовляли  друковану  продукцію.  Серед  лідерів  друкованого 
слова  гігієнічного  спрямування  у  1904-1908  рр.  були  Катеринославська  та 
Харківська губернії.

Комісія підготувала низку таблиць, а саме: сім таблиць по опаленню, 
вентиляції  та  каналізації,  27  таблиць  по  шкільній  гігієні  і  таблицю  по 
санітарній  статистиці.  По  шкільній  гігієні,  окрім  таблиць,  вийшла  в  світ 
програма лекцій для учителів народних шкіл, а також програма викладання 
гігієни в середній школі.

Упродовж  1-15  Пироговських  з’їздів  делегатами  було  підготовлено 
низку постанов із шкільної гігієни, які через бюрократичні перепони не були 
втілені в життя. У своїх доповідях на Пироговських з’їздах учені ділилися 
власним  досвідом  та  розробками,  намагалися  знайти  раціональні  шляхи 
розв’язання  нагальних  проблем  шкільної  гігієни  –  наповнюваність  класів, 
гігієнічне  облаштування  аудиторій  меблями,  правове  врегулювання 
діяльності  шкільного  лікаря  та  ін.  Велике  значення  мали  просвітницькі 
заходи, визначені з’їздами вчених-лікарів. Неодноразово, аж до практичного 
розв’язання,  ставилися  на  з’їздах  питання  викладання  шкільної  гігієни  у 
вищих навчальних закладах, де готувалися вчителі. 

Отже,  Пироговськими  з’їздами  лікарів  були  прийняті  санітарно-
гігієнічні програми для шкіл, санітарно-гігієнічні вимоги до їх будівництва; 
положення про шкільного лікаря та ін.  Усе це мало важливе значення для 
подальшого розвитку шкільної гігієни на теренах України в теоретичній та 
практичній  площині,  кадровому  та  методичному  забезпечені  освітньої 
діяльності.

У  підрозділі  2.3  –  «Прикладні  аспекти  шкільної  гігієни  в  дискурсі  
місцевих з’їздів лікарів» –  з’ясовано змістовні складники місцевих форумів 
лікарів, їх роль у поширенні санітарно-гігієнічних знань серед населення та 
охороні здоров’я учнівської молоді.

Виклики часу  –  велика  смертність  населення,  недієздатність  влади  і 
старої системи охорони здоров’я протистояти тогочасним епідеміям зумовили 
появу  повітових  та  губернських  з’їздів  лікарів,  де  оперативно 
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обговорювалися і приймалися протиепідемічні санітарно-гігієнічні програми 
та заходи.

Такі з’їзди скликалися в 70-х рр. ХІХ ст. Місцеві з’їзди лікарів стали 
школами професійного  досвіду  для  земських  лікарів,  де  вони  навчалися  і 
фахово зростали.

Перші  на  теренах  України  губернські  з’їзди  лікарів  були  скликані  в 
1873 р. у Бессарабській та Таврійській губерніях. Згодом з’їзди скликаються у 
Херсонській  (1874  р.),  Харківській  (1876  р.),  Чернігівській  і  Полтавській 
губерніях (1882 р.) та в Катеринославській (1883 р.). На багатьох губернських 
з’їздах, починаючи з 70-80-х років ХІХ ст., розглядалися актуальні питання 
охорони здоров’я учнівської молоді, шкільної гігієни та організації земської 
медицини в губерніях.

До  тогочасних  актуальних  питань  шкільної  гігієни  відносилися: 
організація  санітарно-гігієнічних  наглядів  за  школами,  облаштування 
відповідно  до  вимог  шкільної  гігієни  освітнього  простору,  освітлення, 
вентиляції,  опалення  тощо.  Так,  секція  шкільної  гігієни  IV Полтавського 
губернського з’їзду лікарів (1896 р.) рекомендувала проводити систематичні 
санітарно-гігієнічні  огляди  в  школах,  домагалася  розширення  посадових 
обов’язків  шкільних  лікарів  та  регламентувала  санітарно-гігієнічні  вимоги 
шкільних  приміщень.  Уперше  на  губернських  з’їздах  питання  санітарно-
гігієнічних досліджень шкіл розглядалося на  II Херсонському губернському 
з’їзді  лікарів  та  членів  управ  у  1875  р.,  а  згодом  на  з’їздах  у  1882  р.  в 
Полтавській та в 1883 р. в Чернігівській губерніях. 

Розроблений  проект  санітарного  дослідження  шкіл  херсонським 
санітарним  лікарем  М.С.  Уваровим  було  затверджено  XI Херсонським 
губернським з’їздом лікарів (1888 р.).

Глибокими  і  змістовними  доповідями  з  санітарно-гігієнічних 
досліджень шкіл вирізнялися М.І. Тезяков, М.П. Васильєвський, Г.В. Шверін, 
І.А.  Зубковський,  С.Г. Тесля.  Такі  доповіді  не  залишали байдужими навіть 
членів місцевих управ. Так, обговорення на повітовому з’їзді лікарів у 1898 р. 
результатів  дослідження  санітарного  стану  шкіл  Ананьївського  повіту 
дозволили  переконати  місцеву  управу  прийняти  позитивне  рішення  щодо 
придбання  нових  шкільних  парт,  які  відповідали  тогочасним  санітарно-
гігієнічним нормам.

На  губернських  з’їздах  лікарів  розглядалися  та  були  затверджені 
проекти будівництва місцевих шкіл з вимогами шкільної гігієни –  IV з’їзд 
лікарів Полтавської губернії  (1896 р.),  V та  VI з’їзди лікарів Чернігівської 
губернії (1897 та 1911 рр.).

Проблеми шкільної гігієни посідали чільне місце на місцевих з’їздах 
лікарів,  зокрема,  Катеринославської  губернії,  де  йшлося  про  створення 
інституту шкільних лікарів,  а при управах – постійної шкільної санітарної 
комісії,  до  складу  якої  мали  увійти  представники  технічного  нагляду, 
управлінці, педагоги і лікарі.

Отже,  аналіз  змісту  напрацювань  губернських  та  повітових  з’їздів 
лікарів в галузі охорони здоров’я дітей, санітарно-гігієнічного просвітництва 
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розкривають помітну роль медичних зібрань у формуванні наукових основ 
шкільної гігієни на теренах України в другій половині ХІХ ст. – на початку 
ХХ ст. Губернські з’їзди лікарів запровадили санітарно-гігієнічний нагляд за 
навчальними закладами, домагалися обов’язкового щеплення дітей, складали 
плани  просвітницьких  заходів,  програми  викладання  гігієни  в  школах, 
поширення  санітарно-гігієнічної  літератури  в  освітніх  закладах.  Водночас, 
незважаючи  на  проведену  роботу,  хронічне  недофінансування  шкільної 
освіти  зумовило  незавершеність  низки  важливих  соціально-гігієнічних 
програм у сільських і міських школах досліджуваного періоду, що негативно 
позначалося на стані здоров’я учнівської молоді. 

У  розділі  3  – «Формування  комплексного  підходу  до  шкільної 
гігієни:  проектування  і  реалізація»  –  розкривається  діяльність  місцевих 
медичних товариств на теренах України в другій половині ХІХ – на початку 
ХХ ст. в контексті розвитку шкільної гігієни. 

У підрозділі 3.1 – «Внесок Одеського товариства лікарів у розвиток  
шкільної гігієни» – відслідковано основні напрями роботи товариства у галузі 
охорони  здоров’я  дітей,  проаналізовано  професійний  доробок  одеського 
лікаря Д.М. Левенсона, одного із піонерів нового напряму – шкільної гігієни, 
автора праць «Гигиенический очерк Одесских частных учебных заведений» 
(1870 р.), «Гигиена школ» (1871 р.) та ін..

Товариство  одеських  лікарів  було  створено  в  1848  р.,  але  офіційно 
затверджено в 1849 р. Пришвидшив створення одеського товариства лікарів 
спалах  у  місті  епідемії  холери  в  1848  р.  За  перше  20-річчя  існування 
товариства  основна  увага  лікарів  була  спрямована  на  вивчення 
найпоширеніших епідемій, зокрема, малярії, паразитарних тифів і холери, а 
також заслуховувалися повідомлення про результати клінічних спостережень. 
На  засіданнях  також  проводився  обмін  думками  з  приводу  неординарних 
випадків із лікарської практики шляхом читання рефератів. Слід зазначити, 
що помітно пожвавилася робота товариства одеських лікарів у      60-ті рр. 
ХІХ ст. із введенням інституту земських лікарів. У цей період збільшилася 
кількість його членів,  і  вже в 1868 р.  товариство нараховувало 46 дійсних 
членів  і  32  члена-кореспондента  із  числа  іногородніх  лікарів.  На  початку 
1860-х  років  товариство  одеських  лікарів  обрало  пріоритетним  напрямом 
своєї роботи санітарну статистику всієї південної області.

Помітна роль  у  вивченні  санітарного  стану  Одеси  і  в  підготовці 
санітарно-статистичних  розробок  належала  міським  лікарям.  У  тогочасній 
Одесі  було  5  медичних  дільниць  з  відповідною  кількістю  лікарів,  які 
слідкували за санітарним станом міста.  З 1859 р. на 4-й дільниці працював 
лікар-гігієніст Дмитро Михайлович Левенсон.

Окрім того, активним прихильником статистико-гігієнічного напряму в 
діяльності  Одеського  товариства  лікарів  був  М.В.  Скліфосовський,  який 
працював у 60-х рр. ХІХ ст. ординатором, а після закордонного повернення у 
1868 р. – завідувачем відділення Одеської міської лікарні. На той час учений 
вважався  кращим  хірургом  країни.  У  другій  половині  1860-х  рр.  М.В. 
Скліфосовський очолив  Одеське  товариство  лікарів.  У  1869  р.  товариство 
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делегувало  його  на  ІІ  з’їзд  російських  природодослідників  і  лікарів,  який 
проходив у Москві,  де вчений узяв участь у науковому дискурсі з питання 
розвитку медичної статистики. Після повернення до Одеси він доповів про 
результати роботи з’їзду, а також запропонував відновити роботу створеної 
раніше статистичної комісії. У своєму зверненні лікар указав на необхідність 
розширити спектр дослідницьких практик товариства, включаючи вивчення 
статистики захворюваності і смертності, кліматичних особливостей Одеси і 
загалом  тих  місцевих  умов,  які  призводять  до  поширення  масових 
захворювань.  Ці  питання,  на  його  думку,  мали  стати  головними  для  всіх 
провінційних  медичних  товариств  і  бути  важливою  складовою  програми 
діяльності на визначену перспективу.

Пропозиції  М.В.  Скліфосовського  стосовно  відновлення  роботи 
статистичної  комісії  були  втілені  в  статуті  товариства  одеських  лікарів, 
затвердженому Міністром внутрішніх справ 10 грудня 1869 р. З прийняттям 
цього  статуту  розпочинається  новий етап  діяльності  одеських  лікарів.  Він 
співпадає  у  часі  з  активним  розвиток  громадської  медицини,  міської  і 
земської медичних організацій.

У 1882 р. на засіданні товариства було підняте питання про організацію 
санітарного  нагляду  в  Одесі,  проект  нагляду  вніс  член  міської  управи 
М.В. Велькоборський.  Відповідно  до  проекту  пропонувалося  насамперед 
приділити  увагу  питанню  санітарного  нагляду  шкільних  закладів.  На 
засіданні  товариства  було  вирішено  запровадити  обов’язкові  санітарно-
гігієнічні  огляди  всіх  навчальних  закладів,  а  в  санітарну  раду  ввести 
шкільних лікарів. 

Напрямок охорони здоров’я дітей шкільного віку в товаристві очолював 
міський  лікар  Д.М.  Левенсон.  Він  підготував  наукову  працю  «О 
болезнотворных  причинах,  влияющих  на  здоровье  детей  в  одесских 
ремесленных  заведениях»  на  основі  матеріалів  обстежень  52  ремісничих 
училищ  Одеси.  Автор  виявив  низку  порушень  у  використанні 
нерегламентованої праці неповнолітніх. Спираючись на західноєвропейський 
досвід, лікар звернувся до уряду з вимогою забезпечити обов’язкове навчання 
дітей 13-річного віку та встановити мінімальний працездатний граничний вік 
для роботи неповнолітніх.

Д.М.  Левенсон  у  роботі  «Гигиенический  очерк  Одесских  частных 
учебных заведений» звертає  увагу на  проблему невідповідності  санітарно-
гігієнічним  вимогам  міських  шкіл.  Це  призводило  до  поширення  у  дітей 
викривлення хребта, хвороб очей тощо. У зв’язку з цим Дмитро Михайлович 
запропонував виготовляти парти  за  американським зразком або за  зразком 
доктора Меєра. Автор не оминув у своїй праці проблем освітлення в класах, 
шрифту в шкільних підручниках, вентиляції приміщень тощо. У цій праці він 
дійшов  висновку,  що  для  13-річного  школяра  цілком  достатньо 
чотирьохгодинного навчання, а решту часу він пропонував приділяти увагу 
фізичним  вправам,  без  яких,  на  глибоке  переконання  лікаря,  розумовий  і 
фізичний розвиток дитини неможливий
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У 1872 р. виходить у світ окремим виданням праця «Гігієна шкіл», де 
автор  зібрав  та  узагальнив  власні  напрацювання,  погляди,  передові 
європейські наукові досягнення та рекомендації щодо належного гігієнічного 
облаштування  шкіл,  враховуючи  фізичний,  розумовий  та  фізіологічний 
розвиток дитини.

Отже,  члени  Одеського  товариства  лікарів  значно  поглибили 
статистичні  та  санітарно-гігієнічні  дослідження,  розробили  нові  форми 
статистичної  і  санітарно-гігієнічної  звітності  щодо  реєстрації  дитячої 
смертності та захворюваності. Водночас шкільна санітарно-гігієнічна справа 
змінювалася повільно на тлі викликів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 
Розвивалася  переважно  на  громадських  засадах,  тоді  як  життя  вимагало 
потужної фінансової допомоги шкільній освіті з боку держави, насамперед в 
галузі охорони здоров’я дітей. 

У підрозділі 3.2 –  «Розроблення шкільних санітарно-гігієнічних норм  
філіями  російського  товариства  охорони  народного  здоров’я» – 
відслідковуються багатогранні зусилля організації з розробки визначальних 
санітарно-гігієнічних індикаторів для педагогічної діяльності в школі.

Вагомий внесок у розвиток шкільної гігієни у другій половині ХІХ – на 
початку  ХХ ст.  зробили  філії  російського  товариства  охорони  народного 
здоров’я (створене у 1877 р.)  на терені  України. Організатором товариства 
був російський учений-гігієніст О.П. Доброславін. 

Однією з переваг товариства була участь у його роботі різнопрофільних 
спеціалістів:  інженерів,  архітекторів,  природодослідників,  представників 
технічної  інтелігенції,  що  дозволяло  товариству  комплексно  підійти  до 
розв’язання низки назрілих соціально-гігієнічних проблем. 

Товариство  мало  чітку  структуру,  а  IV секція  опікувалася 
проблематикою  шкільної  гігієни,  освіти  і  виховання.  У  роботі  товариство 
спиралося  як  на  вітчизняний,  та  і  зарубіжний  досвід  санітарно-
профілактичної роботи в школі. 

У  1879  р.  товариство  охорони  народного  здоров’я  схвалило  проект-
програму викладання гігієни в педагогічних навчальних закладах, розроблену 
професором О.П. Доброславіним.

Товариство  мало  територіальні  підрозділи  в  Харківській,  Київській, 
Херсонській, Таврійській та ін. губерніях. Серед інших вирізнявся Одеський 
та Ялтинський відділи товариства. У своїй структурі Ялтинський відділ мав 
секцію гігієни виховання та освіти. Науковою основною роботи відділу були 
праці  А.І. Крилова  «Про  фізичне  виховання  дітей»,  Ф.Д. Вебера  «Про 
необхідність влаштування навчальних морських санаторіїв на узбережжях як 
найважливішої міри запобігання підростаючого покоління від туберкульозу і 
лікування туберкульозу в тих випадках, коли він уже розвинувся».

Певне  уявлення  про  роботу  Київського  відділу  товариства  охорони 
народного здоров’я можна скласти з публікації  В. Орлова,  де автор вбачає 
його місію в «сприянні покращенню суспільного здоров’я» і розвитку гігієни: 
дослідження  патогенних  причин,  що  порушують  розвиток  організму; 
виявлення  способів  попередження  й  усунення  шкідливих  для  здоров’я 



18

впливів  загалом  і,  зокрема  стосовно  епідемічних,  ендемічних  хвороб  і 
сприяння  урядовим і  громадським закладам,  а  також приватним особам у 
вирішенні гігієнічних питань і проведення санітарних заходів; влаштування 
гігієнічних з’їздів і  виставок;  читання,  наради та публічні лекції  з  гігієни; 
поширення  гігієнічних  відомостей  за  допомогою  різного  роду  видань, 
періодики та інших способів.

Таким чином, товариства охорони народного здоров’я та їхні підрозділи 
були  найвпливовішими  медичними  організаціями  наприкінці  ХІХ  –  на 
початку  ХХ  ст.  Головним  напрямом  роботи  відділів  та  секцій  товариства 
були:  популяризація  профілактичних  заходів,  створення  закладів 
оздоровлення  дітей;  боротьба  з  епідемічними  захворюваннями.  Четверта 
секція Товариства та її члени залишили помітний слід у формуванні наукових 
основ шкільної  гігієни,  розробці  програм санітарно-гігієнічних досліджень 
шкіл, запровадженні харчування в школах, визначенні санітарно-гігієнічних 
вимог до проектування та будівництва освітніх закладів тощо.

У підрозділі 3.3 –  «Просвітницька місія місцевих товариств лікарів у  
галузі шкільної гігієни» – йдеться про участь місцевих медичних товариств у 
поширенні гігієнічних знань серед населення, насамперед молоді. 

Дитяча  смертність  у  Російській  імперії  в  середині  ХІХ  ст.  була 
найвищою в  Європі,  а  подекуди перевищувала  середньостатистичну у  5-6 
разів. З 1000 народжених помирало (70-80-і рр. ХІХ ст.) у віці до одного року 
– 273 дитини. До 5-и річного віку в Швеції доживало з 1000 – 755 дітей, в 
Англії – 737, а Росії - 572. У Подільській губернії були найвищі показники 
смертності,  порівняно  з  Європейською  частиною  Росії.  Із  кожної  1000 
народжених до 15 річного віку не доживали 456 дітей. У період епідемій у 
містах та  селах помирали сотні  людей.  Так,  у  1879 р.  в  Маріупольському 
повіті  під  час  епідемії  дифтериту,  в  окремих  селах  дитяча  смертність 
доходила  до  50%.  Інколи  епідемії  закінчувалися  лише  після  повного 
вимирання дітей в населеному пункті.

Спалахи  епідемій  активізували  громадських  активістів-лікарів,  які 
об’єднувалися в  товариства  для протидії  масовим захворюванням.  Відомо, 
що до середини ХІХ століття існували наукові медичні товариства лише в 
Херсоні, Києві та Одесі. До створення земств на терені України виникають 
ще 6 медичних товариств,  серед яких товариство Подільських лікарів,  яке 
було першим товариством лікарів на теренах України з  чітким санітарним 
направленням своєї роботи.

Серед  членів  товариства  Подільських  лікарів  особливо  виділялися 
наукові розвідки Ю. Ролле. Упродовж 1862-1865 рр. учений опублікував цикл 
наукових праць про розвиток охорони здоров’я на Поділлі в XV- XVIII ст. У 
1864  р.  в  роботі  «Наша гігієна  Поділля  на  тлі  статистики»  автор  розкрив 
соціально-економічні чинники захворювань населення Поділля,  а в 1865 р. 
вийшла з друку книга Ю. Ролле «Материалы для медико-топографического и 
гигиенического  описания  Подольской  губернии».  Результати  гігієнічних 
досліджень Ю. Ролле використовувалися  впродовж другої  половини ХІХ – 
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початку ХХ ст. у просвітницькій роботі серед населення, впроваджувалися в 
навчальний процес освітніх навчальних закладів губернії.

Ю. Ролле, окрім наукової роботи, викладав у міських гімназіях. У 1879 
році  вийшла  його  чергова  книга  під  назвою  «Популярная  гигиена.  Курс 
лекций,  прочитанных  в  православной  духовной  семинарии»,  яка  стала 
методичним посібником для освітніх та медичних закладів Російської імперії.

Серед  місцевих  товариств  вагомий  внесок  у  поширення  гігієнічних 
знань  зробили  Київське,  Херсонське,  Єлисаветградське  та  інші  медичні 
товариства.  Члени  товариств  приділяли  важливе  значення  профілактиці 
епідемічних та ендемічних захворювань серед школярів

Аналіз  протоколів  засідань  медичних  товариств  свідчить  про  те,  що 
наукові дослідження вчених у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. були 
спрямовані на з’ясування причин інфекційних захворювань, їх діагностику та 
профілактику. 

Отже,  місцеві  товариства  лікарів  виконували  важливу  просвітницьку 
місію  з  метою упередження  масових  захворювань,  формування  санітарно-
гігієнічних  основ  функціонування  дитячих  освітніх  закладів,  привернення 
уваги громадськості до нагальних потреб життя і побуту, навчання дітей та 
озброювали учителів і батьків методикою профілактичної роботи.

У  розділі  4  –  «Впровадження  основ  шкільної  гігієни  в  умовах 
викликів другої половини ХІХ – початку ХХ ст.» розкривається санітарно-
гігієнічні  дослідження  вчених,  становище  шкільного  лікаря  в  навчальних 
закладах, законодавче врегулювання його діяльності.

У  підрозділі  4.1.–  «Стан  дотримання  санітарно-гігієнічних  норм  у  
шкільній освіті» йдеться про роботу санітарних, земських та міських лікарів 
у напрямку санітарно-гігієнічних досліджень шкіл на теренах України.

Санітарно-гігієнічний стан земських шкіл у губерніях упродовж усього 
періоду  їх  існування  потребував  постійної  уваги  держави  та  громадських 
організацій.  Початок розбудови мережі народних училищ співпав у часі  зі 
становленням  шкільної  санітарії  та  гігієни,  формування  відповідної 
нормативної  бази.  На  рубежі  ХІХ  –  ХХ ст.  завдяки  самовідданій  праці 
земських лікарів та місцевих лікарських товариств вдалося зробити важливі 
кроки в напрямі покращення санітарно-гігієнічного стану земських шкіл на 
терені України. Однак це був лише початок профілактичної просвітницької 
роботи в галузі шкільної гігієни. 

Шкільні  програми  складалися  без  урахування  розумових  та 
психологічних  можливостей  дітей,  розподіл  предметів  та  програм  не 
відповідав  гігієнічно-педагогічним  вимогам.  Викладання  гімнастики  було 
обов’язковим  лише  для  чоловічих  шкіл,  між  іншим  введення  навчальної 
гімнастики потребували і жіночі навчальні заклади.  Великою проблемою в 
школі були тілесні покарання. Траплялося, що  як  покарання дітей били по 
голові та спині, змушували стояти годинами на одному місці.

З другої половини ХІХ ст. на теренах України розпочинається вивчення 
дитячої гігієнічної проблематики. Видаються статті в журналах, інструкції та 
постанови, йде активна розробка шкільних санітарних проблем у товариствах 
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та  на  з’їздах.  Ця  робота  об’єднала  цілу  плеяду  вчених-гігієністів,  яких 
турбувало здоров’я майбутніх поколінь.

Шкідливий вплив незадовільних санітарних умов на здоров’я учнів з 
року в рік підтверджувався багатьма санітарно-гігієнічними дослідженнями 
земських  лікарів  та  вчених-гігієністів.  У  більшості  повітів  проведенням 
досліджень,  як  і  їх  результати,  ігнорувалися  владними  структурами. 
Байдужість до впровадження шкільних  санітарних вимог ставала причиною 
поширення різних захворювань і розладів в організмі учня. Але не зважаючи 
на байдужість з боку влади, лікарями систематично і послідовно проводилася 
робота у повітах і земствах у напряму запровадження основ шкільної гігієни.

Починаючи  з  другої  половини  ХІХ  століття,  в  навчальних  закладах 
ученими-гігієністами  проводиться  низка  досліджень  шкіл  на  предмет 
відповідності санітарно-гігієнічним нормам та завданням шкільної гігієни. За 
висновками лікарів  стан  шкільних будівель  не  завжди відповідав  не  лише 
санітарно-гігієнічним вимогам, а й нормам елементарної безпеки. Зокрема, 
відзначалося, що в деяких школах підлога милася двічі на рік.

У  60-х  рр.  ХІХ  ст.  в  Російській  імперії  розпочато  впровадження 
санітарно-гігієнічих вимог до школи шляхом фахових оглядів. У середині 80-
х рр. ХІХ ст. було проведено низку антропометричних досліджень у школах 
лікарями  Шверіним,  Вілямовським,  Вірьовкіним,  Ільїнським,  Васильєвим, 
Лесгафтом,  Зубковським,  Нагорським,  Михайловим  та  ін.  Їх  метою  було 
дослідження  впливу  школи  на  фізичний  розвиток  дітей. Було проведено 
декілька  досліджень  стану  повітря  в  навчальних  закладах Щербаковим, 
Посадським,  Толвінським,  Дітманом,  Зубковським,  Віреніусом  та  ін.; 
досліджено стан зору школярів професором Ерісманом, лікарями Тезяковим, 
Левитським,  Посадським,  Маклаковим,  Івановим та  ін.  Матеріали  по 
патології  у  школярів  досліджували Зубковський, Лесгафт,  Сікорський, 
Бистров, Нестеров та ін. Питання охорони здоров’я школярів та моніторингу 
санітарного стану  шкіл  на  терені  України  подаються  у працях 
Д.М. Левенсона  «Гигиенический  очерк  Одесских  частных  учебных 
заведений»,  «О болезнотворных причинах,  влияющих на  здоровье  детей  в 
одесских ремесленных заведениях», С.Г. Теслі «Школы Старобельского уезда 
в санитарном отношении», М.І. Тезякова «Земские школы Елисаветградского 
уезда  в  санитарном  отношении»,  М.І. Кранцфельда  «Санитарно-
гигиенический  очерк  75  учебных  заведений  г. Одессы»,  І.І. Лященка 
«Санитарное состояние школ Бахмутского уезда», Н.Г. Масютіна «К вопросу 
о санитарном состоянии земских народных училищ», П.Л. Золотаревського 
«Краткие сведения о санитарном состоянии народных школ в Золотоношском 
уезде»,  К.Д. Белінського  «Гигиенический  обзор  Одесского  Коммерческого 
Училища Г.Ф. Файга», В.В. Тучі та Т.І. Циганкова «Санитарное исследование 
школ  Александровского  уезда»  та  ін.  Дана  проблематика  досліджувалася 
місцевими  товариствами  лікарів  –  Єлисаветградським,  Херсонським, 
Одеським  та  ін.  Неодноразово  питання  охорони  здоров’я  дітей  шкільного 
віку  піднімалися  на  з’їздах  російських  природодослідників  та  лікарів, 
російських  діячів  з технічної та  професійної освіти  в  Росії,  товариством 
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російських лікарів у пам’ять М.І. Пирогова та IV секцією Товариства охорони 
народного здоров’я.

Отже,  санітарно-гігієнічний  стан  шкіл  на  теренах  України  в  другій 
половині         ХІХ  ст.  не  відповідав  вимогам  шкільної  гігієни,  не 
дотримувалися норми навчальних площ, освітлення, обладнання класів тощо. 
В  сільській  місцевості  нерідко  замість  того,  аби  будувати  нову  будівлю, 
виділялися  або ж купувалися  старі  глиняні  хати.  Навчання  проводилося  в 
будівлях,  які  не  були  пристосовані  для  цього  -  земляні  підлоги,  велика 
наповнюваність  класів  (подекуди  до  100  учнів),  відсутність  вентиляції, 
погане освітлення, високий рівень вологи та невідповідність шкільних меблів 
гігієнічним нормам. Усі ці фактори негативно впливали на здоров’я учасників 
навчально-виховного процесу – школярів та вчителів. 

У підрозділі 4.2. - «Шкільний лікар у структурі освітнього закладу» -  
подається  аналіз  професійної  діяльності  шкільних  лікарів  та  з’ясовуються 
характерні труднощі в їхній повсякденній роботі.

На шкільних лікарів покладалася багатопланова місія – просвітницька, 
профілактична, санітарно-гігієнічного контролю. Для виконання цієї роботи 
шкільний лікар, окрім фахової підготовки, мав забезпечувати комунікативну 
взаємодію батьків і  вчителів,  педагогічного колективу і  органів управління 
освітою з дотримання санітарно-гігієнічних вимог.

Значну  роль  у  справі  розвитку  шкільної  гігієни  відіграв  знаменитий 
хірург М.І. Пирогов.  В його особі поєднувалися освіта лікаря  і педагога за 
покликанням.  Як  керівник  з  питань  освіти  в  Київському  і  Одеському 
навчальних  округах, М.І. Пирогов  у  50-х  рр.  ХІХ  ст.  ввів  у  систему 
навчально-виховної  роботи  основи  шкільної  гігієни. Лікарське 
обслуговування середніх навчальних закладів було помітно посилено.

У  «Збірнику  розпоряджень  по  Міністерству  Народної  просвіти» 
(1837 р.)  віднайдено  інструкцію  по  роботі  шкільних  лікарів  Київського 
освітнього округу,  за  якою,  прикро,  але  обов’язком шкільного лікаря було 
насамперед лікування учнів, а не профілактика захворювань. 

У другій половині ХІХ ст. посилюється профілактична складова роботи 
шкільного  лікаря.  Коло  обов’язків  шкільних  лікарів,  напрями  роботи 
обговорювалися  на  Пироговських  та  губернських  лікарських  з’їздах. 
Наприкінці ХІХ ст. в Києві та інших губернських містах розпочала роботу 
особлива  група  лікарів  -  шкільних лікарів.  У кожному місті  діяла  власна, 
відмінна  від  інших  міст,  інструкція  по  роботі  шкільного  лікаря.  Згідно  з 
київською інструкцією шкільний лікар мав обов’язки універсального фахівця: 
санітара, гігієніста, антрополога. 

На  початку  ХХ  ст.  шкільні  лікарі  керувалися  трьома  освітньо-
професійними  програмами: Альтшума, професора Алекса Кея та  IV Секції 
Товариства  охорони  народного  здоров’я  Санкт-Петербурга.  Обмін 
професійним досвідом шкільних лікарів  забезпечувався  шляхом створення 
товариства дитячих лікарів у Києві, Харкові, Одесі та інших містах.
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У підрозділі 4.3. «Унормування санітарно-гігієнічних запитів шкільної  
освіти» розглядається  нормативно-правове  забезпечення  функціонування 
шкільної гігієни та практичне втілення її вимог установами та організаціями.

Вимоги  шкільної  гігієни  до  утримання  шкіл,  введення  посади 
шкільного лікаря, його права та обов’язки регламентувалися циркулярами та 
інструкціями попечителів освітніх округів, міністерством народної просвіти, 
урядовими  постановами.  Починаючи  з  другої  половини  ХІХ  ст., 
Міністерством  народної  просвіти  було  видано  низку  інструкцій  для 
роз’яснення санітарно-гігієнічних вимог щодо навчальних закладів.

У  1913  р.  в  Санкт-Петербурзі  відбулася  Всеросійська  гігієнічна 
виставка, де були виставлені зразки шкільного обладнання, яке відповідало 
вимогам  охорони  здоров’я  дітей.  Свої  зразки  презентували  на  виставці 
навчальні заклади Києва, Керчі та Харкова. На виставці порівнювалися парти 
старого зразка та нові,  двомісні Київського Олександрівського ремісничого 
училища, парти з рухомою верхньою дошкою (системи Кунце) Керченським 
інститутом, столярним відділенням Харківського ремісничого училища. 

На  виставці  були  презентовані  найновіші  напрацювання  вітчизняних 
учених гігієністів, які мали теоретичне та практичне застосування 

ВИСНОВКИ 

1. У  процесі  формування  наукових  основ  шкільної  гігієни  другої 
половини ХІХ –  на  початку  ХХ ст.  сформувалася  широка  історіографічна 
база,  яка  включає низку профільних земських видань,  наукових товариств, 
збірників  праць  учених-гігієністів,  тогочасну  періодику,  які  дозволили 
комплексно  і  неупереджено  відслідковувати  найважливіші  етапи  та 
особливості формування наукових основ шкільної гігієни, перетворення її в 
самостійну  наукову  галузь.  Проаналізовано  внутрішні  закономірності 
розвитку  та  фактори  зовнішнього  впливу  на  зміст  і  напрями  наукового 
пошуку,  зміну  наукових парадигм та  позиціонування  на  європейському та 
світовому науковому просторі.

Дослідження обраної теми базується на широкій джерельній базі, яка 
включає  опубліковані  і  оригінальні  документи  центральних,  галузевих  та 
обласних  архівів  України,  Інституту  рукопису,  фонду  відділу  бібліотечних 
зібрань та історичних колекцій Національної наукової бібліотеки імені В.І. 
Вернадського,  Національної  наукової  медичної  бібліотеки  України, 
Хмельницької обласної наукової медичної бібліотеки, Хмельницької обласної 
універсальної наукової бібліотеки ім. М. Островського, Архів Хмельницького 
обласного  краєзнавчого  музею,  Одеської  національної  наукової  бібліотеки, 
наукової  бібліотеки  Одеського  національного  медичного  університету, 
Наукової бібліотеки Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова; 
наукові  праці  земських  санітарних  лікарів,  учених-гігієністів  академічних 
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установ;  періодичні  видання  другої  половини  ХІХ  початку  ХХ  ст.,  що 
дозволяє розв’язати поставлені дослідницькі завдання.

У  запропонованому  досліджені  введена  до  наукового  обігу  низка 
раніше  невідомих  архівних  документів  і  наукових  праць  членів  медичних 
товариств, учених, лікарів земської медицини, які в джерелознавчому плані 
досі  не досліджувалися.  Вони дозволили зробити нові  висновки, уточнити 
раніше  викладені  істориками,  надати  власну  інтерпретацію  багатьом 
соціальним явищам освітньої галузі, по-новому розставити акценти в оцінці 
наукового внеску вітчизняних учених-лікарів у розвиток шкільної гігієни.

2. У другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. відбувається структуризація 
шкільної гігієни, її змістовне наповнення, визначаються пріоритетні напрями 
роботи  шкільного  лікаря.  Важливу  роль  у  цій  роботі  відіграли 
загальнодержавні  та  місцеві  з’їзди  лікарів.  На  таких  форумах  обиралися 
комісії  зі  шкільної  гігієни,  тимчасові  робочі  групи,  делегувалися фахівці  з 
питань санітарії та гігієни в органи місцевого самоврядування.

Робочі  групи  інспектували  освітні  заклади  на  предмет  відповідності 
навчальних класів, освітлення, вентиляції, шкільного обладнання санітарно-
гігієнічним  нормам.  Здійснювався  науковий  супровід  освітньої  діяльності 
вчителів в галузі  шкільної гігієни шляхом підготовки навчальних програм, 
посібників, рекомендацій, порівняльних схем і таблиць тощо. Окрім того, на 
з’їздах  визначалися  пріоритетні  напрями  просвітницької  роботи  серед 
батьків,  учнів,  селян  і  містян  у  галузі  профілактики  захворювань, 
індивідуальної гігієни, формування належних соціально-побутових умов для 
учасників навчально-виховного процесу.

Заходи  зі  шкільної  гігієни  конкретизувалися  на  регіональних  з’їздах 
лікарів,  де  враховувалися  місцеві  особливості  профілактики  захворювань, 
визначалися  найважливіші  ділянки  роботи,  способи  розв’язання  назрілих 
проблем міських і сільських громад. На Катеринославському, Полтавському, 
Харківському, Херсонському, Чернігівському з’їздах лікарів обговорювалися 
проекти  будівництва  нових  шкіл,  системи  опалення  приміщень,  порядок 
санітарно-гігієнічного  нагляду  за  школами,  щеплення  дітей,  просвітницькі 
заходи та ін.

Всупереч  хронічному  недофінансуванню  освіти  й  медицини, 
бюрократизму  місцевих  чиновників  з’їзди  лікарів  об’єднували  зусилля 
вчених,  професійних  колективів,  місцевих  активістів  для  розв’язання 
нагальних завдань  шкільної  гігієни,  координували  просвітницьку  роботу  в 
галузі профілактики захворювань. Водночас загальнодержавні і місцеві з’їзди 
лікарів  стали  майданчиком  обміну  науковими  здобутками,  досвідом 
упровадження  санітарно-гігієнічних  вимог  в  освітніх  закладах  другої 
половини ХІХ – початку ХХ ст. 
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3. У  другій  половині  ХІХ  –  на  початку  ХХ  ст.  завдяки  з’їздам 
природодослідників  та  лікарів,  Пироговским  з’їздам  формувався 
загальнодержавний  науковий  дискурс  щодо  впровадження  вимог  шкільної 
гігієни в сферу освіти, розгорнувся рішучий наступ медичної інтелігенції на 
консервативну частину суспільства, бюрократизм у місцевій владі стосовно 
введення профілактичних заходів у школі.

Наукові, товариства лікарів, медичні форуми, необтяжені державно-
бюрократичною  порукою,  оперативно  реагували  на  виклики  часу, 
пропонували  науково  обґрунтовані  шляхи  розв’язання  назрілих  проблем  в 
галузі охорони здоров’я дітей. Потужну науково-методологічну і методичну 
базу у цій роботі сформували учені-лікарі О.П. Доброславін, Д.М. Левенсон, 
М.В. Скліфосовський, Ю.А. Ролле, М.І. Тезяков та ін. 

4. Впровадження  шкільної  гігієни  в  освітніх  закладах 
характеризувалося  як  багатовимірний  процес  розроблення  санітарно-
гігієнічних норм, просвітницької роботи, санітарно-гігієнічного контролю за 
виконанням  відповідних  норм,  кадрового  забезпечення  освітніх  закладів 
лікарями. Важливу роль у становленні практичної шкільної гігієни відіграло 
товариство охорони народного здоров’я, яке очолював учений-гігієніст О.П. 
Доброславін.  Спираючись  на  вітчизняний і  зарубіжний досвід,  товариство 
запропонувало  навчальну  програму  шкільної  гігієни  для  педагогічних 
закладів.  За  прикладом товариства  О.П.  Доброславіна  працювали зібрання 
вчених,  лікарів  Київської,  Херсонської,  Харківської,  Єлисаветградської 
губерній. Багатогранна робота медичних товариств зосереджувалася на таких 
основних  напрямах,  як:  формування  наукових  основ  шкільної  гігієни, 
популяризація  профілактичних  заходів,  створення  закладів  оздоровлення 
дітей,  боротьба  з  епідеміями,  санітарно-гігієнічне  обстеження  шкіл, 
установлення  норм  проектування  шкіл,  освітлення,  обладнання  класів, 
харчування тощо.

5. У другій половині ХІХ ст. на теренах України в наукових виданнях, 
на  з’їздах  учених-лікарів  актуалізувалася  проблематика  шкільної  гігієни. 
Джерельною  базою  таких  досліджень  слугували  результати  статистичних 
обстежень  освітніх  закладів  різних  регіонів  України.  У  працях 
Д.М. Левенсона, С.Г. Теслі, М.І. Тезякова, М.І. Кранцфельда, К.М. Гамалії не 
лише визначалися соціальні чинники захворювань серед дітей, а й містилися 
важливі рекомендації по профілактиці захворювань, закладалися теоретичні 
основи комплексного підходу до шкільної гігієни, визначалися найважливіші 
її структурні складники.

Позитивним  кроком  у  розгортанні  санітарно-гігієнічної  роботи  в 
школах було введення в штатний розпис освітніх закладів посади лікаря. За 
наполяганням з’їздів лікарів коло професійних обов’язків шкільного лікаря 
помітно  розширилося  –  від  лікування  до  профілактики  захворювань, 
контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних умов навчального процесу. 
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Поетапно  санітарно-гігієнічні  вимоги  до  школи  формувалися  в  збірнику 
розпоряджень  Міністерства  народної  просвіти,  окрім  того  на  місцях, 
органами самоврядування видавалися власні розпорядження та інструкції, які 
бралися  до  уваги  освітніми  закладами.  Санітарно-гігієнічні  практики, 
накопичений  досвід  профілактичної  роботи  в  школі  демонструвалися  на 
Всеросійських  гігієнічних  виставках,  були  предметом  обговорення  на 
сторінках наукових видань та преси. 

Мізерна державна підтримка освіти й медицини негативно позначилася 
на  розвитку  шкільної  гігієни.  Водночас  потужний  громадський  рух, 
очолюваний  ученими-лікарями,  педагогічною  інтелігенцією  сприяв 
розгортанню  просвітницької  санітарно-гігієнічної  роботи  в  освітньому 
середовищі,  закладав  науковий  фундамент  розвитку  нового  напрямку 
профілактичної медицини – шкільної гігієни.

6. Запропоноване  дослідження  не  може  охопити  весь  комплекс  такої 
міждисциплінарної,  багатовимірної наукової теми, як формування шкільної 
гігієни на теренах України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. На 
нашу  думку,  подальшої  розробки  потребують  соціально-побутові, 
соціокультурні аспекти функціонування шкільної освіти та їх вплив на стан 
здоров’я учнів. Заслуговують на увагу дослідників питання взаємодії вчителів 
та  лікарів  у  навчально-виховному  процесі,  школи  і  органів  місцевого 
самоврядування  в  запровадженні  санітарно-гігієнічних  норм  в  освітніх 
закладах.

Задекларована  проблематика  потребує  наукового  розгляду  під  кутом 
зору  регіональної  мікроісторії.  Це  дозволить  контент  наукових  розвідок 
суттєво збагатити новими іменами, історичною портретистикою талановитих 
губернських, повітових, міських лікарів, які безпосередньо запроваджували 
основи  шкільної  гігієни  в  освітніх  закладах,  творчо  збагачували  і 
вдосконалювали її власними дослідницькими практиками.
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АНОТАЦІЯ

Водяний  О.М.  Формування  наукових  основ  шкільної  гігієни  на 
терені України в другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст. – Рукопис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 
спеціальністю  07.00.07  –  історія  науки  й  техніки.  –  ДВНЗ  «Переяслав-
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Хмельницький  державний  педагогічний  університет  імені  Григорія 
Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2016.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню історії формування 
наукових основ шкільної гігієни на теренах України в другій половині ХІХ – 
початку  ХХ  ст.  У  роботі  розглянуто  період  становлення  перших 
загальнодержавних  лікарських  конгресів  -  з’їздів  російських 
природодослідників, їх внесок у вирішення першочергових проблем шкільної 
гігієни;  проаналізовано  шкільний  санітарний  напрямок  роботи  з’їздів 
Товариства  російських  лікарів  у  пам’ять  М.І.  Пирогова  та  науково-
організаційного супроводу діяльності шкільних лікарів комісією з шкільної 
гігієни  та  поширення  гігієнічних  знань;  проаналізовано  перші  розробки 
проблем шкільної гігієни у роботі губернських з’їздів, санітарно-гігієнічних 
заходів  та  перших  проектів  санітарно-гігієнічних  дослідження  навчальних 
закладів;  узагальнено  санітарно-гігієнічні  дослідження  шкіл,  проведених 
земськими  лікарями  та  ученими;  проаналізовано  роботу  членів  місцевих 
медичних товариств у напрямі вивчення та подолання антисанітарних умов у 
навчальних закладах; розкрито зміст і напрями перших в Україні санітарно-
гігієнічних досліджень навчальних закладів, які були проведені земськими і 
міськими  лікарями,  визначено  їх  внесок  у  формування  наукових  основ 
шкільної гігієни.

Ключові  слова:  шкільна  гігієна,  шкільний  лікар,  губернські  з’їзди, 
з’їзди товариства лікарів, санітарно-гігієнічні дослідження, учені-гігієністи.

АННОТАЦИЯ

Водяной О.Н. Формирование научных основ школьной гигиены на 
территории Украины во второй половины ХIХ – нач. ХХ вв. – Рукопись

Диссертация  на  соискание  ученой  степени  кандидата  исторических 
наук  по  специальности  07.00.07  –  история  науки  и  техники.  –  ГВУЗ 
«Переяслав-Хмельницкий  государственный  педагогический  университет 
имени Григория Сковороды». – Переяслав-Хмельницкий, 2016.

Диссертация  посвящена  комплексному  исследованию  истории 
формированию научных основ школьной гигиены на территории Украины во 
второй половине ХIХ – в начале ХХ вв.

В работе рассмотрен период становления первых общегосударственных 
медицинских конгрессов - съездов русских естествоиспытателей, их вклад в 
решение  первоочередных  проблем  школьной  гигиены;  проанализировано 
школьное санитарное направление в работе съездов Общества русских врачей 
в  память  Н.И. Пирогова  и  их  научно-организационное сопровождение 
деятельности  школьных  врачей, комиссии по  школьной  гигиене  и 
распространению гигиенических знаний; анализируются разработки проблем 
школьной гигиены губернскими  съездами  врачей,  освещается  их  работа  в 
направлении  санитарно-гигиенических  мероприятий  и  первых  проектов 
санитарно-гигиенических  исследования  учебных  заведений;  обобщены 
санитарные исследования школ, проведенных земскими врачами и учеными; 
раскрывается работа членов местных медицинских обществ в направлении 
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изучения и преодоления антигигиенических условий в учебных заведениях; 
исследуются  одни  из  первых  на  территории  Украины  санитарно-
гигиенические  разработки  учебных  заведений,  проведенные  земскими  и 
городскими врачами, рассмотрен их вклад в формирование научных основ 
школьной гигиены. 

У выводах обобщены результаты диссертационного исследования.
Ключевые  слова: школьная  гигиена,  школьный  врач,  губернские 

съезды,  общества  врачей,  санитарно-гигиенические  исследования,  ученые-
гигиенисты.

ANNOTATION
О.N. Vodyanyi  The scientific bases  of  school hygiene  formation  on the 

territory  of  Ukraine  in  the  second  half  of  XIX  -  early  XX  centuries.  – 
manuscript.

The  Dissertation  for  the  degree  of  candidate  of  historical  sciences  on  a 
specialty  07.00.07  -  history  of  science  and  technology.  -  SHEE  "Pereyaslav-
Khmelnitsky  State  Pedagogical  University  named  after  Gregory  Skovoroda".  - 
Pereyaslav-Khmelnitsky, 2016.

The thesis is devoted to complex research of the history of the formation of 
school health research bases on the territory of Ukraine in the second half of the 
nineteenth - early twentieth centuries.

In this study we have considered the period of formation of the first national 
medical  congresses  -  Congresses  of  Russian  natural  scientists  and  their 
contribution  to  solving  the  urgent  problems  of  school  hygiene;  Committee  on 
school  hygiene  and  the  dissemination  of  knowledge  of  hygiene.  The  school-
sanitary areas in the work of Pyrogov N. I Russian doctors Congress and their 
scientific and organizational support of the activities of school doctors has been 
analized;  eithr  with  the  early  development  of  of  school  hygiene  issues  in  the 
provincial  congresses  of  physicians,  their  work in  the  direction  of  the sanitary 
studies and the first projects of sanitary researches in educational institutions; we 
also  describe  the  general  sanitary  research  in  schools,  conducted  by a  country 
doctors  and  scientists;  the  work  of  members  of  local  medical  societies  in  the 
direction of  learning and overcoming the  unhygienic  conditions  in  schools  has 
been analized; opened one of the first in Ukraine sanitary - hygiene researches in 
educational institutions, conducted by rural and local doctors. The contribution to 
the development of scientific bases of school hygiene has been considered.

The  urgency  of  the  problem is  found,  identified  the  object,  the  subject, 
purpose  and  objectives,  research  methods,  scientific  novelty  and  practical 
significance of outcoming results has been described.

The first chapter analyzes the degree of scientific development of a chosen 
theme, identifies the main stages of development of historiographical of scientific 
thought  on  the  researched  topic.  Also  we  analyzed  the  sources  and  defined 
methodology of scientific research.

The second chapter discusses the background of the first convocation of the 
All-Russia Congresses, role in this endeavor, Ukrainian scientists and doctors. The 
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first  congress of the doctors have made it possible to announce at Russia-Wide 
grandstand about the school health issues and start working on getting it fixed. A 
major  role  in  the  formation  of  the  conventions  and  implementation  of  their 
decisions  played  Ukrainian  scientists,  doctors  -  Uvarov  M.S.,  Kessler  K.  S., 
Vasilevsky M.P., Troitskiy I.V. and others.

The third chapter reviews the activities of the local medical society in the 
Ukrainian provinces, who directed great efforts to solve the actual problems such 
as:  fighting against  epidemics, improving the living conditions,  training,  health 
education among the population. Despite all the difficulties which were making 
some obstacles,  thanks  to  the  selfless  work of  the  doctors,  scientists,  hygienic 
measures that have started to entering into the practice of Zemstvos.

The chapter  describes  the  activities  in  the  field of  pre-school  health  and 
hygiene  on the  Spread of  knowledge among the  population,  members  of  local 
associations of doctors - Levenson D. M., Hrzhonschevskyi N. A., Tezyakova N. I. 
etc.

The fourth chapter deals with the results of the work of doctors and scientists 
in the field of sanitation and hygiene education research in schools. Specifies the 
deplorable condition of schools and the failure in keeping hygiene conditions in 
institutions. The state of the legal framework of activities of school doctors of the 
second half of XIX - early XX century has been analyzed.

We  have  considered  the  implementation  of  school  health  education  in 
schools  as  a  multidimensional  process  of  developing  of  sanitary  standards, 
educational activities, sanitary control over the implementation of relevant rules, 
providing medican staff to the educational institution. 

The role  of  Russian  fellowship  of  protecting  public  health  (led by A.  P. 
Dobroslavin ) in the development of practical school hygiene has been found, we 
have analiyed the section of school hygiene company and its local departments in 
the areas of development of sanitary inspections of schools, their methodological 
support, promotion of preventive measures, the creation of children rehabilitation 
institutions and so on.

Given the results of the evaluation of the All-Russian hygienic exhibition in 
St.  Petersburg,  as  an  illustration  of  certain  achievements  Zemsky  doctors  and 
scientists-hygienists.

In the conclusions the results of the research has been summarized.
Keywords: school hygiene, school doctor, the Provincial Congress, Society 

of Physicians, sanitary-hygiene research, scientists-hygienists.


