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АНОТАЦІЯ 

Лутаєва Т. В. Педагогічна й громадсько-просвітницька діяльність науковців 

Слобожанщини – фундаторів медичної та фармацевтичної освіти в Україні (ХІХ – 

поч. ХХ ст.). – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» (011 – Освітні, 

педагогічні науки). – Харківський національний педагогічний університет імені 

Г. С. Сковороди, Міністерство освіти і науки України, Харків, 2020. 

У дисертації вперше в українській історико-педагогічній науці представлено 

цілісний аналіз теорії і практики педагогічної й громадсько-просвітницької 

діяльності науковців-медиків та природодослідників Слобожанщини в широких 

хронологічних межах (ХІХ – поч. ХХ ст.).  

Наукова новизна та теоретичне значення одержаних результатів дослідження 

полягає в тому, що в ньому вперше: схарактеризовано історіографію 

(дореволюційна, радянська, сучасна українська й зарубіжна), джерельну базу, 

теоретико-методологічні засади вивчення досліджуваної проблеми крізь призму 

історіографічного, історико-педагогічного, антропологічного, аксіологічного, 

особистісно-діяльнісного, синергетичного, герменевтичного, наративного, 

цивілізаційного та регіонального, системно-структурного, гендерного, 

хронологічного, персоніфікованого, прогностичного підходів;  

запропоновано авторське тлумачення базової категорії дослідження 

«педагогічна й громадсько-просвітницька діяльність науковців Слобожанщини – 

фундаторів вітчизняної вищої медичної та фармацевтичної освіти (ХІХ – поч. 

ХХ ст.)» як особливого виду активності науковців-медиків та природодослідників, 

що передбачав, з одного боку, організацію в університетському просторі освітнього 

процесу й забезпечення професійної підготовки медичних та фармацевтичних 

чиновників, виконання наукових досліджень, з іншого – взаємодію з державними, 

громадськими та приватними структурами на платній та безоплатній основі з метою 
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пропагування й цілеспрямованого поширення серед широких верств населення 

знань, загальної культури, здорового способу життя; 

обґрунтовано етапи педагогічної й громадсько-просвітницької діяльності 

науковців Слобожанщини (фундаторів вітчизняної вищої медичної та 

фармацевтичної освіти) упродовж ХІХ – початку ХХ ст.: І етап (1804–1834 рр.) – 

становлення педагогічної й громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків 

та природодослідників Слобожанщини в освітньому просторі Харківського 

університету та започаткування несистемних виявів їх громадсько-просвітницької 

діяльності за межами університету; ІІ етап (1835–1862 рр.) – розширення напрямів, 

форм, змісту педагогічної й громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків 

та природодослідників Слобожанщини внаслідок перегляду підходів до процесу 

підготовки медичних та фармацевтичних чиновників і законодавчого урегулювання 

громадсько-просвітницьких ініціатив; ІІІ етап (1863–1883 рр.) – поглиблення змісту 

педагогічної діяльності науковців-медиків та природодослідників Слобожанщини за 

визначеними напрямами й пожвавлення виявів їх соціально-корисної активності в 

контексті зростання громадсько-просвітницького руху; ІV етап (1884–1917 рр.) – 

підвищення вимог до педагогічної та інтенсифікація громадсько-просвітницької 

діяльності науковців-медиків і природодослідників Слобожанщини на тлі 

реалізованих і проєктованих реформ університетської освіти й урізноманітнення 

форм громадсько-просвітницького руху; 

схарактеризовано досвід педагогічної (організаційний, навчальний, 

навчально-методичний, науково-дослідницький напрями) й громадсько-

просвітницької (в освітньому просторі університету та за його межами) діяльності 

науковців-медиків та природодослідників Слобожанщини досліджуваного періоду; 

накреслено прогностичні тенденції розвитку педагогічної й громадсько-

просвітницької діяльності науковців Слобожанщини в контексті розбудови медичної 

та фармацевтичної освіти в Україні: на макрорівні, мезорівні, мікрорівні; 
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уточнено суть понять «науковці Слобожанщини ХІХ – поч. ХХ ст.», 

«фундатори вітчизняної вищої медичної та фармацевтичної освіти»; «медичні та 

фармацевтичні чиновники» тощо; 

подальшого розвитку й конкретизації набули передумови генези педагогічної 

та громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків і природодослідників 

Слобожанщини (соціально-економічні, суспільно-політичні, соціально-культурні, 

геополітичні); відомості біографічного характеру щодо окремих фундаторів 

вітчизняної вищої медичної та фармацевтичної освіти.  

У дисертації схарактеризовано зміст педагогічної діяльності науковців-медиків 

та природодослідників Слобожанщини ХІХ – поч. ХХ ст. на кожному з окреслених 

етапів за такими напрямами: 

− організаційний: охоплював форми традиційні (виконання окремими з 

науковців обов’язків ректора, деканів, секретарів, членів університетської та 

факультетських рад; здійснення наставництва й організація підготовки 

професорських стипендіатів до педагогічної діяльності; проведення конкурсів для 

заняття вакантних посад; участь у влаштуванні навчально-допоміжних установ 

університету) й специфічні (участь у роботі училищного комітету, візітації 

навчальних закладів (І етап); відокремлення фармакології від фармації (ІІ етап); 

ініціювання поділу фізико-математичного факультету на відділення (ІІІ етап); 

створення умов для реалізації шпитальної практики студентів-медиків (ІІІ етап), 

організація «посилених занять» з хірургії та військово-польової хірургії для 

випускників під час військових дій (ІІІ етап), надання пропозицій щодо укладання 

фінансового кошторису університету задля покращення організації медичної та 

фармацевтичної освіти (ІІІ етап), пошуки ресурсів для будівництва й облаштування 

навчально-допоміжних установ (ІV етап); участь у роботі факультетських комісій з 

підготовки і обговорення міністерських законопроєктів та університетських правил, 

організаційних засад функціонування університетів (ІV етап)); 

− навчальний: утілювався в формах (лекційні, практичні й лабораторні 

заняття, шпитальна практика студентів-медиків), методах (бесіди, колоквіуми, 
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екскурсії тощо), засобах (атласи, мнемонічні схеми, музейні експозиції, 

демонстрація хворих та природничих колекцій, застосування «чарівного ліхтаря», 

лабораторного устаткування) та видах (розвивальне, демонстраційне, проблемне); 

уведенні спеціальних курсів для посилення диференціації й спеціалізації змісту 

освіти (переважно ІV етап), здійсненні контролю якості знань, умінь та навичок; 

поєднанні групової й індивідуальної роботи студентів та слухачів;  

− навчально-методичний (вибір та рекомендація здобувачам освіти творів 

учених; підготовка, написання, переклад зарубіжних підручників і навчальних 

посібників; участь у літографуванні лекцій; рецензування праць навчально-

методичного характеру; вироблення підходів до перекладу наукових праць з 

медицини); 

− науково-дослідницький (організація ботанічних екскурсій, укладення 

гербаріїв, вивчення природних багатств Слобожанщини й підросійської України, 

проведення досліджень на базі навчально-допоміжних установ університету з 

публікацією та обговоренням їх результатів на засіданнях факультетських рад, 

співпраця з представниками вітчизняних та закордонних науково-освітніх центрів й 

набуття звань почесних членів вітчизняних і закордонних наукових товариств; 

здійснення відряджень з науковою метою; визначення тематики та здійснення 

керівництва й рецензування студентських наукових творів; посилення вимог до 

якості та захист дисертацій на здобуття ступенів магістра фармації, доктора 

медицини; закладення підвалин наукових шкіл; участь у роботі наукових товариств 

при Харківському університеті й публікації на сторінках їх періодичних часописів; 

здійснення стажувань та тривалих творчих відряджень у межах країни та за кордон; 

залучення студентів до обговорення актуальних проблем медицини й 

природознавства в наукових товариствах і студентських гуртках; преміювання 

студентів тощо);  

Узагальнено досвід громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків 

та природодослідників Слобожанщини упродовж досліджуваного періоду: 

− у межах університетського простору (популяризація знань й заклики до 
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розв’язання соціально-значущих питань виголошенням та опублікуванням промов 

на урочистих подіях університету й засіданнях рад факультетів; вияви 

доброчинності й приватної ініціативи щодо облаштування навчально-допоміжних 

установ (зокрема для потреб військового відомства), підтримки нужденних 

студентів університету та публікацій студентів-медиків; надання від імені 

професорської колегії консультацій представникам державних і громадських 

установ, хворим воїнам; залучення жінок до освітньої й наукової діяльності, 

ініціювання проведення досліджень для забезпечення армії лікарськими 

препаратами, читання публічних лекцій на базі університету; 

− поза межами університетського середовища: участь в організації та 

роботі громадсько-просвітницьких товариств (Харківське Товариство 

благодійності, Харківське медичне товариство (ХМТ), Харківське фармацевтичне 

товариство (ХФТ), Харківське Товариство взаємодопомоги трудящих жінок, 

Харківське товариство піклування про безпритульних малолітніх сиріт, Товариство 

допомоги хворим нужденним здобувачам освіти у вищих навчальних закладах 

м. Харкова, Харківське товариство поширення в народі грамотності, Харківське 

товариство сприяння фізичному вихованню дітей і піклуванню про них, Педагогічне 

товариство сприяння справі виховання тощо); сприяння організації дозвілля, 

популяризації та улаштуванню народних ігор, літніх колоній для відпочинку дітей; 

організація роботи та проголошення доповідей щодо проблеми оздоровлення дітей 

та дорослих на з’їзді розумних розваг у Харкові; участь у благодійних заходах 

окремих громадсько-просвітницьких товариств; сприяння інституалізації приватної 

жіночої освіти; просвітянство під час приватної лікарської практики, виявлення 

готовності лікувати хворих безкорисливо; поповнення інформаційного простору 

матеріалами просвітницького змісту; виконання обов’язків редакторів, дописувачів 

спеціальних часописів медичного, медично-ветеринарного, природничого та 

фармацевтичного профілю; надання експертних оцінок в судових установах; участь 

у роботі державних органів влади і земств; організаційна та благодійна діяльність 

на користь освітніх установ Слобожанщини; підтримка громадського та 



 

vi 
 

національного, природоохоронного рухів; сприяння відкриттю та функціонуванню 

дослідницьких установ на базі ХМТ (Харківський Пастерівський Інститут й 

Бактеріологічна станція, з 1887); ХФТ – (Інститут з відділеннями хіміко-

фармацевтичним та хіміко-бактеріологічним, з 1913), Жіночого медичного 

інституту ХМТ (з 1910). 

Акцентовано увагу на прогностичні тенденції розвитку педагогічної й 

громадсько-просвітницької діяльності науковців Слобожанщини в контексті 

розбудови медичної та фармацевтичної освіти в Україні: на макрорівні (розроблення 

нормативно-правового забезпечення неперервної освіти фахівців медичного та 

фармацевтичного профілю протягом життя, підвищення соціального статусу 

науковців медичного та фармацевтичного спрямування), мезорівні (сприяння 

гуманізації, гуманітаризації, фундаменталізації, індивідуалізації, інтернаціоналізації 

вищої медичної та фармацевтичної освіти; збереження національної й регіональної 

специфіки створення освітнього середовища закладів вищої медичної та 

фармацевтичної освіти, медичних та фармацевтичних факультетів університетів; 

поєднання інноваційних форм і методів навчання, педагогічно-доцільних традицій 

при підготовці фахівців медичного й фармацевтичного профілю; утвердження серед 

представників наукової спільноти підприємницької культури); мікрорівні (сприяння 

розвитку формальної, неформальної та інформальної освіти; активізація діяльності 

вчених в інформаційному просторі; залучення науково-педагогічних працівників і 

здобувачів освіти до системної участі в роботі наукових товариств, поширення 

практики соціального партнерства, виявлення волонтерської допомоги, організації 

функціонування громадсько-просвітницьких установ, створення 

здоров’язбережувального середовища закладу вищої освіти). 

Констатовано, що практичне значення одержаних результатів дослідження 

полягає в тому, що матеріали дисертації актуалізують педагогічні ідеї минулого, які 

мають типологічну схожість із сучасними проблемами педагогічної й громадсько-

просвітницької діяльності науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, 

зокрема медичного та фармацевтичного спрямування, та є корисними у справі 
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збагачення теорії й практики організації формальної, неформальної, інформальної 

освіти в Україні.  

Проаналізований фактологічний матеріал дисертації використано в процесі 

розроблення навчально-тематичних планів курсів підвищення кваліфікації та 

стажування Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації 

Національного фармацевтичного університету (ІПКСФ НФаУ); оновлення змісту 

навчально-методичних комплексів дисциплін «Методика викладання у вищій школі», 

«Педагогіка для батьків», «Світовий досвід та тенденції розвитку університетської 

освіти», «Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні» та ін.; відбито в 

монографії «Педагогічна та громадсько-просвітницька діяльність фундаторів вищої 

медичної та фармацевтичної освіти: регіональний історико-педагогічний аспект» 

(2019), навчально-методичному посібнику «Світовий досвід та тенденції розвитку 

університетської освіти» (2014). Узагальнені фактологічні матеріали, положення й 

висновки дисертації використано у процесі підготовки ліцензійних та 

акредитаційних справ спеціальностей 8.18010021 «Педагогіка вищої школи» НФаУ 

та 014.07 «Середня освіта (географія)» ХНУ імені. В. Н. Каразіна.  

Висновки й рекомендації, викладені в дисертації, упроваджено в освітній 

процес Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 

Національного фармацевтичного університету, Вінницького національного 

медичного університету; Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького; Тернопільського національного медичного університету імені 

І. Я. Горбачевського; музею «Наш великий земляк І. І. Мечников – громадянин 

світу». 

Отримані в ході наукового пошуку теоретичні положення й науково 

узагальнений практичний досвід можуть слугувати підґрунтям для здійснення 

подальших історико-педагогічних досліджень, укладання довідково-бібліографічних 

й енциклопедичних видань; підготовки наукових статей, магістерських робіт та 

наукових проєктів; розробки навчальних програм, посібників і підручників з питань 

становлення й розвитку вищої медичної та фармацевтичної освіти, генези 

https://new.meduniv.lviv.ua/
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громадсько-просвітницького руху в Україні й на Слобожанщині, а також у процесі 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників. 

Результатами дослідження можуть послугуватися викладачі, організовуючи 

освітній процес і виробничу практику, науковці-медики, учені-фармацевти, 

природодослідники, громадські діячі, музейні працівники, представники 

просвітницьких організацій, здобувачі освіти. 

Ключові слова: педагогічна діяльність, громадсько-просвітницька діяльність; 

фундатори вищої медичної та фармацевтичної освіти, науковці-медики, 

природодослідники, Слобожанщина, Харківський університет. 
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In the thesis for the first time in the Ukrainian historical and pedagogical science the 

integral analysis of the theory and practice of pedagogical, public and enlightenment 

activity of Slobozhanshchina scientists – founders of Medical and Pharmaceutical 

education in Ukraine during the 19th – early 20th centuries has been presented. 

The scientific novelty and theoretical significance of the obtained research results: 

for the first time on the grounds of the historical and pedagogical sources review it was 

characterized historiography (pre-revolutionary, Soviet, modern Ukrainian and foreign), 

source base, theoretical and methodological principles of studying the problem through the 

prism of historiographical, historical and pedagogical, anthropological, axiological, 

personal-activity, synergetic, hermeneutic, narrative, civilizational and regional, system-

structural, gender, chronological, personalized, prognostic approaches; 

the author’s interpretation of the basic category of research «pedagogical, public and 

enlightenment activity of Slobozhanshchina scientists – founders of Medical and 

Pharmaceutical education in Ukraine (19th – early 20th centuries)» has been outlined as a 

special type of activity of medical scientists and naturalists, which provided, on the one 

hand, organization of the educational process and providing professional training of 

medical and pharmaceutical officials, conducting research in the University space, on the 

other – interaction with public and private structures in order to promote and purposefully 

disseminate knowledge, culture, healthy lifestyle on a paid and free basis; 

the stages of pedagogical, public and enlightenment activity of Slobozhanshchina 

scientists (founders of domestic higher Medical and Pharmaceutical education) activity 

during the 19th – early 20th centuries have been substantiated: I Stage (1804–1834) – 

formation of pedagogical, public and enlightenment activity of medical scientists and 

naturalists in the educational space of Kharkiv University and the initiation of non-systemic 

manifestations of their public and enlightenment activity outside the University; II Stage 

(1835–1862) – expansion of directions, forms, content of pedagogical, public and 

enlightenment activity of Slobozhanshchyna medical scientists and naturalists as a result of 

revision of approaches to the process of training of medical and pharmaceutical officials 

and legislative regulation of public and enlightenment initiatives; III Stage (1863–1883) – 



 

xv 
 

deepening the content of pedagogical activity of Slobozhanshchyna medical scientists and 

naturalists in certain areas and reviving the manifestations of their socially useful activity 

in the context of the growth of the public and enlightenment movement; IV Stage (1884–

1917) – increasing the requirements for pedagogical and intensification of public and 

enlightenment activity of Slobozhanshchyna medical scientists and naturalists on the 

background of implemented and projected reforms of University education and 

diversification of public and enlightenment movement forms; 

the experience of pedagogical (organizational, educational, methodical, scientific 

field and research directions), public and enlightenment (in the educational space of the 

University and outside it) activity of Slobozhanshchyna medical scientists and naturalists 

of the studied period have been characterized; 

the prognostic tendencies of development of pedagogical, public and enlightenment 

activity of Slobozhanshchina scientists in the context of the development of Medical and 

Pharmaceutical education in Ukraine have been outlined: at macro-level, meso-level, 

micro-level; 

the essence of categories «scientists of Slobozhanshchyna of the 19th – early 20th 

centuries», «founders of domestic higher medical and pharmaceutical education»; «Medical 

and Pharmaceutical officials» etc. has been specified; 

the preconditions of the pedagogical, public and enlightenment activity of 

Slobozhanshchina medical scientists and naturalists (socio-economic, socio-political, 

socio-cultural, geopolitical) had their further development and concretization; the 

biographical information on individual founders of domestic higher Medical and 

Pharmaceutical education has been clarified. 

The content of pedagogical activity of Slobozhanshchyna medical scientists and 

naturalists in the main directions during the researched period has been generalized: 

− organizational: covered traditional forms (performance of individual duties of the 

rector, deans, secretaries, members of university and faculty councils; mentoring and 

training of professors for teaching; competitions for vacancies; participation in the 

organization of teaching and support institutions of the University) and specific 
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(participation in the work of the school committee, visits to educational institutions 

(stage I), separation of pharmacology from pharmacy (stage II); initiating the division of 

the Faculty of Physics and Mathematics into departments (stage III); creating conditions for 

hospital practice of physicians (stage III), organization of «intensive classes» in surgery and 

military field surgery for graduates during hostilities (stage III), providing proposals for the 

financial budget of the University to improve the organization of Medical and 

Pharmaceutical education (stage III), finding resources for construction and arrangement of 

teaching ancillary institutions (stage IV); participation in the work of faculty commissions 

for the preparation and discussion of ministerial bills and University rules, organizational 

principles of the functioning of Universities (stage IV)); 

− educational: embodied in the forms (lectures, practical and laboratory classes, 

hospital practice of medical students), methods (conversations, colloquia, excursions, etc.), 

tools (atlases, mnemonics, museum exhibitions, demonstration of patients and natural 

collections, the use of «magic lantern», laboratory equipment) and types (demonstration 

training, problem-based learning); introduction of special courses to strengthen the 

differentiation and specialization of the content of education (mainly stage IV), quality 

control of knowledge, skills and abilities; combination of group and individual work of 

students and listeners; 

− methodical (selection and recommendation of scientists works to students; 

preparation, writing, translation of foreign textbooks and manuals; participation in 

lithography of lectures; review of educational and methodical works; development of 

approaches to translation of scientific works on medicine); 

− scientific field and research (organization of botanical excursions, conclusion of 

herbariums, study of natural resources of Slobozhanshchina and sub-Russian Ukraine, 

conducting research on the basis of University enlightenment and auxiliary institutions with 

publication and discussion of their results at faculty meetings, cooperation with 

representatives of domestic and foreign scientists and acquisition of titles of honorary 

members of domestic and foreign scientific societies, business trips for scientific purposes, 

defining topics and management and review of student research papers, strengthening 
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quality requirements and defense of dissertations for master’s degrees in pharmacy, doctor 

of medicine, laying the foundations of scientific schools, participation in the work of 

scientific societies at Kharkiv University and publications on the pages of their periodicals, 

internships and long creative business trips within the country and abroad, involving 

students in discussions of current issues of medicine and science in scientific societies and 

student circles; awarding students, etc.). 

The experience of public and enlightenment activity of Slobozhanshchyna medical 

scientists and naturalists during the studied period has been generalized: 

− within the University space (popularization of knowledge and calls to address 

socially significant issues by delivering and publishing speeches at ceremonial events of 

the University and meetings of faculty councils; charity and private initiative to equip 

educational institutions (including for the needs of the military department), support for 

needy University students and publications of medical students, providing advice on behalf 

of the faculty to representatives of state and public institutions, sick soldiers, involving 

women in educational and scientific activity, initiating research to provide the army with 

drugs, giving public lectures at the University; 

− outside the University environment: participation in the organization, work of 

public and enlightenment societies (Kharkiv Charity Society, Kharkiv Medical Society, 

Kharkiv Pharmaceutical Society, Kharkiv Society for Mutual Aid of Working Women, 

Kharkiv Society for the Care of Homeless Orphans, Society for Assistance to Sick and 

Needy Students in Higher Educational Institutions of Kharkiv, Kharkiv Society for 

Dissemination of Literacy, Kharkiv Society for Promotion of Physical Education and Care 

of Children, Pedagogical Society for Promotion of Education, etc.); promoting the 

organization of leisure, promotion and organization of folk games, summer colonies for 

children; organization of work and proclamation of reports on the problem of rehabilitation 

of children and adults at the congress of smart entertainment in Kharkiv; participation in 

charitable events of certain public and enlightenment societies; promoting the 

institutionalization of private women’s education; education during private medical 

practice, detection of readiness to treat patients unselfishly; replenishment of information 
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space with materials of educational content; acting as editors, contributors to special 

journals of medical, medical-veterinary, natural and pharmaceutical profile; providing 

expert assessments in judicial institutions; participation in the work of state authorities and 

county councils (zemstvo); organizational and charitable activity for the benefit of 

Slobozhanshchyna enlightenment institutions; support of public and national, environmental 

movements; promoting the opening and operation of research institutions on the basis of 

Kharkiv Medical Society (Kharkiv Pasteur Institute and Bacteriological Station, since 

1887); Kharkiv Pharmaceutical Society – (Institute with departments of chemical-

pharmaceutical and chemical-bacteriological, since 1913), Women’s Medical Institute of 

Kharkiv Medical Society (since 1910). 

The practical significance of the obtained research results is that the work actualizes 

the pedagogical ideas of the past, which have typological similarity with modern problems 

of pedagogical, public and enlightenment activity of higher education institutions, including 

Medical and Pharmaceutical ones, and are useful for enriching the theory and practice of 

formal, non-formal, informal education in Ukraine. 

There have been determined the prognostic tendencies of development of 

Slobozhanshchyna scientists pedagogical, public and enlightenment activity in the context 

of Medical and Pharmaceutical education in Ukraine: at macro level (development of 

normative-legal provision of Medical and Pharmaceutical specialists’ life-long learning 

education, increase of social status of Medical and Pharmaceutical scientists); meso-level 

(promotion of humanization, humanitarization, fundamentalization, individualization, 

internationalization of higher Medical and Pharmaceutical education; preservation of 

national and regional specifics of the creating an educational environment for the higher 

Medical and Pharmaceutical education institutions, Medical and Pharmaceutical faculties 

of Universities; combination of innovative forms and methods of teaching, pedagogically 

appropriate traditions for training of medical and pharmaceutical specialists; approval 

among representatives of  the scientific community of entrepreneurial culture); micro-level 

(promotion of formal, non-formal and informal education;  intensification of scientists’ 
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 activity in the information space; involvement of scientists, teachers and students 

systematic participation in scientific societies, dissemination of social partnership practice, 

identification of volunteer assistance, organization of functioning of public enlighment 

institutions, creation of health-preserving environment of higher education institution). 

The factual material of the dissertation was used in the process of developing 

curricula of advanced training courses and internships of Institute for Advanced Training 

of Pharmacy Specialists (IATPS); updating the content of educational and methodological 

complexes of disciplines «Methods of teaching in higher education», «Pedagogy for 

parents», «World experience and trends in University education», «Theory and practice of 

higher professional education in Ukraine», etc.; reflected in the monograph «Pedagogical, 

public and enlightenment activity of the founders of higher Medical and Pharmaceutical 

education: regional historical and pedagogical aspect» (2019), the textbook «World 

experience and trends in University education» (2014). It was advisable to use the factual 

materials, conclusions of the dissertation in the process of preparation of license and 

accreditation cases of specialties 8.18010021 «Pedagogy of higher school» in National 

University of Pharmacy and 014.07 «Secondary education (geography)» in V. N. Karazin 

Kharkiv National University. 

The conclusions and recommendations presented in the dissertation were introduced 

into the educational process of V. N. Karazin Kharkiv National University, National 

University of Pharmacy, National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya; Danylo 

Halytsky Lviv National Medical University; I. Horbachevsky Ternopil National Medical 

University; Museum «Our great countryman I. Mechnikov – a citizen of the world». 

The theoretical provisions and scientifically generalized practical experience 

obtained in the course of scientific research can serve as a basis for further historical and 

pedagogical research, compilation of reference and bibliographic and encyclopedic 

publications; preparation of scientific articles, master’s theses and scientific projects; 

development of curricula, manuals and textbooks on the formation and development of 

higher Medical and Pharmaceutical education, the genesis of the public and enlightenment 

movement in Ukraine and Slobozhanshchina, as well as in the process of professional 

https://new.meduniv.lviv.ua/en/
https://new.meduniv.lviv.ua/en/
https://www.tdmu.edu.ua/en/
https://www.tdmu.edu.ua/en/
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development of research and teaching staff. The results of the study can be used by teachers, 

medical scientists, pharmacists, naturalists, public figures, museum workers, 

representatives of public and enlightenment organizations, students. 

Key words: pedagogical activity, public and enlightenment activity, founders of 

higher Medical and Pharmaceutical education, medical scientists, naturalists, 

Slobozhanshchyna, Kharkiv University. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ……………………………….... 5 

ВСТУП……………………………………………….……………………. 6 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність і доцільність дослідження. Реорганізація системи охорони здоров’я 

України, реформування системи вітчизняної вищої медичної та фармацевтичної освіти 

зумовлені необхідністю модернізації суспільства на основі пріоритетних ціннісно-

інтелектуальних ресурсів «наука – освіта – культура – інновації». Для реалізації 

поставлених завдань важливо формувати новий тип фахівця медичного й 

фармацевтичного спрямування, ядром загальної культури якого має стати освіченість і 

вихованість у їхньому гармонійному поєднанні. Водночас сучасний етап розвитку України 

позначений соціально-економічною кризою, пов’язаною із пандемією COVID-19, 

карантинними обмеженнями, масовими переміщеннями дорослих і дітей із тимчасово 

окупованих територій, зміною звичного режиму діяльності освітніх установ, що ставить 

перед вищою медичною й фармацевтичною освітою нові виклики.  

Зважаючи на це, науково-педагогічні працівники, розширюючи межі особистої та 

професійної самореалізації, покликані забезпечити безперервний професійний розвиток 

фахівців медичного й фармацевтичного спрямування в системі освітньої вертикалі, 

сприяти реалізації ними низки функцій (надання медичної допомоги, упровадження 

національної лікарської політики з урахуванням контексту громади; проведення 

профілактичної роботи й надання медико-соціальної та психологічної допомоги 

населенню; захист інтересів пацієнта у сфері охорони здоров’я, дотримання принципів 

медичної деонтології та етики тощо); задля досягнення соціального благополуччя; 

утілювати на практиці стратегії формування усвідомленого та відповідального ставлення 

пересічних громадян України до власного здоров’я та особистої безпеки.  

Вирішення цих завдань детермінується державно-освітніми документами, як-от: 

загальнодержавною програмою «Здоров’я-2020: український вимір» (2013), 

«Національною стратегією реформування системи охорони здоров’я в Україні на період 

2015 – 2020 років» (2014), Законами України «Про внесення змін до Основ законодавства 

України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги» (2011), 
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«Про освіту» (ред. 2020), «Про вищу освіту» (ред. 2020), «Про наукову та науково-

технічну діяльність» (ред. 2020), постановою Кабінету Міністрів України «Порядок 

підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (2019). 

У пошуках шляхів їх розв’язання доцільним є звернення до вивчення, критичного 

аналізу і творчого використання досвіду педагогічної й громадсько-просвітницької 

діяльності науковців Слобожанщини – фундаторів вітчизняної вищої медичної та 

фармацевтичної освіти в період ХІХ – поч. ХХ ст., що сприятиме вирішенню нагальних 

проблем в системі охорони здоров’я, модернізації соціально-економічного життя регіону 

прогресивним змінам у розбудові вищої медичної та фармацевтичної школи.  

Вивчення та аналіз стану опрацьованості теми, що досліджується, дозволяє 

свідчити про підвищений інтерес учених до характеристики її різновекторних аспектів з 

позиції: філософії, культурології (А. Гуревич, І. Зайченко, К. Хоруженко та ін.), історії 

(Т. Коломієць, В. Кравченко, С. Посохов, Т. Павлова, Ж. Перцева, І. Робак, В. Танцюра, 

В. Фесенко, Н. Фрадкіна та ін.), соціології (В. Бакіров, Є. Подольська та ін.), медицини 

(О. Білецька, І. Бєлозьоров, В. Лісовий та ін.), фармації (Л. Галій, А. Котвіцька, С. Огар, 

Т. Прокопенко, В. Черних та ін.), психології (Н. Альохіна, О. Леонтьєв та ін.), педагогіки 

(В. Бенера, Л. Голубнича, О. Друганова, Л. Зеленська, Л. Кайдалова, Ж. Кундій, 

М. Рижкова, Т. Соколенко, О. Сухомлинська, Л. Тимчук, А. Троцко, В. Шпак та інші). 

У науковому дискурсі окреслена проблема знайшла часткове розв’язання у 

контексті розкриття особливостей генези вітчизняної вищої медичної та 

фармацевтичної освіти в цілому (Ю. Бойчук, І. Демуз, А. Котвіцька, Л. Кайдалова, 

В. Кіщук, С. Огар, В. Сліпчук, В. Шпак та ін.) й регіонального аспекту зокрема 

(Л. Голубнича, В. Курило, В. Лісовий, І. Робак, З. Петрова, В. Черних та інші); 

характеристики діяльності окремих факультетів, клінік, лабораторій, музеїв, товариств 

Імператорського Харківського університету (І. Залюбовський, О. Микитюк, 

Т. Соколенко, Р. Філіппенко та інші); висвітлення громадсько-просвітницької 

діяльності науковців-медиків і природодослідників імперської доби (І. Бєлозьоров, 

С. Дмитренко, О. Друганова, В. Кушик, Ж. Перцева, С. Руда, Н. Самойленко, А. Троцко 

та ін.) та сучасності (Л. Логуш, І. Фольварочний та ін.); аналізу особистісного, науково-
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педагогічного потенціалу учених Слобожанщини (С. Золотухіна, Г. Косінова, 

В. Микитюк, Т. Разуменко, В. Фесенко та інші); визначення специфіки втілення ідеї 

університету в освітньому просторі Слобожанщини в період ХІХ – поч. ХХ ст. 

(В. Бакіров, Н. Дем’яненко, Л. Зеленська, С. Куліш, М. Поляков, С. Посохов та інші). 

Водночас аналіз і систематизація спеціальної літератури дозволяє свідчити, що 

педагогічна й громадсько-просвітницька діяльність науковців-медиків та 

природодослідників Слобожанщини як фундаторів медичної та фармацевтичної 

освіти України впродовж ХІХ – на поч. ХХ ст. до цього часу не стала предметом 

окремого комплексного дослідження.  

Доцільність дисертаційної праці обумовлюється потребою розв’язання низки 

суперечностей, що об’єктивно наявні в системі вищої медичної та фармацевтичної 

освіти, між: 

– декларуванням на державному рівні потреби у формуванні активних і 

соціально відповідальних фахівців галузі охорони здоров’я та недостатнім виявом 

їхньої соціально корисної активності; 

– суспільним запитом на підготовку компетентних фахівців медичної та 

фармацевтичної галузі й недостатнім усвідомленням значущості гармонійного 

поєднання педагогічно доцільних традицій та новацій в організації освітнього процесу; 

– унормуванням функцій науково-педагогічних працівників та недостатнім 

усвідомленням значущості просвітницького складника діяльності науковців-медиків, 

природодослідників, учених-фармацевтів; 

– нагальною потребою різних верств населення в соціальному партнерстві, 

отриманні інформації просвітницького характеру з боку наукової спільноти та 

недостатньою обґрунтованістю організаційно-теоретичних засад громадсько-

просвітницької діяльності науково-педагогічних працівників; 

− потребою структурування вищої медичної та фармацевтичної освіти 

відповідно до запитів сучасної економіки, інтеграції України в європейський простір та 

недосконалою системою заходів стосовно її ресурсного забезпечення; 
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− визнанням необхідності перетворення освіти на соціальний ліфт учасників 

освітнього процесу та недостатнім усвідомленням гендерних проблем, важливості 

забезпечення педагогічної підтримки особистості у розвитку професійної кар’єри, 

протидії явищам, що супроводжують зниження соціального статусу працівників освіти 

і старіння науково-педагогічних кадрів; 

− декларуванням значущості тенденції «навчання протягом життя» та 

недостатнім усвідомленням учасниками освітнього процесу шляхів її реалізації; 

− накопиченим цінним досвідом участі науковців-медиків та 

природодослідників в організації соціально корисної діяльності та відсутністю 

неупередженого вивчення й узагальнення кращих здобутків, урахування 

регіонального аспекту організації неформальної освіти за умов сучасності. 

Отже, актуальність розв’язання окресленої проблеми, її суспільна значущість та 

недостатня наукова розробленість зумовили вибір теми дослідження: «Педагогічна й 

громадсько-просвітницька діяльність науковців Слобожанщини – фундаторів 

медичної та фармацевтичної освіти в Україні (ХІХ – поч. ХХ століття)». 

Зв’язок теми дослідження з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження здійснювалося відповідно до тематики комплексної програми науково-

дослідної роботи кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи «Підвищення 

ефективності навчально-виховного процесу в середніх загальноосвітніх і вищих навчальних 

закладах» (державний реєстраційний номер 0111U008880 від 26.10.2011 р.), «Підвищення 

ефективності педагогічного процесу в середніх загальноосвітніх і вищих навчальних 

закладах (№ 0115U005821 від 23.12.2015 р.), кафедри історії педагогіки та порівняльної 

педагогіки «Підготовка викладацьких кадрів для середньої та вищої школи в науково-

педагогічній спадщині вітчизняних та зарубіжних педагогів, діячів освіти і культури України 

ХІХ – ХХ століття» (№ 0111U006445 від 26.05.2011 р.) Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. У зв’язку з оптимізацією структурних 

підрозділів Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

ухвалою вченої ради університету кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи та 

історії педагогіки і порівняльної педагогіки з 02 травня 2020 р.  об’єднані в кафедру педагогіки. 
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Тему дослідження затверджено вченою радою Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (протокол № 8 від 21.12.2012 р.) й 

узгоджено в Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з педагогічних і 

психологічних наук НАПН України (протокол № 1 від 29.01.2013 р.). 

Мета дослідження – обґрунтувати періодизацію педагогічної й громадсько-

просвітницької діяльності науковців-медиків і природодослідників Слобожанщини 

впродовж ХІХ – на поч. ХХ ст. й узагальнити досвід реалізації названих видів 

діяльності для окреслення прогностичних тенденцій розвитку в умовах сучасності. 

Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження: 

1. Проаналізувати історіографію, джерельну базу дослідження. 

2. Розкрити термінологічне поле досліджуваної проблеми й визначити 

методологічні підходи до її вивчення. 

3. Виявити передумови, обґрунтувати етапи педагогічної й громадсько-

просвітницької діяльності науковців-медиків і природодослідників Слобожанщини – 

фундаторів вітчизняної вищої медичної та фармацевтичної освіти впродовж ХІХ – 

поч. ХХ ст.  

4. Схарактеризувати зміст і напрями педагогічної діяльності науковців-медиків 

та природодослідників Слобожанщини на кожному з окреслених етапів. 

5. Узагальнити досвід громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків 

та природодослідників Слобожанщини впродовж досліджуваного періоду. 

6. Визначити прогностичні тенденції розвитку педагогічної й громадсько-

просвітницької діяльності науковців Слобожанщини в контексті розбудови медичної 

та фармацевтичної освіти в Україні. 

Об’єкт дослідження: культурно-освітня діяльність вітчизняних науковців 

ХІХ – поч. ХХ ст. 

Предмет дослідження: теорія і практика педагогічної й громадсько-

просвітницької діяльності науковців-медиків та природодослідників Слобожанщини 

досліджуваного періоду.  



 

11 
 

Головна концептуальна ідея дослідження полягає в тому, що педагогічна й 

громадсько-просвітницька діяльність науковців-медиків та природодослідників 

Слобожанщини на кожному з обґрунтованих етапів її еволюції залежала від низки 

соціально-економічних, суспільно-політичних, освітньо-культурних чинників і 

сприяла становленню й розвитку як вітчизняної вищої медичної та фармацевтичної 

освіти, так і поширенню знань, культури, ідей просвітництва серед широких 

прошарків населення, формуванню засад здоров’язбережувального середовища.  

В основу дослідження покладено обґрунтовану періодизацію педагогічної й 

громадсько-просвітницької діяльності науковців Слобожанщини – фундаторів вітчизняної 

вищої медичної та фармацевтичної освіти впродовж ХІХ – початку ХХ ст. Визначення 

теоретико-методологічних засад і узагальнення досвіду педагогічної й громадсько-

просвітницької діяльності фундаторів вітчизняної вищої медичної та фармацевтичної 

освіти Слобожанщини в історичній ретроспективі забезпечує прогностичну інформацію 

для окреслення перспективних напрямів розвитку педагогічної й громадсько-

просвітницької діяльності науковців, реалізації їхнього творчого потенціалу в контексті 

розбудови громадянського суспільства в Україні, активного розвитку формальної, 

неформальної, інформальної освіти в умовах сьогодення. 

Головна концептуальна ідея дослідження базується на трьох взаємопов’язаних концептах, 

що сприяють реалізації провідної ідеї: теоретичному, методологічному, прогностичному. 

Теоретичний концепт визначає систему базових категорій, характеристику основних 

науково-педагогічних ідей, концепцій, положень, висновків: 

– історії та історії вітчизняної науки – щодо суспільно-політичних умов 

становлення й розвитку університетів, медицини і фармації, громадсько-просвітницького 

руху в українських землях у цілому, і на Слобожанщині зокрема (Д. Багалій, Д. Міллер, 

Т. Коломієць, Н. Коцур, С. Куліш, Г. Косінова, В. Кравченко, І. Осипов, М. Попович, 

С. Посохов, І. Робак, В. Садівничий, І. Скворцов, В. Фесенко, Н. Фрадкіна та ін.); 

– соціології – стосовно ролі університетської освіти в суспільному розвитку, 

значущості просвітництва як ціннісної орієнтації представників наукової спільноти 

(В. Бакіров, Є. Біленький, М. Козловець, Є. Подольська та ін.); 
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– культурології – щодо висвітлення проблем теорії культури, тлумачення витоків та 

суті просвітництва, культурно-просвітницької діяльності інтелігенції (Т. Адорно, 

М. Альчук, Ф. Бацевич, І. Бойко, А. Гуревич, К. Хоруженко, М. Хоркхаймер та ін.); 

– психології – стосовно суті діяльності, ролі освіти й виховання у розвитку 

особистості, значущості національного виховання (В. Бехтерєв, П. Ковалевський, 

О. Леонтьєв та ін.);  

– педагогіки та андрагогіки – стосовно розкриття залежності педагогічної й 

громадсько-просвітницької діяльності учених від культурно-освітніх та суспільно-

політичних чинників, особливостей становлення й розвитку системи підготовки медиків 

та фармацевтів (В. Вихрущ, І. Бойчук, Л. Голубнича, Л. Зеленська, В. Кремень, В. Курило, 

О. Сухомлинська, В. Сліпчук, Л. Тимчук, С. Ткачов, В. Федяєва, В. Шпак та інші); 

– правознавства – стосовно способів урегулювання правового поля вищої 

медичної та фармацевтичної освіти досліджуваного періоду (Г. Атаманчук, 

Є. Кондаков, Н. Охотнікова, Н. Пристанськова та ін.). 

Методологічний концепт передбачає використання концептуальних положень теорії 

наукового пізнання, а саме принципів об’єктивності, детермінізму, етичності, 

міждисциплінарності, єдності теорії і практики, історичного й логічного (М. Бахтін, І. Кант, 

Ю. Лотман, Л. Мечников, І. Мечников та ін.); концептуальних ідей філософії освіти (В. Зарва, 

І. Зайченко, І. Зязюн, С. Іконнікова та ін.), закономірностей, принципів, методів навчання і 

виховання як педагогів минулого (П. Лесгафт, М. Пирогов, І. Сікорський, К. Ушинський та 

ін.), так і сучасності (В. Лозова, С. Сисоєва, А. Троцко, В. Шпак та інші), а також відображає 

взаємодію різних наукових підходів до вивчення досліджуваної проблеми. Серед них: 

історіографічний (сприяв висвітленню стану розробленості проблеми в часовій 

послідовності); історико-педагогічний (забезпечив обґрунтування генези педагогічної й 

громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків та природодослідників 

Слобожанщини в аспекті її обумовленості низкою чинників); системно-структурний 

(дозволив скласти цілісне, інтегроване уявлення про досліджуваний об’єкт як систему); 

синергетичний (забезпечив розгляд предмета дослідження у контексті розвитку різних 

галузей наукового знання з урахуванням взаємопроникнення, відкритості, випадковості, 
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нерегулярності зв’язків окремих детермінант вищої медичної та фармацевтичної освіти); 

антропологічний (уможливив визначення шляхів особистісного зростання, вдосконалення 

педагогічної й громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків та 

природодослідників Слобожанщини); аксіологічний (дозволив простежити зумовленість 

характеру педагогічної й громадсько-просвітницької діяльності фундаторів вітчизняної вищої 

медичної та фармацевтичної освіти їхніми ціннісними орієнтаціями); культурологічний 

(дозволив сприймати вищу медичну й фармацевтичну освіту, громадсько-просвітницький рух 

як явище та складник культури); наративний (сприяв аналізу історико-педагогічних й 

історіографічних джерел крізь призму авторського погляду); цивілізаційний та регіональний 

(уможливив висвітлення еволюції педагогічної та громадсько-просвітницької діяльності 

фундаторів вищої медичної та фармацевтичної освіти у межах держави і конкретного 

регіону); хронологічний (уможливив вивчення предмета дослідження в динаміці); 

особистісно-діяльнісний (дав змогу розкрити суть педагогічної й громадсько-просвітницької 

діяльності науковців Слобожанщини як особливого виду соціальної активності); гендерний 

(зумовив акцентування уваги на причинах та способах відстоювання науковцями-медиками 

та природодослідниками Слобожанщини необхідності інституалізації вищої медичної та 

фармацевтичної освіти); персоніфікований (послугував основою розкриття й уточнення 

окремих відомостей життєдіяльності науковців-медиків та природодослідників 

Слобожанщини); прогностичний (дозволив схарактеризувати тенденції розвитку педагогічної 

й громадсько-просвітницької діяльності науковців у контексті медичної та фармацевтичної 

освіти в умовах сучасних викликів, визначив перспективну тематику розроблення проблеми). 

Прогностичний концепт дозволяє критично проаналізувати й переосмислити 

нормативно-правову базу, ідеї теоретичного характеру, досвід реалізації педагогічної й 

громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків та природодослідників Слобожанщини 

досліджуваного періоду й сформулювати тенденції, висунути припущення, надати рекомендації 

щодо творчого використання їх; передбачити дієві форми, методи ефективного впливу 

представників наукової спільноти на здобувачів медичної і фармацевтичної освіти й громаду в 

цілому, узявши до уваги наукові розвідки низки сучасних учених (Л. Галій, Л. Кайдалова, 

А. Котвіцька, Л. Логуш, В. Лісовий, В. Сліпчук, В. Черних, І. Фольварочний та ін.).  
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У процесі підготовки дисертації було використано комплекс методів: 

– загальнонаукові (аналіз, синтез, порівняння, класифікація, систематизація, 

узагальнення нормативно-правових документів, архівних джерел, спеціальної 

літератури, періодичних видань), що уможливило з’ясування ступеня дослідженості 

наукової проблеми, визначення джерельної бази дослідження, характеристики 

базових понять дисертації, розробку структури дослідження;  

– історико-педагогічні (хронологічний, логіко-історичний, історико-типологічний, 

ретроспективний), що дозволили розглядати проблему дослідження в історичній 

ретроспективі, виявити передумови, визначити та обґрунтувати авторську періодизацію 

розвитку досліджуваного феномену, схарактеризувати особливості становлення і розвитку 

педагогічної й громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків та 

природодослідників Слобожанщини в період ХІХ – початку ХХ ст., встановити якісні 

зміни в напрямах, формах вияву цих видів діяльності;  

– персоніфікований, що дозволив концентрувати увагу на тих етапах життєвого 

шляху особистості науковців-медиків та природодослідників Слобожанщини, на 

яких реалізовувалася їхня педагогічна й громадсько-просвітницька діяльність;  

– прогностичний, що уможливив критичне оцінювання педагогічно цінних ідей і досвіду 

педагогічної й громадсько-педагогічної діяльності науковців-медиків та природодослідників 

Слобожанщини досліджуваного періоду, накреслення перспектив їхнього подальшого 

використання. 

Джерельну базу дослідження склали такі групи джерел: 

– законодавчі акти, нормативні документи досліджуваного періоду: грамоти, укази, 

статути, постанови, розпорядження уряду («Олександр I. Стверджувальна грамота 

Імператорського Харківського університету», університетські статути 1804, 1835, 1864, 

1884 рр.; «Положення про випробування на вчені ступені» 1819 р., 1844 р., 1864 р.; «Про 

правила при випробуваннях фармацевтиків» 1816 р.; «Правила про іспити медичних, 

ветеринарних і фармацевтичних чиновників» 1838 р., «Правила випробування лікарів, 

фармацевтів, ветеринарів, дантистів і повивальних бабок» 1845 р.; указ Міністерства 

фінансів про публічні читання з технічних предметів 1837 р., Статут аптекарський 1836 р.; 
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«Про нагляд за недільними школами і про призначення в них священиків для викладання 

Закону Божого» 1861 р.; «Про видання нових правил про народні читання» 1901 р., «Правила 

нагляду за студентами поза стінами університету та вихованцями вищих навчальних 

закладів різних відомств» 1867 р.), програми реформ П. Столипіна тощо; 

– документи навчальної, наукової, адміністративної, фінансової діяльності 

Імператорського Харківського університету: навчальні плани, загальні 

характеристики («обозрения» – рос. м.) навчальних дисциплін (предметів), програми 

викладання, підручники та посібники з окремих навчальних дисциплін; щорічні звіти 

про стан і діяльність Харківського університету; проєкти освітніх реформ; відповіді, 

університетської колегії на поставлені Міністерством народної освіти (МНО) питання 

стосовно організації університетської освіти; звіти, правила, каталоги, «записки» про 

навчально-допоміжні установи університету; наукових і громадсько-просвітницьких 

товариств Харківського університету тощо; 

– документи громадсько-просвітницьких товариств загальнодержавного 

рівня (Всеросійська ліга боротьби з туберкульозом, Товариство послідовників 

гомеопатії, Спілка для боротьби з дитячою смертністю, Російське товариство 

Червоного Хреста та ін.) й регіональних (Філотехнічне товариство, Харківське 

медичне товариство (ХМТ), Харківське фармацевтичне товарство (ХФТ), Харківське 

товариство поширення серед народу грамотності, Педагогічне товариство сприяння 

справі виховання, Харківське товариство любителів природи тощо), а саме статути, 

протоколи засідань, наукові праці, звіти стосовно їхньої діяльності; 

– статистичні й історико-довідкові видання досліджуваного періоду: 

«Медичний покажчик м. Харкова» (1901), «Сучасне господарство міста Харкова (1910–

1913)», «Харьковский календарь» (1892–1902) тощо;  

– архівні матеріали: документи нормативні, діловодні, особистого походження 

Центрального державного історичного архіву України, м. Київ (ЦДІАК України) (Ф. 707. 

«Управління Київського навчального округу. 1832–1920 рр.», Ф. 1191 «Канцелярія 

тимчасового Харківського генерал-губернатора», Ф. 1680 «Канцелярія Харківського 

інспектора у справах друку», Ф. 1721 «Охтирська полкова канцелярія, м. Охтирка 
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Охтирського полку», Ф. 2018 «Анфімов Яків Опанасович (1852–1930) – психіатр і 

невропатолог, професор медичного факультету Харківського університету»; й 

Державного архіву Харківської області (ДАХО) (Ф. 3. «Канцелярія харківського 

губернатора. Відділення секретне», Ф. 29. «Матеріали про затвердження статутів 

добровільних товариств і спілок по Харківській губернії», Ф. 200. «Харківське 

товариство поширення в народі грамотності», Ф. 201. «Харківське медичне товариство 

(1861–1919 рр.)», Ф. 266. «Дирекція народних училищ Харківської губернії. 1805–

1917 рр.», Ф. 667 «Харківський університет Міністерства народної освіти. 1805–

1918 рр.», Ф. Р-203. «Харківський губвиконком», Ф. Р-5810 «Матеріали приватного 

архіву В. Я. Данилевського»); візуальні джерела Центрального державного архіву 

кінофотофонодокументів у Санкт-Петербурзі; документи Музею історії ХНУ імені 

В. Н. Каразіна (Ф.1), Музею фармації Національного фармацевтичного університету 

(Ф. 1 «Валяшко М. О.»); Архіву Інституту Пастера; 

– науково-педагогічна спадщина науковців Слобожанщини: промови, доповіді, 

звіти, листи, наукові й літературні праці, пропозиції, рецензії, історичні нариси 

М. Бекетова, О. Бєлоусова, В. Воробьйова, В. Грубе, Є. Гордієнка, В. Данилевського, 

І. Зарубіна, С. Ігумнова, І. Каменського, М. Кащенка, І. Книгіна, П. Ковалевського, 

С. Коршуна, А. Краснова, В. Крилова, Г. Лагермарка, І. Лазаревича, М. Попова, С. Попова, 

Л. Рейнгарда, І. Скворцова, І. Троїцького, В. Фавра, І. Щелкова, А. Якобія та інших; 

– періодичні видання досліджуваного періоду: газети «Утро», «Харьковские 

губернские ведомости», «Южный край»; часописи «Украинский вестник», «Журнал 

Министерства Народного Просвещения», «Записки Императорского Харьковского 

университета», «Харьковский медицинский журнал» тощо; 

– спогади вихованців університету, викладачів, представників громадськості: 

О. Аптекмана, Г. Бердичевського, В. Воробйова, Л. Гіршмана, В. Данилевського, 

М. Країнського, І. Мечникова, А. Подрєза, К.- Д. Роммеля, Л. Якоба та інших; 

– автобіографії, некрологи науковців-медиків і природодослідників 

Слобожанщини: О. Браунштейна, Л. Гіршмана, В. Данилевського, Т. Іллінського, 

М. Мельникова-Розведенкова, А. Подрєза, М. Попова, С. Попова та ін.; 



 

17 
 

– інтерпритаційно-дослідницькі джерела: дисертації, статті, монографії 

провідних учених, дотичні до теми дослідження. 

Хронологічні межі дисертації охоплюють ХІХ – початок ХХ ст. За нижню межу 

дослідження обрано 1804 р. – дату прийняття університетського статуту, відповідно до 

якого розпочалося формування особового складу Імператорського Харківського 

університету, зокрема лікарсько-медичного відділення, що склало підґрунтя педагогічної 

й громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків і природодослідників 

Слобожанщини впродовж досліджуваного періоду. Верхня межа дослідження 

обмежується 1917 р. – проголошенням влади Рад у Харкові й подальшими змінами 

політичних режимів, що стало поштовхом для перебудови вітчизняної вищої професійної 

освіти, зміни вектору у діяльності громадсько-просвітницьких установ, пожвавлення 

дискусій навколо питання реформи вищої медичної та фармацевтичної освіти. 

Територіальні межі дослідження охоплюють Слобожанщину – історико-

географічний край, який у межах досліджуваного періоду в адміністративному плані 

охоплював Слобідсько-Українську (1796–1835), Харківську губернії (з 1835 р.) 

Російської держави з центром у Харкові.  

Наукова новизна та теоретичне значення одержаних результатів 

дослідження полягає в тому, що в ньому вперше: 

− схарактеризовано історіографію (дореволюційна, радянська, сучасна 

українська, зарубіжна), джерельну базу, теоретико-методологічні засади вивчення 

досліджуваної проблеми крізь призму історіографічного, історико-педагогічного, 

антропологічного, аксіологічного, особистісно-діяльнісного, синергетичного, 

герменевтичного, наративного, цивілізаційного та регіонального, системно-

структурного, гендерного, хронологічного, персоніфікованого, прогностичного підходів;  

− запропоновано авторське тлумачення базової категорії дослідження 

«педагогічна й громадсько-просвітницька діяльність науковців Слобожанщини – 

фундаторів вітчизняної вищої медичної та фармацевтичної освіти (ХІХ – поч. ХХ ст.)»; 

− обґрунтовано етапи педагогічної й громадсько-просвітницької діяльності 

науковців Слобожанщини (фундаторів вітчизняної вищої медичної та фармацевтичної 
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освіти) впродовж ХІХ – початку ХХ ст.: І етап (1804–1834 рр.) – становлення 

педагогічної й громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків та 

природодослідників Слобожанщини в освітньому просторі Харківського університету 

та започаткування несистемних виявів їхньої громадсько-просвітницької діяльності за 

межами університету; ІІ етап (1835–1862 рр.) – розширення напрямів, форм, змісту 

педагогічної й громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків та 

природодослідників Слобожанщини внаслідок перегляду підходів до процесу 

підготовки медичних і фармацевтичних чиновників й законодавчого уреугулювання 

громадсько-просвітницьких ініціатив; ІІІ етап (1863–1883 рр.) – поглиблення змісту 

педагогічної діяльності науковців-медиків та природодослідників Слобожанщини за 

визначеними напрямами й пожвавлення виявів їхньої соціально корисної активності у 

контексті зростання громадсько-просвітницького руху; ІV етап (1884–1917 рр.) – 

підвищення вимог до педагогічної й інтенсифікація громадсько-просвітницької 

діяльності науковців-медиків та природодослідників Слобожанщини на тлі 

реалізованих і проєктованих реформ університетської освіти й урізноманітнення форм 

громадсько-просвітницького руху; 

− схарактеризовано досвід педагогічної (організаційний, навчальний, 

навчально-методичний, науково-дослідницький напрями) й громадсько-

просвітницької (в освітньому просторі університету та за його межами) діяльності 

науковців-медиків та природодослідників Слобожанщини; 

− узагальнено прогностичні тенденції розвитку педагогічної й громадсько-

просвітницької діяльності науковців-медиків та природодослідників Слобожанщини в 

умовах сучасності: на макрорівні, мезорівні, мікрорівні. 

 Уточнено суть базових категорій: «науковці Слобожанщини ХІХ – поч. ХХ ст.», 

«фундатори вітчизняної вищої медичної та фармацевтичної освіти». 

Подальшого розвитку й конкретизації набули передумови генези педагогічної й 

громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків й природодослідників 

Слобожанщини (соціально-економічні, суспільно-політичні, соціально-культурні, 
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геополітичні); відомості біографічного характеру про окремих фундаторів вітчизняної 

вищої медичної та фармацевтичної освіти.  

Практичне значення результатів дослідження в тому, що матеріали 

дисертації актуалізують педагогічні ідеї минулого, які мають типологічну схожість із 

сучасними проблемами педагогічної й громадсько-просвітницької діяльності науково-

педагогічних працівників закладів вищої освіти, зокрема медичного й 

фармацевтичного спрямування, та є корисними у справі збагачення теорії й практики 

організації формальної, неформальної, інформальної освіти в Україні.  

Проаналізований фактологічний матеріал дисертації використано в процесі 

розроблення навчально-тематичних планів курсів підвищення кваліфікації та 

стажування ІПКСФ НФаУ; оновлення змісту навчально-методичних комплексів 

дисциплін «Методика викладання у вищій школі», «Педагогіка для батьків», «Світовий 

досвід та тенденції розвитку університетської освіти», «Теорія і практика вищої 

професійної освіти в Україні» та ін.; відбито в монографії «Педагогічна та громадсько-

просвітницька діяльність фундаторів вищої медичної та фармацевтичної освіти: 

регіональний історико-педагогічний аспект» (2019), навчально-методичному посібнику 

«Світовий досвід та тенденції розвитку університетської освіти» (2014). Узагальнені 

фактологічні матеріали, положення й висновки дисертації використано у процесі 

підготовки ліцензійних та акредитаційних справ спеціальностей 8.18010021 «Педагогіка 

вищої школи» НФаУ та 014.07 «Середня освіта (географія)» ХНУ імені В. Н. Каразіна.  

Висновки й рекомендації, викладені в дисертації, упроваджено в освітній процес 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (довідка № 0501-163 від 

16.07.2020), Національного фармацевтичного університету (довідка №90/08 від 

27.08.2020), Вінницького національного медичного університету (довідка № 01/2-1630 

від 28.08.2020); Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького (довідка від 25.06.2020); Тернопільського національного медичного 

університету імені І. Я. Горбачевського (протокол кафедри фармації № 6 від 3.06. 2020); 

музею «Наш великий земляк І. І. Мечников – громадянин світу» (протокол №5 

засідання методичної ради Дворічанського ЦДЮТ від 29.05.2020). 

https://new.meduniv.lviv.ua/
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Отримані в ході наукового пошуку теоретичні положення й науково узагальнений 

практичний досвід можуть слугувати підґрунтям для здійснення подальших історико-

педагогічних досліджень, укладання довідково-бібліографічних й енциклопедичних 

видань; підготовки наукових статей, магістерських робіт та наукових проєктів; розробки 

навчальних програм, посібників і підручників з питань становлення й розвитку вищої 

медичної та фармацевтичної освіти, генези громадсько-просвітницького руху в Україні й 

на Слобожанщині, а також у процесі підвищення кваліфікації науково-педагогічних і 

педагогічних працівників. Результатами дослідження можуть послугуватися викладачі, 

науковці-медики, учені-фармацевти, природодослідники, громадські діячі, музейні 

працівники, представники просвітницьких організацій, здобувачі освіти. 

Особистий внесок автора у працях, що написані в співавторстві, полягає у: 

визначенні та характеристиці внеску науковців Слобожанщини в поповнення 

інформаційного простору матеріалами просвітницького характеру [219]; участі у 

висвітленні ролі науковців Слобожанщини в інтеграції вітчизняної вищої професійної освіти 

до міжнародного інтелектуального простору [490]; окресленні педагогічних умов 

формування полікультурної компетентності фахівців медичної та фармацевтичної галузі 

[481]; участі в характеристиці особливостей підготовки майбутніх фахівців галузі охорони 

здоров’я [335]; визначенні етапів науково-дослідницької роботи представників вищої 

медичної та фармацевтичної школи ХІХ – поч. ХХ ст. [487]; актуалізації досвіду діяльності 

вітчизняних університетів ХІХ – початку ХХ ст. в умовах модернізації сучасної 

університетської освіти [221]; висвітленні особливостей формування мотивації викладачів 

ЗВМ(Ф)О до упровадження інновацій [222]; характеристиці досвіду упровадження 

навчальних екскурсій в освітньому процесі університетів імперської доби [225]; визначенні 

способів формування нового типу майбутнього фахівця галузі охорони здоров’я [491]. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення, висновки й 

результати дослідження обговорювалися, дістали позитивну оцінку на засіданнях 

кафедри історії педагогіки та порівняльної педагогіки Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (2012–2020); кафедри педагогіки та 

психології Національного фармацевтичного університету (2012–2017); кафедри 
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педагогіки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (2018–2020). 

Їх оприлюднено на: VІІІ Національному з’їзді фармацевтів України (Харків, 2016); 

науково-практичних та науково-методичних конференціях різних рівнів: 

– міжнародних: «Science, Technology and Higher Education» (Вествуд, 2014);  

«Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання» (Київ, 2014), «Інноваційний 

розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін» (Суми, 2015), «Vzdelávanie a 

spoločnosť» (Прешов, 2016); «Норвезько-Українська конференція, присвячена діяльності 

Ф. Нансена в Україні у 1921–1922 роках» (Харків, 2019), «Психолого-педагогічні проблеми 

вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика» (Харків, 2019), 

«Проблеми та шляхи реалізації компетентнісного підходу в сучасній освіті» (Харків, 2020); 

–  усеукраїнських: «Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи 

розвитку» (Харків, 2016), «Компетентнісний підхід в освіті та професійній діяльності» (Харків, 2018).  

Кандидатська дисертація на тему «Теорія і практика організації освіти учнів 

в гімназіях Харкова др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.» була захищена у 1998 р., її матеріали 

в тексті докторської дисертації не використовувалися. 

Публікації. Результати дисертації опубліковано у 38 наукових працях (із них 29 

одноосібних), серед них: 1 монографія, 1 стаття у колективній зарубіжній монографії, 1 

навчально-методичний посібник, 21 стаття у фахових виданнях України, 1 стаття у 

виданні, індексованому у наукометричній базі Web of science, 3 статті у зарубіжних 

періодичних виданнях, 10 – у збірниках матеріалів та тез доповідей на з’їзді й 

конференціях (загальний обсяг 60,23 друк.арк.). 

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, 

висновків до розділів, висновків, 5 додатків (містять 61 таблицю на 74 сторінках), 

списку використаних джерел (1055 найменувань, із них архівних справ – 81, 

англійською мовою – 9). Загальний обсяг дисертації становить 621 сторінку (основний 

текст – 404 сторінки).  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ Й ГРОМАДСЬКО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ФУНДАТОРІВ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ТА 

ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ (ХІХ – поч. ХХ ст.) 

 

 

1.1. Історіографія та джерельна база досліджуваної проблеми 

 

 

Висвітлюючи історіографію дослідження педагогічної та громадсько-

просвітницької діяльності фундаторів вітчизняної медичної та фармацевтичної  

освіти ХІХ – початку ХХ ст., беремо до уваги широке тлумачення поняття 

«історіографія» як педагогічну історію наукового пізнання [84, с. 96]. Відтак, 

найважливішими для історіографії є праці дослідників, які прийнято називати 

історіографічними джерелами. Для більш повного розкриття історіографії 

досліджуваної проблеми, за основу візьмемо умовний поділ її на дореволюційну, 

радянську, сучасну українську та зарубіжну. Наголосимо, що окремі історіографічні 

періоди неможливо чітко розмежувати. 

Так, у межах дореволюційної історіографії побачили світ довідкові видання, які 

розкривали суть окремих категорій, що послугували базисом нашого дослідження. 

Зокрема, такий матеріал представлено в енциклопедичному словнику, виданому за 

редакцією Ф. Брокгауза та І. Ефрона [247], «Філософському лексиконі» 

С. Гогоцького [50–52; 54] та ін.  

Установлено, що дореволюційна історіографія діяльності фундаторів 

вітчизняної медичної та фармацевтичної освіти на підросійській території України в 

основному пов’язана з характеристикою особливостей організації університетської 

освіти. Публікації стосовно різних сторін університетського життя обумовлювалися 
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тим, що університетське питання у ХІХ – на початку ХХ століть належало до 

найбільш актуальних у контексті культурного розвитку країни та регіону.  

Зокрема, в узагальнюючій праці Д. Багалія та Д. Міллера з історії Харкова [13], 

публікаціях матеріалів з історії Харківського університету за авторства Д. Багалія 

[14;15]; нарисах з історії Харківського університету, підготовлених у співавторстві 

Д. Багалія, М. Сумцова, В. Бузескула [16], вперше було обгрунтовано місце 

університету як провідного навчального закладу в тогочасному суспільстві, вказано 

на зв’язок університетського життя з суспільно-політичними і культурницькими 

регіональними та загальнодержавними процесами. У праці Л. Яновського 

«Харківський університет на початку свого існування (1805–1820)» [480], подано 

змістовну характеристику атмосфери, що панувала на Слобожанщині на початку 

ХVІІІ ст., розкрито зміст науково-педагогічного доробку перших професорів, що 

працювали в університеті на початку його становлення. 

Окрім праць, які узагальнювали діяльність Міністерства народної освіти, 

напрацювання в галузі університетської освіти в контексті досліджуваної історико-

культурологічної проблематики (С. Рождественський [328; 329] та ін.), в 

дореволюційній історіографії доцільно виділити наукові розвідки, які 

конкретизували досліджувану проблему. Найбільший науковий інтерес викликають 

праці, які торкалися питань університетської політики уряду, студентського руху, 

наукової діяльності університетів, позашкільної освіти тощо (О. Пругавін [315], 

Є. Мєдинський [235], О. Іванов [100], О. Рославський-Петровський [332] та ін.). 

Ураховуючи той факт, що науковці Слобожанщини імперської доби цікавилися 

проблемами розвитку народної та позашкільної освіти, для нашого дослідження 

виявилися науково цінними роботи: М. Чехова [464], В. Чарнолуського [457; 458], 

Г. Фальброка [429] та ін. Різні аспекти організації народної освіти розглядав 

Д. Максименко у роботі з історії Харківського міського самоврядування [226]. 

О. Дідріхсон [110] присвятив свою наукову розвіду діяльності Харківського 

товариства поширення в народі грамотності (ХТГ). У названих дослідженнях 

розглядаються юридичні, економічні, соціальні, педагогічні аспекти народної освіти. 
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Чільне місце в дореволюційній історіографії посіли праці з історії окремих 

товариств, що характеризували умови їх виникнення, розвитку і діяльності. Серед них 

відзначимо дослідження літератора Я. Абрамова «Просвітницькі товариства в провінції», 

де охарактеризовано нормативно-правову базу функціонування благодійних товариств і 

товариств, що займаються освітою народу [3]. Дослідник М. Тихий [393] на початку 

ХХ ст. опублікував нарис, де описав діяльність представників Філотехнічного 

товариства, зокрема й науковців-медиків та природодослідників Слобожанщини. У 

нарисах, опублікованих з приводу святкування п’ятидесятиріччя діяльності Харківського 

медичного товариства (1861–1911) у 1913 р. під редакцією С. Ігумнова [446], зібрано 

цінний фактичний матеріал, що дозволяє схарактеризувати змістові складники 

громадсько-просвітницької діяльності членів товариства. Це видання слугує, з одного 

боку, важливим історико-педагогічним джерелом вивчення найважливіших етапів 

становлення і розвитку ХМТ, з іншого – історіографічним джерелом, яке дозволяє 

простежити ціннісні орієнтації, наукові й освітні пріоритети представників товариства та 

ознайомитися з підходами до їх узагальнення.  

Генеза окремих наукових товариств Харкова була представлена у праці «Учені 

товариства і навчально-допоміжні установи Харківського університету. 1805–1905»  

[421], яка побачила світ на початку ХХ ст. й вийшла друком під редакцією Д. Багалія 

та І. Осипова. Утім історія університетських наукових товариств, що були засновані 

після 1905 р., а також товариств загальноміського значення та життєписи їхніх діячів 

досліджувалися за збірниками наукових праць, що ці організації видавали, за 

щорічними звітами, періодикою, а також за виданнями до чергових ювілеїв 

Харківського університету та самих товариств. Так, у виданні, присвяченому 

двадцятипятиріччю Товариства наукової медицини і гігієни при Імператорському 

Харківському університеті (ІХУ) [80] проаналізовано основні праці членів названого 

товариства, розкрито його роль у розвитку вітчизняної медичної науки.  

У виданні, опублікованому за редакцією І. Скворцова і Д. Багалія у 1905–1906 рр., 

презентовано напрями діяльності представників медичного факультету університету 

[233]. Слід зазначити, що на сторінках книги викладено напрацювання науковців-
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медиків з історії становлення та розвитку медичної та фармацевтичної освіти в ІХУ. 

Зокрема, представлено студії («исторический обзор») М. Попова стосовно діяльності 

медичного фаультету ІХУ (1805–1905) [233, с. 1–195]; відбито цікавий матеріал з історії 

окремих кафедр: «Кафедри фармакології» С. Попова (розміщено витяг з публікації 

автора «Досвід [опыт] історії кафедри фармакології в Імператорському Харківському 

університеті від початку виникнення в 1806 по 1904 р.» [233, с. 311–323]) та матеріали 

з «Історії фармації та фармакогнозії» М. Валяшка [233, с. 283–295], «Кафедри 

патологічної анатомії» В. Крилова [233, с.439–460], «Кафедри судової медицини» 

М. Бокаріуса [233, с. 413–418], «Кафедри гігієни, епідеміології й епізоотіології, з 

медичною та ветеринарною поліцією» В. Фавра та І. Скворцова [233, с. 419–433] та ін.  

Віддзеркаленню сторічної історії фізико-математичного факультету 

присвячене видання, опубліковане за редакцією І. Осипова та Д. Багалія [432]. 

Видання привертає увагу тим, що в досліджуваний період низка кафедр університету 

(кафедри ботаніки, хімії та ін.), пов’язаних із підготовкою фахівців для медичної та 

фармацевтичної галузі, були закріплені за фізико-математичним факультетом. 

Характерною ознакою названих праць було те, що вони готувалися до 

ювілейних дат, що надавало їм офіціозності, мали високий ступінь інформативності 

завдяки залученню різних видів джерел. На жаль, у згаданих виданнях, за невеликим 

виключенням, громадсько-просвітницька діяльність освітян розкривалася поверхово.  

Основоположне значення для ідентифікації фундаторів медичної та 

фармацевтичної освіти як педагогів з чіткою громадсько-просвітницькою позицією, 

визначеними освітньо-виховними ідеалами, цінними науково-педагогічними ідеями, 

мають нариси окремих професорів Харківського університету. Так, узагальнення 

теорії та практики організації навчально-виховного процесу в ІХУ у період ХІХ ст. 

подано у нарисі І. Щелкова [471]. Історія становлення і розвитку хімічної та 

фармацевтичної лабораторій ІХУ , характеристика окремих видатних персоналій – 

фундаторів вітчизняної фармацевтичної освіти – містяться у нарисах спеціаліста в 

царині теоретичної, аналітичної, неорганічної, органічної, фізичної хімії, 
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заслуженого професора, громадського діяча І. Осипова [263] та хіміка-органіка, 

ректора Харківського університету (1899–1901), професора Г. Лагермарка [165; 166].  

Установлено, що Г. Лагермарк надав матеріали, рукописи власних наукових 

розвідок стосовно діяльності цього професора І. Осипову [263]. Водночас у нарисі 

Г. Лагермарка [166] про особливості організації публічних читань з хімії в 

університетському просторі було представлено дієві форми, які використовував у 

своїй громадсько-просвітницькій діяльності професор Є. Гордієнко. Зі свого боку, 

публіцистична література Є. Гордієнка допомогає створити уявлення про ставлення 

слобідської інтелігенції до створення міського простору, скласти уяву про суть 

земського руху [58–60]. Цінний матеріал про життєдіяльність випускника 

філософського та медичного факультетів (1832), доктора медицини, професора; 

громадського діяча, лікаря Григорія Семеновича Риндовського (1814–1898) надано у 

біографічному нарисі І. Лінніцького [177]. Змістові складники педагогічної й 

громадсько-просвітницької діяльності низки персоналій – представників 

професорсько-викладацької колегії медичного факультету Харківського 

університету – схарактеризовано у нарисах М. Попова [291]. 

В історико-етнографічних розвідках М. Сумцова [377; 378] здійснено «першу 

спробу наукового викладу еволюційного життя Слобожанщини» [378, с. 180]. У 

контексті нашого дослідження наведені ученим дані були корисними для висвітлення 

чинників, що обумовлювали становлення педагогічної та громадсько-просвітницької 

діяльності науковців-медиків та природодослідників Слобожанщини.  

Окрема низка праць представлено бібліографічними виданнями. Вони 

дозволяють швидко зорієнтуватися у великому обсязі літератури, документів; 

зосередитися на поглибленому дослідженні конкретної проблеми. Так, у 

біографічних показниках професорів та викладачів медичного, фізико-

математичного факультетів, складених до ювілею Харківського університету у 

1905 р. за редакцією Д. Багалія, І. Скворцова, І. Осипова [234; 433], викладено факти, 

що уможливлюють створення галереї наукових портретів, дозволяють відслідкувати 

змістові складники педагогічної діяльності науковців, виокремити основні форми 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1814
https://ru.wikipedia.org/wiki/1898
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їхньої громадсько-просвітницької діяльності.  

Отже, у дореволюційній історіографії представлено досить ємний аналіз 

діяльності Міністерства народної освіти, університетської політики уряду та 

студентського руху (С. Рождественський, О. Іванов та інші), розвитку народної та 

позашкільної освіти (Д. Максименко, Є. Мединський, О. Пругавін, М. Чехов, 

В. Чарнолуський, Г. Фальброк та інші), історії окремих товариств (Я. Абрамов, 

Д. Багалій, О. Дідріхсон, С. Ігумнов, І. Осипов, М. Тихий та ін.) ХІХ – поч. ХХ ст. Різні 

аспекти історії Слобожанщини і Харкова (Д. Багалій, В. Бузескул, Д. Міллер, М. Сумцов 

та ін.), структурних підрозділів Харківського університету, що забезпечували впродовж 

досліджуваного періоду підготовку медичних та фармацевтичних чиновників, 

уможливили становлення на його базі низки наукових шкіл, особистісне й професійне 

зростання, а також еволюцію громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків та 

природодослідників Слобожанщини, схарактеризували Д. Багалій, М. Бокаріус, 

М. Валяшко, В. Крилов, Г. Лагермарк, І. Осипов, М. Попов, С. Попов, О. Рославський-

Петровський, І. Скворцов, В. Фавр, І. Щелков, Л. Яновський та інші. 

Окрема низка праць з відтворенням галереї наукових портретів окремих 

персоналій представлено І. Лінніцьким, М. Поповим, бібліографічними виданнями, 

опублікованими за редакцією Д. Багалія, І. Скворцова, І. Осипова, де викладено 

факти, що дозволяють відслідкувати напрями педагогічної діяльності науковців, 

виокремити основні форми їхньої громадсько-просвітницької діяльності.  

Історіографічним розвідкам був притаманний відчутний публіцистичний ухил. 

Розробка питань медичної та фармацевтичної освіти перебувала на стадії виявлення 

фактичного матеріалу. В основу більшості характеристик діяльності науковців-медиків 

та природодослідників Слобожанщини було покладено оцінку їхнього внеску у розвиток 

держави та регіону на засадах гуманізму і раціоналізму. 

Для радянської історіографії досліджуваної проблеми було характерним 

замовчування, а то й перекручування фактів та наукових здобутків генерації 

українських учених ХІХ – початку ХХ ст. Варто зазначити, що радянська 

історіографія 20-х років ХХ ст. представлена окремими публікаціями вчених, 
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публіцистів, які оприлюднювали результати напрацювань попереднього історичного 

періоду. Так, історіографічним джерелом (й одночасно історико-педагогічним 

джерелом) цього періоду слугує праця В. Данилевського «Лікар, його покликання та 

освіта» (1921) [75]. Матеріали видання дозволяють з’ясувати політику уряду щодо 

університетів, причини, що спонукали науковців-медиків та природодослідників до 

громадсько-просвітницької діяльності на різних етапах історичного розвитку. 

У подальшому, радянську історіографію досліджуваної проблеми складають 

публікації, присвячені всесвітньо відомим науковцям-медикам та природодослідникам 

(Г. Архангельський [11], В. Сукачов [376]), а також роботи узагальнюючого характеру з 

історії розвитку громадської медицини, зокрема й на теренах українських земель 

Російської імперії. Серед них найбільш значущими в контексті досліджуваної проблеми 

є наукові розвідки Р. Бенюмова [27], П. Петрова [371], Є. Фінкельштейна [435] та ін. 

З історії медичної, фармацевтичної освіти проводили дослідження окремі 

вітчизняні вчені. Так, були захищені дисертаційні дослідження О. Грандо [62], 

І. Зархіна [92] (1952–1953) та ін. Так, І. Зархін опублікував нариси з історії 

вітчизняної фармації ХVІІІ – першої половини ХІХ століття (1956). Однак, згадані 

наукові праці подавали лише окремі, часом суперечливі відомості стосовно 

становлення і розвитку вищої фармацевтичної освіти, недостатньо висвітлювали 

питання фармацевтичної освіти наприкінці XIX – на початку XX століть.  

На початку другої половини ХХ ст. висвітлення особливостей організації вищої 

медичної та фармацевтичної освіти на території Слобожанщини здійснювалося у 

контексті дослідження історії Харківського університету (А. Слюсарський, В. Астахов, 

І. Мірошниченко, Б. Барак, С. Королівський та ін.) [450]. 

Слід зазначити, що низка проблем стосовно громадсько-просвітницької 

діяльності науковців, як-от історія благодійних організацій, правове становище 

добровільних товариств, взаємини громадських установ і влади тощо – практично 

повністю випали з поля зору дослідників першої половини ХХ ст.  

У 60–70-х роках ХХ ст. виходять друком праці, присвячені аналізу організації 

культурно-просвітницької діяльності в Російській імперії в цілому і в українських 
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землях, зокрема, розвитку медичної думки (Г. Щетініна [472], Л. Фрід [441] та ін.). 

Особливо активізувалися дослідження з історії медичних товариств. В ювілейному 

збірнику статей, виданому з нагоди святкування 100-річчя ХМТ, дослідники надали 

розгорнутий нарис діяльності цієї установи [371].  

У 70-х–80-х роках ХХ ст. побачили світ праці теоретичного характеру з історії 

та актуальних проблем розвитку науки. В узагальнювальній праці Р. Еймонтової 

[473] подано характеристику вищої школи Російської імперії наприкінці ХІХ – на 

початку ХХ ст. Одним із питань стало вивчення системи присудження вчених 

ступенів в університетах. У монографії Є. Соболєвої [360] було подано структуру 

поняття «організація науки», систематизований огляд наукових установ імперії. У 

цей час створюються огляди з історії розвитку окремих наук. Радянські історики 

провели значну роботу щодо узагальнення наукових досягнень науковців-медиків та 

природодослідників досліджуваного періоду. Так, у дослідженні Ю. Соловйова було 

представлено центри і напрямки досліджень з хімії в історичній проєкції [364].  

Наприкінці радянської доби було опубліковано результати досліджень 

Б. Тебієва [389], що висвітлювали розвиток громадсько-педагогічного руху та 

урядової політики в галузі освіти на території Російської імперії на межі ХІХ – ХХ ст.  

Підкреслимо, що для радянської історіографії періоду 1970-х–1980-х років 

було характерним пожвавлення інтересу до вивчення діяльності дореволюційних 

громадських організацій. Так, в 1971 р. були опубліковані статті Л. Щіглика та 

Ц. Ямпільської, в яких практично вперше в радянській історіографії були 

сформульовані основні ознаки поняття «громадська установа» [46]. 

На основі ретельного аналізу статутів громадських установ відомий історик, 

професор Московського державного архівного інституту О. Степанський дійшов 

висновку, що в них значною мірою був передбачений інтерес держави, ніж 

суспільства. Автор зумів показати всеохоплюючу систему нагляду держави за їхньою 

діяльністю й вперше подав їх класифікацію [373; 374].  

Отже, у порівнянні з дореволюційною історіографією щодо висвітлення 

досліджуваної проблеми радянська історіографія набуває більш значного розмаху, 
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більше уваги приділяється аналізу чинників, що визначали особливості розвитку 

вітчизняної вищої медичної та фармацевтичної освіти наприкінці ХVІІІ – на початку 

ХХ ст. (В. Данилевський, І. Зархін, Р. Еймонтова, О. Соболєва, М. Шип, Г. Щетініна та 

інші), зокрема й на території Слобожанщини в контексті дослідження історії 

Харківського університету (А. Слюсарський, В. Астахов, І. Мірошниченко, Б. Барак, 

С. Королівський та інші); характеристиці здобутків окремих науковців-медиків та 

природодослідників (Г. Архангельський, О. Грандо, В. Сукачов, Р. Бенюмов, П. Петров, 

Є. Фінкельштейн та інші); вивченню діяльності дореволюційних громадських 

організацій (О. Степанський, Л. Щіглик, Ц. Ямпільська) й розвитку громадсько-

педагогічного руху наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст. (Б. Тебієв та інші). Однак тематику 

та спрямованість висновків досліджень зумовлювала ідеологія. Загалом ці роботи 

відіграли позитивну роль у привертанні уваги вчених до проблеми вищої освіти, зокрема 

й медичного та фармацевтичного спрямування. Дослідження дістають теоретичного 

оформлення, їх джерельна база розширюється, значною мірою за рахунок введення в 

науковий обіг архівних матеріалів. Значного розвитку досягло вивчення наукових 

здобутків науковців-медиків та природодослідників університетів досліджуваного 

періоду, зокрема й Харківського. 

З проголошенням у 1991 р. незалежності України розпочався новий, сучасний 

історіографічний етап вивчення проблеми педагогічної та громадсько-просвітницької 

діяльності науковців Слобожанщини ХІХ – початку ХХ ст. – фундаторів вітчизняної 

вищої медичної та фармацевтичної освіти. Низка сучасних видань довідкового та 

науково-пізнавального характеру містить інформацію про розвиток медицини, фармації, 

видатних науковців-медиків (фармацевтів), структурні підрозділи закладів вищої освіти 

Слобожанщини досліджуваного періоду [39; 115; 116; 357]. 

Заповненню існуючої прогалини стосовно історії вітчизняної фармацевтичної 

освіти сприяють матеріали книг «Історія фармації» (редакція В. Черниха та 

Є. Подольської) [114], «Історія медицини та фармації» З. Мнушко [242]. Висвітлюючи 

період, що нами досліджується, автори книг намагалися систематизувати розрізнені дані 

стосовно життєдіяльності визначних персоналій, які займалися професійною 
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підготовкою фармацевтичних кадрів.  

Початок ХХІ ст. прикметний інтенсифікацією досліджень у галузі історії медицини 

та фармації. Науковці звернулися до висвітлення питань, пов’язаних із характеристикою 

стану та динаміки розвитку фундацій здоров’язбережувальної спрямованості в 

українських землях Російської імперії, розкрили передумови становлення й розвитку 

медичних й фармацевтичних установ на Слобожанщині, висвітлили участь окремих 

учених-медиків та природодослідників у педагогічній й громадсько-просвітницькій 

діяльності вітчизняного соціуму досліджуваного періоду. Зважаючи на цей факт, 

заслуговують на увагу роботи М. Аржанова [10], Н. Березюк [28], І. Блозьорова [19–20], 

О. Білецької [18], Г. Демочко [327], М. Кириченка [20], А. Гринзовського [63], С. Рудої 

[334], В. Садівничого [337], Н. Самойленко [338], М. Левченка [172], М. Матвієнко [20], 

В. Ільїна [327], Н. Коцур [146], О. Рожкової [20], І. Робака [326–327], С. Огар [261], 

В. Черниха [261], А. Якуби [479] та ін.  

Вивчення праць науковців, що представляють сучасну українську 

історіографію щодо дослідження історичних аспектів становлення й розвитку 

фармацевтичної освіти в Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття, 

дозволяє констатувати: М. Боброва [434], В. Горбаньов [311], А. Котвіцька [311], 

П. Костюкевич [129], О. Кошовий, В. Ковальов, Т. Ільїна [111]; С. Огар [261]; 

Т. Прокопенко [311], Р. Філіппенко [434], В. Черних [112; 261] диферинційовано 

підійшли до вичення її окремих складових та доволі чітко і виразно відобразили цю 

проблематику серед інших галузей наукового знання.  

Роль окремих науковців та товариств у функціонуванні системи охорони здоров’я в 

Харкові на тлі соціально-економічних і суспільно-політичних процесів, що відбувалися в 

регіоні, було охарактеризовано у дослідженнях І. Робака [326–327].  

Педагогічна та соціально корисна громадсько-просвітницька діяльність 

В. Данилевського була висвітлена у наукових розвідках О. Білецької. Авторка 

супроводжує публікацію окремих напрацювань ученого власним аналізом 

життєдіяльності видатного фізіолога [18]. 
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Окремі аспекти науково‐педагогічної та громадсько-просвітницької діяльності 

науковців-медиків та природодослідників Харківського університету з позицій 

соціальної історії, історії повсякдення представлено у наукових студіях І. Демуз [81], 

В. Лісового [175], Д. Леонтьєва [281], Т. Літвінової [179], В. Нічик [252], Ж. Перцевої 

[175; 283–285]; В. Петренка [281], П. Петрюка [282], А. Терещенко, Н. Жарової, 

О. Боягіної [391]; З. Хижняк [252], Н. Фрадкіної [439] та ін. 

Учені початку ХХІ ст. значно просунулися вперед у дослідженні подій, що 

впливали на педагогічну й громадсько-просвітницьку діяльність науковців-медиків 

та природодослідників ХІХ – початку ХХ ст. Посилилася антропологізація наукових 

розвідок. Зміна вектору суспільного розвитку спричинила інтерес до демократичних, 

гуманістичних теорій минулого, що спонукало дослідників вивчати окремі аспекти 

наукового доробку фундаторів медичної та фармацевтичної освіти, розвиток 

вітчизняної педагогічної думки і школи ХІХ – початку ХХ століття. 

Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. історики і соціологи (В. Бакіров [17], 

Є. Біленький [366], М. Козловець [366 ], В. Іващенко [102], Т. Костюкевич [145]; 

І. Киричок [145]; І. Левченко [172]; С. Наумов [249], С. Посохов [249; 279; 295–298], 

А. Парфіненко [279], С. Куліш [158–160], Г. Косінова [144], Т. Павлова [278], 

В. Петровський [286], О. Пересада [388], М. Попович [294], Л. Радченко [286], 

В. Семененко [286], І. Скирда [351], С. Старченко [370], В. Танцюра [388] та ін.) 

опублікували роботи, де розкрили підходи до оцінки «ідеї» університету, 

просвітительства в соціумі як в минулому, так і в період сучасності; проаналізували 

суспільно-політичні чинники, політику царського уряду стосовно становлення й 

розвитку системи освіти в Російській імперії та на Слобожанщині; назвали видатних 

учених, які створювали, накопичували та розвивали освітні й наукові традиції як в 

університетському просторі, так і на базі недержавних установ.  

Цікавий фактичний матеріал щодо історії окремих факультетів Імператорського 

Харківського університету, напрямів педагогічної й громадсько-просвітницької діяльності 

науковців Слобожанщини міститься у ювілейному виданні «Харківський національний 

університет імені В. Н. Каразіна за 200 років», виданому за редакцією В. Бакірова [452].  
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Процес започаткування та розвитку недержавної вищої школи Харкова на 

початку ХХ ст. став предметом дослідження Т. Павлової [278]. У монографії 

розкрито зміст важливих культурно-просвітницьких та освітніх проєктів, 

проаналізовано роль окремих персоналій, зусиллями яких у Харкові було відкрито 

сім закладів вищої освіти. Досліджуючи діяльність Харківського товариства 

поширення в народі грамотності, вітчизняні дослідники (Т. Коломієць, С. Лупаренко 

[140; 182] та ін.) розкрили певні аспекти громадсько-просвітницької діяльності 

науковців-медиків та природодослідників Слобожанщини.  

Історіографія дослідження діяльності педагогічних персоналій у галузі 

медичної та фармацевтичної освіти ХІХ – поч. ХХ ст. представлена у дисертаційних 

працях істориків науки (В. Камчатний [123], В. Фесенко [431] та ін.). Як правило, цей 

напрям розробки досліджуваної проблеми обмежується окремим аспектом діяльності 

науковців, вузькими хронологічними рамками. Про роль науковців Слобожанщини в 

поповненні інформаційного простору в період, що досліджується, матеріалами 

просвітницького характеру висловив свої погляди дослідник В. Садівничий [337]. 

Останнім часом побачили світ чимало монографій, наукових статей, нарисів 

істориків, місцевих краєзнавців, які висвітлюють духовні процеси на 

Слобожанщині на зламі ХІХ й ХХ ст., розкривають імена прогресивних діячів цієї 

епохи. Це праці В. Кравченка [153], М. Красікова [154], Ю. Конюшенко [142], 

С. Мірошніченко [242] та багатьох інших. 

Наукові підходи до педагогічних досліджень (підходи до періодизації 

педагогічної думки в Україні, концептуальні засади та методологію дослідження 

історико-педагогічних реалій) охарактеризовано у наукових розвідках: О. Адаменко 

[1]; Л. Ваховського [36], В. Вихрущ [40], С. Гончаренка [57], О. Гнізділової [49]; 

Н. Гупана [65–66]; Л. Голубничої [56], І. Зайченко [87], О. Сухомлинської [380–384], 

О. Іонової [109], Л. Штефан [469], В. Шпак [467] та інші.  

В історіографії періоду незалежної України окреме місце посідають історико-

педагогічні праці, в яких автори розкривають як актуальні питання розвитку національної 

освіти й педагогічної думки в Україні, так і окремі питання, пов’язані з темою нашого 
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дослідження й прагнуть позбутися застарілих підходів до оцінки подій минулого 

(В. Бенера [26], Л. Голубнича [56], Л. Герасименко [47], О. Гнізділова [49], О. Друганова 

[82], Л. Єршова [85], Л. Зеленська [97–98], Ю. Касютін [405], Г. Корнюш [143], В. Курило 

[163], Ж. Кундій [162], М. Кушик [164], С. Лупаренко [182], В. Микитюк [173; 240], 

Т. Разуменко [98], М. Рижкова [324], М. Прищак [305], Т. Соколенко [361], 

О. Сухомлинська [380–384], Л. Тимчук [392], А. Троцко [405], В. Шпак [468] та ін.).  

Осмислення наведених у публікації В. Левківського, В. Микитюка [173; 240] 

даних стосовно становлення та розвитку системи народної освіти на землях 

підросійської України дозволяє усвідомити певні чинники генези шкільної й 

позашкільної освіти на Слобожанщині.  

Серед істориків педагогіки, що вивчали суто педагогічні аспекти університетської 

освіти, нашу увагу привернули дослідження: Л. Зеленської [97], Л. Зеленської й 

Т. Разуменко [98]; В. Бенера [26], М. Кушик [164] та ін. Узагальнення провідних тенденцій 

розвитку жіночої медичної освіти ХІХ століття здійснено у дисертації Ж. Кундій [162]. З 

позицій гендерного підходу здійснено комплексний аналіз становлення і розвитку жіночої 

освіти в Харківській губернії у монографії М. Рижкової [324].  

Науково-цінними в контексті нашого дослідження є публікації, в яких 

охарактеризовано історію розвитку цінностей в освіті та ціннісні орієнтації педагога як 

особистості, розкрито теоретичні засади організації духовно-морального виховання дітей та 

молоді (Л. Герасименко [47], Л. Єршова [85], Ю. Касютін [405], Г. Корнюш [143], 

Г. Мірошниченко [241], М. Прищак [305], А. Троцко [405], С. Ткачов [394] та ін.). Проблема 

приватної ініціативи, організаційної, громадсько-просвітницької діяльності окремих осіб і 

асоціацій різних типів та рівнів склали предмет пошуків О. Друганової [82].  

Водночас низка публікацій українських дослідників (В. Зарва [90], Л. Тимчук [392], 

М. Альчук, Ф. Бацевич, І. Бойко, В. Мельник [161], В. Астахова, Є. Усик [48] та ін.) становить 

інтерес в контексті уточнення періодизації та термінологічного поля нашого дослідження.  

Здійснено конкретизацію завдань, змісту і вибору оптимальних методів, форм 

і засобів виховного впливу на майбутніх фахівців у період сучасності з урахуванням 

досвіду імперської доби та освітніх тенденцій, у публікаціях Ю. Колісник-Гуменюк 
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[139], Л. Кайдалової [118], І. Фольварочного [438] та ін. У низці сучасних наукових 

розвідок педагогічної спрямованості автори, застосовуючи сучасні методи 

дослідження, приділяють увагу аналізу основних тенденцій, теоретичних та 

практичних засад підготовки фахівців (В. Кіщук [129–130], В. Сліпчук [358] та ін.). 

Огляд джерелознавчої літератури з питань педагогічної та громадсько-просвітницької 

діяльності представників медичного й фізико-математичного факультетів ІХУ протягом 

ХІХ – початку ХХ ст. полегшили збірки: «Систематичний бібліографічний показчик 

літератури» з історії Харківського університету 1805–1917 рр. [113], біобібліографічний 

словник «Ректори Харківського університету (1805–2014)», біографічний довідник 

«Почесні члени Харківського університету» [299], покажчик «Медичні періодичні та 

продовжувані видання Наддніпрянської України (1860–1920 рр.)» [231].  

Бібліографічний довідник про життєдіяльність видатних вихованців 

харківської вищої медичної школи видано під редакцією В. Лісового [39]; нариси про 

життя та діяльність видатних учених Національного фармацевтичного університету  

(НФаУ) віддзеркалено у книзі, опубліковній за редакцією В. Черниха [357]. 

Слід відмітити біографічний словник іноземних професорів російських 

університетів [98], створений в межах міжнародного проєкту щодо вивчення 

трансфера та адаптації університеських ідей в освітньому просторі територій 

Російської імперії. У проєкті приймали участь українські історики. У словнику 

опубліковані біографії професорів, зокрема тих, які працювали в ІХУ.  

З метою пошуку та цілісного аналізу малодосліджених джерел з теми 

дослідження були використані покажчики до матеріалів, які розміщувалися на 

сторінках періодичних видань («Южный край» [444–447], укладені співробітниками 

Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка. 

Діяльності низки персоналій українських медиків і організаторів охорони 

здоров’я, науково-медичних товариств, питанням історії медицини присвячено 

бібліографічні словники, видані Державною науковою медичною бібліотекою 

Міністерства охорони здоров’я України [113; 228–230].  
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Отже, звернення до педагогічного доробку українських дослідників в галузі 

освітніх, педагогічних наук сприяє окресленню методологічних підходів до вивчення 

досліджуваної проблеми; уточненню історіографічних та історико-педагогічних джерел, 

чинників еволюції напрямів педагогічної й громадсько-просвітницької діяльності 

науковців-медиків та природодослідників Слобожанщини на засадах гуманізму і 

раціоналізму й оцінці їхнього внеску у розбудову країни й регіону; окресленню перспектив 

творчого використання кращих здобутків педагогічної та громадсько-просвітницької 

діяльності фундаторів медичної та фармацевтичної освіти в умовах сучасності.  

У контексті досліджуваної проблеми заслуговують на увагу роботи зарубіжних 

дослідників. Протягом 70–80–х років ХХ ст. – 1990 р. зарубіжні вчені виявляли 

підвищену увагу до історії вітчизняної медицини. Зокрема, означена тематика 

цікавила представника української діаспори, історика медицини В. Плюща. 

Наприкінці 80-х років ХХ ст. він висвітлив особливе місце наукових з’їздів лікарів у 

проведенні протиепідемічних заходів, налагодженні систематичної допомоги 

бідному міському населенню на території України, розглянув особливості 

функціонування наукових товариств [288].  

У зазначений період часу публікації з проблем розвитку жіночої медичної 

освіти на територіях Російській імперії вирізнялися тим, що майже не враховували 

суспільно-політичні й педагогічні аспекти розвитку медичної освіти (Ch. Johanson, 

M. E. Schaeffer Conroy та ін.) [484; 492].  

Історіографічний огляд засвідчив, що проблему педагогічної та громадсько-

просвітницької діяльності фундаторів вищої медичної та фармацевтичної освіти 

активно розробляли зарубіжні дослідники наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст., як от: 

Г. Атаманчук [12], Л. Вікханська [495], Ю. Воробйова [44], А. Гуревич [67; 68], 

Р. Залілов [89], І. Зімін [99], Т. Івеніна [103], О. Іванов [101], Н. Карнаух [126], 

А. Лінденмайер [176], О. Лозовська [180], Н. Пристанськова [304], В. Пустарнаков 

[316], С. Сергєєва [347], Р. Симонян [349], А. Туманова [406], І. Чепелєва [459], 

Є. Четверикова [460], Л. Харініна [180], М. Шип [467] та інші.  
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Названими авторами здійснено аналіз значущих для нашого дослідження 

категорій; обгрунтовано доцільність використання антропологічного підходу під час 

наукових розвідок історичного та історико-педагогічного характеру; актуалізовано 

питання участі науковців ХІХ – початку ХХ ст. у суспільно-політичному та соціально-

економічному житті; висвітлено особливості правової політики держави в сфері 

регулювання медичної та фармацевтичної освіти, діяльності громадських та 

просвітницьких установ, приділено увагу характеристиці суспільно-політичної ролі 

просвітницьких установ в становленні громадянського суспільства, здійснено історико-

педагогічний аналіз розвитку ідеї формування та вдосконалення особистості в спадщині 

відомих педагогів (П. Лесгафт, П. Каптерєв, І. Сікорський, Ф. Фребель та інші); 

окреслено складові інтелектуального портрету науковця; схарактеризовано напрями 

приватної ініціативи провінційної ліберальної інтелігенції; висвітлено витоки, рушійні 

сили становлення і розвитку культурно-просвітницького руху в Російські імперії.  

Отже, у цілому на сьогодні маємо як дисертаційні розвідки, так і монографії, 

статті, науково-популярні видання зарубіжних та вітчизняних учених, що 

розкривають важливі чинники еволюції, напрями, форми й змістові складники 

педагогічної та громадсько-просвітницької діяльності фундаторів вітчизняної 

медичної та фармацевтичної освіти як досліджуваного періоду, так і в умовах 

сучасності. Бракує монографічних праць, присвячених діяльності маловивчених чи 

незаслужено забутих науковців-медиків та природодослідників, громадських 

установ, просвітницьких товариств; а також досліджень, де реалізовано комплексний 

підхід до обґрунтування еволюції педагогічної й громадсько-просвітницької 

діяльності фундаторів вітчизняної вищої медичної та фармацевтичної освіти.  

Джерельна базу дослідження. Вагому складову у формуванні джерельної бази 

дослідження посідають законодавчі акти та нормативні документи: грамоти, укази, 

постанови, положення, статути, циркуляри та розпорядження уряду. Ця група джерел 

найбільш повно відображає правову політику держави в сфері регулювання 

педагогічної та громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків та 

природодослідників Слобожанщини. Укази імператорів та розпорядження 
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Міністерства народної освіти (МНО), Міністерства внутрішніх справ (МВС), 

Міністерства фінансів дозволяють з’ясувати ідеологічне спрямування освіти, її 

змістовний характер і пріоритети розвитку, механізм управління вищими 

навчальними закладами, на базі яких працювали фундатори вітчизняної вищої 

медичної та фармацевтичної освіти. 

Перш за все, слід назвати Повне Зібрання законів Російської імперії [290], 

стверджувальну грамоту Олександра I Імператорському Харківському університету [2], 

університетські статути 1804, 1835, 1864, 1884 років [258; 259; 260; 363; 413]; 

«Положення про випробування на вчені ступені» 1819 р.; Аптекарський статут [9]; 

«Правила випробування лікарів, фармацевтів, ветеринарів, дантистів і повивальних 

бабок» (1845) [300], «Правила про іспити медичних, ветеринарних і фармацевтичних 

чиновників» (1838) [301], Програми реформ П. Столипіна [418] та ін.  

З метою характеристики форм та змістових складових громадсько-

просвітницької діяльності науковців-медиків та природодослідників були 

використані документи Міністерства фінансів (указ про публічні читання з технічних 

предметів 1837 р. [257]); циркуляри по Харківському навчальному округу («Про 

видання нових правил про народні читання в імперії» 1901 р. [256]; «Про порядок 

нагляду за напрямом народних читань» [264] та ін.). Зауважимо, що у циркулярах по 

Харківському навчальному округу (ХНО) друкувалися циркуляри МНО, МВС. Вони 

видавалися у наслідок запитів адміністрації університету для пояснення різних 

правил та роз’яснення статей університетських статутів, особливостей організації 

просвітницької діяльності. На основі циркулярів розроблялися та видавалися правила 

побудови навчального процесу і регламентації педагогічної діяльності науковців-

медиків та природодослідників Харківського університету. 

Цінними виявилися документи навчальної, наукової, адміністративної, 

фінансової діяльності ІХУ: навчальні плани, загальні характеристики («обозрения» – 

рос. м.) навчальних дисциплін (предметів) медичного факультету ІХУ; програми 

викладання окремих навчальних дисциплін та програми іспитів [309; 310]; щорічні 

«Звіти про стан і діяльність Харківського університету» [273; 274; 368; 369] (дані 
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щодо наявних кадрів, напрямів педагогічної та громадської діяльності викладачів в 

університетському просторі, кількість та науково-дослідницькі досягнення 

здобувачів освіти, стан матеріальної бази навчально-допоміжних установ тощо), що 

публікувалися на сторінках часопису університету та видавалися окремими збірками; 

доповідні записки («Записка Ради Імператорського Харківського університету з 

питання про умови, за яких можливе досягнення нормального перебігу 

університетського життя» 1905 р. [93] та ін.); інструкції та правила для здобувачів 

освіти («Заключення Ради Харківського університету про правила для студентів і про 

інструкції для інспекції» 1880 р. [88], «Зведення правил для студентів 

Імператорського Харківського університету» 1858 р. [343]; «Зведення правил, на 

підставі яких надається студентам Харківського університету користування 

стипендіями різних найменувань» 1866 р. [344] та ін.); проєкти освітніх реформ [414].  

Корисним виявився своєрідний різновид діловодних джерел, а саме 

ініціативно-виконавчі документи. До прикладу, у ході дослідження виявлено 

відповіді, що надавалися від вченої ради університету та комісій з представників 

університетської колегії на поставлені МНО питання стосовно устрою найбільш 

важливих моментів внутрішнього життя університету, що віддзеркалювали 

професійно-корпоративні інтереси науковців [271] та ін. До означеної групи 

документів відносимо також звіти, правила, каталоги, записки установ, що діяли на 

базі університету («Каталог препаратів анатомічного кабінету Імператорського 

Харківського університету. Систематично розташований 1839 року» [127], «Звіт про 

стан лазарету Імператорського Харківського університету для поранених воїнів» 

[272], «Записка про ботанічний кабінеті Імператорського Харківського університету 

від заснування до початку 1859 року» [94], «Правила, на підставі яких студенти і 

сторонні слухачі університетських лекцій користуються навчально-допоміжними 

установами університету» 1863 р. [302], «Короткий звіт каси взаємодопомоги студентів 

Харківського університету [за 1904–1905 рр.]» [152], «Звіт товариства для допомоги 

нужденним студентам імп. Харківського університету» [275] та ін.). 
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Одним із домінуючих видів оповідальних історико-педагогічних джерел є 

наукові публікації представників професорської колегії Харківського університету на 

сторінках періодичних наукових часописів («Труди медичної секції товариства 

дослідних наук Імператорського Харківському університета» [312] та ін.) та їх статті 

у виданнях з приводу діяльності й ювілеїв товариств Харківського університету 

(«Двадцятип’ятиріччя Товариства наукової медицини і гігієни при Імператорському 

Харківському університеті. Ювілейне засідання 8 лютого 1898» [80] та ін.). До цієї 

групи джерел можна віднести документи, які свідчать про повсякденну організацію 

педагогічної та громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків та 

природодослідників в університетському просторі, особливості навчання студентів-

медиків та слухачів-фармацевтів. Ці документи містять значний фактичний матеріал, 

який дав можливість визначити основні тенденції розвитку політики царського уряду 

в галузі вищої освіти на рубежі століть; проаналізувати репресивні дії органів 

поліцейської влади проти викладачів і студентів, дії яких були спрямовані на 

відстоювання національної гідності, протистояння ідеям русифікації, розбудові 

позашкільної освіти; скласти уяву про різновекторну педагогічну та громадсько-

просвітницьку діяльність певних фундаторів медичної та фармацевтичної освіти. 

Недоліком цього типу джерел є те, що в них визначено напрями, змістові 

складники активності окремих науковців та товариств, але їх зміст не забезпечує 

можливість системного підходу для комплексного аналізу педагогічної та 

громадсько-просвітницької діяльності фундаторів вітчизняної вищої медичної та 

фармацевтичної освіти в контексті змін соціально-політичних  ситуацій. 

У контексті висвітлення громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків 

та прирордодослідників Слобожанщини певний інтерес становлять нормотворчі 

документи громадсько-просвітницьких товариств, установ, організацій 

досліджуваного періоду, а саме статути, протоколи засідань, протоколи, нариси, звіти 

стосовно їх діяльності. Зокрема, до них відносимо: «Статут Харківського Товариства 

наук» 1813 р. [416]; «Звіт про діяльність Товариства піклування про хворих дітей 

м. Харкова та його околиць» 1899 р. [415], «Звіт про діяльність Харківського товариства 
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грамотності» 1892–1900 рр. [237], «Звіт Харківського товариства сприяння фізичному 

вихованню дітей та піклуванню про них» 1901–1904 рр. [269–270] та ін. Значущими 

виявилися нормотворчі документи стосовно функціонування Жіночого медичного 

інституту Харківського медичного товариства (ЖМІ ХМТ): статут [417], навчальні 

плани, загальні характеристики навчальних предметів [254] та ін.). 

Основу джерельної бази складають фонди архівосховищ України: архівні 

матеріали та документи Центрального державного історичного архіву України, 

м. Київ (ЦДІАК) [561]; Державного архіву Харківської області [496–560]; Музею 

історії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна [565–568], 

Музею фармації Національного фармацевтичного університету [569]. 

Слід докладніше сказати про справи фонду Ф. 707 «Управління Київського 

навчального округу». Фонд складається з документів, що дають уявлення про 

діяльність університетів й надсилалися до МНО, а саме: доповідних про організацію 

різних видів занять, щорічних та інших звітів про стан кафедр, оглядів викладання та 

систему розподілу лекцій, студентські наукові товариства, читання публічних лекцій 

професорами тощо. У фонді Ф. 1680 «Канцелярія Харківського інспектора у справах 

друку» містяться розпорядження ректора ІХУ про можливість надавати професорами 

дозвіл студентам на видання лекцій та посібників. Цінна інформація про діяльність 

благодійних товариств у Харківському університеті міститься у Ф. 1191 «Канцелярія 

тимчасового Харківського генерал-губернатора». Цікавий фактичний матеріал про 

просвітницьку діяльність окремих професорів ІХУ міститься у Ф. 2018 «Анфімов 

Яків Опанасович (1852–1930) – психіатр і невропатолог, професор медичного 

факультету Харківського університету».  

Серед найцінніших за вагомістю та обсягом інформації є матеріали Державного 

архіву Харківської області (ДАХО). Проте слід зауважити, що джерельна база ДАХО 

досить обмежена стосовно дореволюційного періоду функціонування ІХУ, бо значна 

частина цих фондів була знищена під час Другої світової війни.  

Особистий фонд видатного науковця-медика В. Данилевського (ДАХО, Ф. Р-

5810 – «Матеріали приватного архіву В. Данилевського») відображає інформацію 
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щодо індивідуального внеску науковця та окремих учених, з якими він взаємодіяв, в 

організацію навчального процесу в університеті та ЖМІ ХМТ, науково-дослідної 

роботи, громадсько-просвітницької діяльності. Біографічні довідки щодо 

особливостей кар’єрного зростання діяча ХМТ, О. Браунштейна, віддзеркалено у 

фонді Ф. Р-203. «Харківський губвиконком». 

У фондах ДАХО представлено нормативні документи (статути, положення, 

інструкції) та документи особистого походження (щоденники, листування, нотатки та 

ін.), діловодні документи (протоколи, службові записки, клопотання, звіти, тези 

доповідей, розклад та теми лекторської роботи, матеріали щодо фінансової звітності 

тощо), що віддзеркалюють діяльність низки громадсько-просвітницьких установ. 

Означені документи та матеріали містяться у фондах: Ф. 29. «Матеріали про 

затвердження статутів добровільних товариств і спілок по Харківській губернії», Ф. 200. 

«Харківське товариство поширення в народі грамотності», Ф. 201. «Харківське медичне 

товариство», Ф. 3. «Канцелярія харківського губернатора. Відділення секретне». У 

названих фондах також знайдено документи з даними щодо персоналій науковців 

Слобожанщини: М. Бекетова, П. Ковалевського, В. Данилевського, А. Краснова, 

Л. Рейнгардта, В. Грубе, О. Браунштейна, В. Фавра; А. Чирікова, Л. Гіршмана та ін. 

Важлива інформація стосовно функціонування окремих закладів освіти, з якими 

була пов’язана педагогічна та громадсько-просвітницька діяльність науковців-медиків та 

природодослідників Слобожанщини міститься у фондах ДАХО, як-от: Ф. 266. «Дирекція 

народних училищ Харківської губернії», Ф. 667. «Харківський університет Міністерства 

народної освіти» [543–547].  

Справи фондів Музею історії ХНУ імені В. Н. Каразіна містять діловодні 

джерела (нагородні, формулярні, послужні, атестати, матеріали щодо фінансової 

звітності), речові памʼятки (поштові картки, світлини) стосовно громадсько-

просвітницької діяльності професорів університету та його вихованців, особливості 

студентського життя досліджуваного періоду. 
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Музей фармації НФаУ (Ф. 1 «Валяшко М. О.») надає можливість більш докладно 

дізнатися про науково-дослідну діяльність одного з видатних представників плеяди 

вітчизняних вчених-фармацевтів – Миколу Овксентійовича Валяшко [569]. 

У контексті дослідження виявилися корисними окремі фонди зарубіжних архівів: 

Центрального державного архіву кінофотофонодокументів у Санкт-Петербурзі 

(Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, 

ЦГАКФФД С.-Пб.), де зберігаються речові памʼятки (світлини Всеросійської гігієнічної 

виставки 1913 р.) [570]; Архіву Інституту Пастера (Archives de l’Institut Pasteur), де 

знайдено писемні джерела й речові памʼятки, а саме світлини, листи, наукові праці 

Д. Самойловича, І. Мечникова [571].  

 Використання зазначеного кола джерел забезпечило комплексний, системний 

аналіз вивчення теми дослідження, дозволило ввести в науковий обіг нові та 

маловідомі архівні матеріали. 

Цінними виявилися для характеристики етапів становлення та розвитку, а також 

досвіду педагогічної й громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків та 

природодослідників Слобожанщини статистичні видання та історико-довідкові 

публікації: «Медичний покажчик м. Харкова» (видання провізора Благовіщінської аптеки 

м. Харкова С. Чудновського, 1901) [232], путівник О. Гусєва «Харків його минуле і 

сьогодення в малюнках і описах (з додатком знімків, відтворених з рідкісних картин, 

акварелей, гравюр, фотографій з натури, креслень, планів міста 1768 року та новітніх)» 

(1915) [69]; звіти місцевих органів влади зі статистичною інформацією стосовно стану 

закладів народної освіти, організації лікарсько-санітарної справи досліджуваного періоду 

«Сучасне господарство міста Харкова (1910–1913)» [356]), «Харьковский календарь» 

(1892–1902) [450; 451] «Харків. Путівник для туристів та екскурсантів» (1915) [448] та ін.  

Слід докладніше висвітлити матеріали літературні праці й видання 

публіцистичного характеру, а також ініціативно-виконавчі документи науковців 

Слобожанщини: публікації промов, доповідей, звітів Вченій раді Харківського 

університету, літературних праць, пропозицій, рецензій, історичних нарисів, популярних 

видань О. Браунштейна [31; 32], О. Бєлоусова [21–23], Л. Ванноті [493; 494], 
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В. Воробьйова [43], В. Грубе [64], Є. Гордієнка [58–60], В. Данилевського [71–77], 

І. Зарубіна [95], С. Ігумнова [104–105], І. Каменського [120–121], І. Калениченка [122], 

М. Кащенка [128], І. Книгіна [131], П. Ковалевського [132–136], Г. Коритарі [485], 

С. Коршуна [141], А. Краснова [147–148], В. Крилова [149–151], Г. Лагермарка [165; 166], 

І. Лазаревича [167–170], І. Осипова [263], М. Попова [291–292], С. Попова [293], М. Прейса 

[303], А. Рабіновича [317–318], Д. Родзаєвського [314], М. Свєтухіна [345–346], 

І. Скворцова [352–355], В. Талієва [385–386], І. Троїцького [398–404], В. Фавра [422–428], 

О. Шилтова [466], І. Щелкова [403], П. Шумлянського [470], А. Якобія [478]. 

У промовах та доповідях науковців-медиків та природодослідників Слобожанщини, 

виголошених під час урочистих подій та зібрань представників Харківського університету 

(Л. Ванноті, В. Грубе, Є. Гордієнко, І. Зарубін, І. Книгін, І. Каменський, Г. Коритарі, І. Осипов, 

Д. Родзаєвський, Л. Рейнгард, Г. Лагермарк, П. Лазаревич, П. Шумлянський, А. Якобій та ін.) 

наводяться цікаві факти про санітарно-гігієнічний та епідемічний стан регіону протягом 

досліджуваного періоду, надається характеристика історичним діячам і науковим ідеям, що 

вплинули на розвиток медичної та фармацевтичної науки й освіти, становленню окремих 

громадських товариств; міститься статистичний матеріал, висновки та узагальнення, які 

всебічно характеризують явища і процеси, що відбувалися в тогочасному суспільстві. 

Корисними, з огляду на порушену проблему, виявилися «заметки» доктора 

медицини, професора кафедри фармакології, директор ЖМІ ХМТ (з 1912 р.) Сергія 

Олександровича Попова «До питання про викладання фармакології в наших 

університетах: (Замітка з приводу статті Е. Котляра «Сучасний стан фармакології»)», 

що була надрукована на сторінках періодичного видання «Врач» (1897) [293].  

Для оцінки впливу ідей П. Лесгафта на науковців-медиків та 

природодослідників Слобожанщини важливим є відгук професора кафедри дитячих 

хвороб Харківського університету І. Троїцького [398] стосовно праці, виданої на 

честь цього відомого педагога. Водночас праці І. Троїцького, присвячені проблемам 

фармакології [339–341], теоретичної і практичної педіатрії [402–404], історії 

медицини [399–401], містили повідомлення стосовно стану розвитку медичної та 

фармацевтичної освіти, педагогічної думки наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 
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Важливим історіографічним джерелом для нас виявилася науково-педагогічна 

спадщина доктора медицини, громадського діяча Є. Гордієнка [58]. Аналіз змісту 

його промов дозволяє усвідомити вплив прогресуючого розвитку індустріалізації на 

напрями, форми, зміст педагогічної й громадсько-просвітницької діяльності 

науковців Слобожанщини. Вивчення науково-педагогічного спадку цієї персоналії 

уможливлює розуміння можливостей творчої особистості в реалізації власного 

життєвого сценарію за умов авторитарної держави, аналізу історико-педагогічних 

процесів крізь призму людського чинника – розвитку особистості.  

Зокрема, в опублікованих на сторінках періодичного часописа «Харківський 

медичний журнал» та окремими збірками промовах членів ХМТ акцентувалася увага 

громадськості до значущості для прийдешніх поколінь надбань культурних діячів, а 

саме Т. Шевченка [312], М. Пирогова [322] та ін.; осмислювалися етичні засади 

професійної діяльності представників наукової спільноти й надавалася 

характеристика виявам національної нетерпимості її окремих представників [489]. В 

опублікованих записах виступів лікаря-окуліста, почесного члена та голови ХМТ, 

організатора та викладача ЖМІ ХМТ Овсія Браунштейна було викладено питання 

стану і розвитку жіночої медичної освіти [31]. 

У літературних працях прибічника жіночої вищої освіти, професора кафедри 

терапевтичної клініки медичного факультету Харківського університету 

І. Лазаревича «Увага до дітей та матерів» (1871) [170], «Діяльність жінок» (1883) 

[169] представлено як думки автора стосовно місця жінки у суспільно-політичному 

та економічному розвитку країни, так і статистичні дані щодо стану жіночої освіти в 

регіоні. Цінними виявилися нариси І. Лазаревича [167] з приводу його закордонних 

подорожей. Аналіз названих публікацій уможливив використання творчого доробку 

науковця для висвітлення як окремих напрямів педагогічної, так і особливостей 

громадсько-просвітницької діяльності ученого.  

Установлено, що педагогічно доцільні ідеї, які протягом досліджуваного 

періоду визначали ціннісні орієнтації низки фундаторів вітчизняної вищої медичної 

та фармацевтичної освіти, містяться у науковій спадщині відомого мікробіолога 
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І. Мечникова, а саме у працях «Виховання з антропологічної точки зору» [237], 

«Етюди оптимізму» [238].  

У нашому розумінні значну питому вагу серед історико-педагогічних джерел 

публіцистичного характеру мають праці спеціалістів у галузі санітарії та гігієни: 

С. Ігумнова [104–105] та І. Скворцова [352–355], які дозволяють виокремити та 

оцінити педагогічну складову творчої спадщини представників наукової спільноти 

досліджуваного періоду; дослідити сутність ціннісних орієнтацій представників 

прогресивно налаштованої інтелігенції Слобожанщини.  

Висвітлення особливостей функціонування університетів на українських 

землях Російської імперії на основі статутів 1804, 1835, 1863 років містяться в 

«записках» патологоанатома, професора В. Крилова (1881, 1895, 1903) [149–151]. У 

нашому баченні вивчення їх змісту дозволяє скласти уяву про ідеї науковців 

Слобожанщини – фундаторів вітчизняної вищої медичної та фармацевтичної освіти – 

стосовно удосконалення процесу підготовки майбутніх фахівців.  

У контексті дослідження порушеної проблеми привертають увагу публікації 

відомого фізіолога, професора В. Данилевського. Серед таких слід відзначити 

публіцистичні твори «Почуття і життя» (1895) [77], «З приводу влаштування навчальної 

частини і управління в Жіночому медичному інституті» (1912) [72], «Народний дім, його 

завдання та суспільне значення» (1915) [71], «Розумні розваги та наукове їх 

обґрунтування» (1915) [73], його рецензії на роботи студентів дослідницького характеру 

[68]. В якості джерела дослідження слід сприймати працю В. Данилевського «Лікар, його 

покликання та освіта» [75], яка також слугує історіографічним джерелом радянського 

періоду. Результати проведеного ученим та іншими науковцями стану медичної освіти 

наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. відбито на сторінках видання й обґрунтовувалися 

наведеними міркуваннями, викладеними впродовж досліджуваного періоду під час 

листування, висновками, що оприлюднювалися й систематизувалися як зауваження щодо 

університетського статуту 1884 р.  

Важливим джерелом дослідження послугував науково-педагогічний доробок 

П. Ковалевського – професора кафедри психіатрії, завідувача кафедри нервових та 
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душевних хвороб, декана медичного факультету Харківського університету, 

завідувача Харківської губернської психіатричної лікарні «Сабурова дача», 

наукового публіциста. У працях цього ученого-експериментатора представлено 

блискучі узагальнення його багаторічного науково-педагогічного досвіду, розкрито 

значення лікаря у процесі розв’язання практичних завдань медицини, визначено 

характерні ознаки організації процесу виховання і навчання у школах та 

університетах Російської імперії [132–136].  

Аналіз публікацій педагогічної спрямованості науковця А. Рабіновича (член 

Харківського медичного товариства та Харківського товариства поширення у народі 

грамотності, лікар) дозволяє оцінити внесок зарубіжних та вітчизняних учених у 

розвиток педології, яка наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. «задавала тон» у процесі 

організації експериментальної роботи вітчизняними науковцями у справі вирішення 

педагогічних проблем [317–318].  

Важливу й специфічну групу джерел склали дидактичні матеріали науковців-

медиків та природодослідників Слобожанщини, які були безпосередньо пов’язані з 

еволюцією педагогічної майстерності фундаторів вітчизняної вищої медичної та 

фармацевтичної освіти. До них відносимо: опубліковані літографовані записки до лекцій 

викладачів, підручники та посібники для організації освітнього процесу у контексті 

підготовки майбутніх фахівців медичного та фармацевтичного спрямування різних 

етапів досліджуваного періоду [171; 179; 333]; матеріали науково-дослідницької роботи 

студентів-медиків [255]. Слід окремо виділити публікацію «Клінічних лекцій» професора 

В. Лашкевича, де тексту останньої лекції є притаманний виховуючий характер [171]. 

Для характеристики специфіки напрямів педагогічної діяльності науковців-

медиків та окремих форм їх громадсько-просвітницької активності наприкінці ХІХ – на 

початку ХХ ст. були корисними публікації В. Воробйова [43], М. Кащенка [128] («До 

питання про побудову анатомічних навчальних музеїв» (1908) (В. Воробйов), 

«Замітка про значення наукових малюнків» (1885) (М. Кащенко) та ін.), відредаговані 

збірки науково-дослідницької роботи студентів («Обов’язкові патолого-анатомічні 

дослідження студентів-медиків Харківського університету випуску ...: Шкільна 
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хроніка» В. Крилова (1891–1895) [255]); навчальні плани, програми, звіти за 

результатами наукових відряджень, екскурсій О. Бєлоусова [21; 23], І. Лазаревича, 

Д. Лямбля, А. Краснова та ін.); видані окремими збірками та опубліковані в 

спеціалізованих періодичних виданнях, на сторінках часописів Харківського 

університету і Міністерства народної освіти [385]. 

Окремо виділено критико-бібліографічні джерела дослідження (бібліографічні 

довідники, реферати та списки наукових робіт М. Бекетова, М. Попова, С. Попова та ін.), 

рецензії (О. Бєлоусов, М. Валяшко, П. Ковалевський (1913), О. Репрєв, В. Талієв (1913), 

І. Троїцький (1912) та ін.). Значущими у процесі аналізу викладацького та наукового 

напрямів педагогічної діяльності науковців-медиків й природодослідників виявилися їх 

рецензії на навчально-методичні видання та студентські студії частково-пошукового чи 

дослідницького характеру [23; 74; 133; 386; 427].  

Відтворити історичну картину повсякденної діяльності наукових товариств, 

охарактеризувати змістові складники напрямів педагогічної й громадсько-

просвітницької діяльності науковців-медиків та природодослідників Слобожанщини 

досліджуваного періоду дозволяють біографічні нариси з приводу ювілеїв й некрологи 

професорів Харківського університету та членів наукових товариств, а саме: 

М. Бекетова [397], Л. Гіршмана [475], В. Данилевського [6], В. Крилова [340], 

М. Мельникова-Розведенкова [476], І. Осипова [396], М. Попова [5; 341; 474] та ін.  

Залучення спогадів вихованців університету, учених, представників громадськості 

досліджуваного періоду (О. Аптекмана, Г. Бердичевського, В. Воробйова, Л. Гіршмана, 

В. Данилевського, М. Мельникова-Розведенкова, А. Подрєза [115], В. Бузескула [34; 35], 

К.-Д. Роммеля [331], М. Країнського [155], І. Мечникова [239], О. Мечникової [240], 

В. Фавра [424], І. Щелкова [471], Л. Якоба [477] та інших) дозволило індивідуалізувати 

вивчення досліджуваної проблеми. 

У названій групі джерел міститься не тільки ілюстративний та фактичний 

матеріал, а також надається оцінка стану організації освітнього процесу, наукової 

роботи, ступеня залучення професорсько-викладацького складу медичного та фізико-

математичного факультетів ІХУ до громадського життя. Заслуговують на увагу ті 
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джерела, що стосуються революційних перетворень, до яких автори були причетні: 

спогади про революцію 1905–1907 років В. Бузескула [35], В. Фавра [424] та ін. 

Окрему групу джерел складають інтерпретаційно-дослідницькі дисертації, 

монографії, статті учених досліджуваного періоду (О. Бєляєв (1887) [25], 

І. Матюшенков (1876) [227], І. Мечников (1871–1907), М. Пирогов (1858–1863) [287], 

І. Сікорський (1909) [348], М. Скліфосовський [350], К. Ушинський [418–420], 

«Народна енциклопедія наукових та прикладних знань» Харківського товариства 

поширення в народі грамотності (1910–1912) та ін.). 

Важливим джерелом в розробці досліджуваної проблеми слугують публікації, 

представлені у періодичній пресі досліджуваного періоду: газети «Утро» [253], 

«Харьковские губернские ведомости» [257], «Южный край» [45; 148–149; 346], 

«Харьковский листок» [96] та ін.  

Публікації у часописах імперської доби складають ґрунтовну джерельну базу 

дослідження, надають багатий матеріал стосовно педагогічної й громадсько-

просвітницької діяльності науковців-медиків та природодослідників Слобожанщини. 

Серед них: «Украинский вестник» [121; 409–410], «Архив психиатрии, неврологии и 

судебной психопатологии» [134; 500], «Бюллетени Харьковского общества 

любителей природы» [385; 386], «Вестник Европы» [237; 329], «Русский 

медицинский вестник» [155], «Фармацевтический вестник» [355], «Фармацевт» [29], 

«Журнал Министерства Народного Просвещения» (ЖМНП) [332; 419], «Записки 

Императорского Харьковского университета» (ЗИХУ) [74; 166; 274; 398], «Врач» 

[404], «Труды медицинской секции общества опытных наук» [128; 312], 

«Харьковский медицинский журнал» [141; 423; 426; 427] та ін. 

Отже, комплексне використання всього масиву джерел дозволило об’єктивно 

проаналізувати становлення та розвиток педагогічної та громадсько-просвітницької 

діяльності науковців – представників вищої медичної та фармацевтичної школи 

Слобожанщини, соціальне становище науково-педагогічного складу Харківського 

університету, науково-педагогічну спадщину та досвід педагогічної й громадсько-
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просвітницької діяльності науковців-медиків та природодослідників Слобожанщини 

впродовж ХІХ – на початку ХХ ст.  

Таким чином, аналіз дореволюційної, радянської, сучасної української, зарубіжної 

історіографії дозволяє визначити проблему педагогічної й громадсько-просвітницької 

діяльності фундаторів вітчизняної вищої медичної та фармацевтичної освіти в Україні 

(ХІХ– поч. ХХ ст.) в регіональному аспекті як одну із актуальних в історії вітчизняної 

наукової думки. Аналіз наявних джерел дозволяє свідчити, що вони складають 

достовірний базис для розгляду теми дослідження й уможливлюють розкриття 

поставлених у дисертації завдань. Незважаючи на значний масив джерел, теорія та досвід 

педагогічної й громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків й 

природодослідників Слобожанщини ХІХ – поч. ХХ ст. залишилися вивченими 

фрагментарно, що потребує комплексного дослідження та об’єктивного узагальнення.  

 

 

1.2. Наукові підходи до розв’язання проблеми генези педагогічної й 

громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків та 

природодослідників Слобожанщини в період ХІХ – початку ХХ ст. 

 

 

Основою розробки будь-якого наукового дослідження є методологія. За 

С. Гончаренком, методологію слід тлумачити як сукупність прийомів дослідження, що 

застосовуються в якійсь науці; вчення про методи наукового пізнання та перетворення 

дійсності [61, с. 207]. Методологія забезпечує отримання максимально об’єктивної, 

точної, систематизованої інформації про історико-педагогічні процеси та явища [248].  

Наголосимо, що для наукового пізнання і всебічного висвітлення проблеми 

педагогічної й громадсько-просвітницької діяльності науковців Слобожанщини 

ХІХ–початку ХХ ст. – фундаторів вітчизняної вищої медичної та фармацевтичної 

освіти – визначення методологічних засад дослідження є край важливим. Поділяємо 
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позицію дослідниці О. Гнізділової [49] про те, що історія науки, у тому числі 

педагогіки, свідчить, що структурна архаїчність методологічного інструментарію, 

неузгодженість методологічних конструктів із реаліями часу значно стримують її 

розвиток. При цьому історико-педагогічна розвідка не передбачає 

загальновизначеного інструментарію дослідження й допускає використання системи 

методологічних підходів, запропонованих та обгрунтованих сучасними 

дослідниками (О. Адаменко [1]; Л. Ваховський [36]; В. Вихрущ [40], О. Гнізділова 

[49]; Н. Гупан [65; 66]; В. Лозова [248], М. Cокол [362], О. Сухомлинська [381–384] 

та ін.). Усе вищезазначене зумовлює необхідність постійного корегування й 

оновлення теоретико-методологічних засад історико-педагогічного дослідження.  

За таких обставин, першочергового значення набуває визначення трьох 

основних концептів (методологічний, теоретичний, прогностичний) як певних 

регуляторів дослідження педагогічної й громадсько-просвітницької діяльностей 

науковців Слобожанщини ХІХ – початку ХХ ст. – фундаторів вітчизняної вищої медичної 

та фармацевтичної освіти в історичній ретроспективі, що уможливлюють створення 

цілісного уявлення про напрями, форми, змістові складники означених видів 

діяльності та спрямовані на здійснення провідної ідеї дослідження. 

Теоретичний концепт передбачав визначення термінологічного поля, основних 

педагогічних ідей та концепцій, відповідно до змісту яких проводилося дослідження 

порушеної у дисертації проблеми, а саме положення:  

− історії та історії вітчизняної науки, які розкривають суспільно-політичні 

умови становлення та розвитку університетів, медицини та фармації, громадсько-

просвітницького руху в українських землях, і на Слобожанщині, зокрема (Д. Багалій, 

Д. Міллер, Н. Березюк, І. Демуз, В. Камчатний, Т. Коломієць, Н. Коцур, С. Куліш, 

Г. Косінова, В. Кравченко, І. Левченко, І. Осипов, М. Попович, С. Посохов, І. Робак, 

В. Садівничий, Н. Самойленко, І. Скворцов, В. Фесенко, Н. Фрадкіна та ін.); 

− соціології – стосовно ролі університетської освіти в суспільному розвитку, 

значущості просвітництва як ціннісної орієнтації представників наукової спільноти 

(В.Бакіров, Є. Біленький, М. Козловець, Є. Подольська та ін.); 
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− культурології – щодо висвітлення проблем теорії культури, тлумачення витоків та 

суті просвітництва, культурно-просвітницької діяльності інтелігенції (Т. Адорно, 

М. Альчук, Ф. Бацевич, І. Бойко, А. Гуревич, К. Хоруженко, М. Хоркхаймер та інші); 

− психології – стосовно ролі освіти й виховання у розвитку особистості, значущості 

національного виховання (В. Бехтерєв, П. Ковалевський, І. Сікорський та інші);  

− педагогіки та андрагогіки, які вказують на залежність педагогічної й громадсько-

просвітницької діяльності учених від культурно-освітніх та суспільно-політичних чинників, 

особливості становлення та розвитку системи підготовки медиків та фармацевтів (В. Вихрущ, 

І. Бойчук, С. Гончаренко, Л. Голубнича, Л. Зеленська, В. Кремень, В. Курило, Ж. Кундій, М. Кушик, 

О. Сухомлинська, В. Сліпчук, Л. Тимчук, С. Ткачов, В. Федяєва, І. Фурман, В. Шпак та інші); 

− правознавства – стосовно способів урегулювання правового поля вищої 

медичної та фармацевтичної освіти досліджуваного періоду (Г. Атаманчук, 

Є. Кондаков, Н. Охотнікова, Н. Пристанськова та інші). 

Доцільно схарактеризувати особливості використання методологічного 

концепту у процесі дослідження. Методологічний концепт передбачив вивчення 

проблеми дослідження на основі взаємозв’язку різних рівнів методології (загальнонауковий, 

конкретнонауковий) та методологічних підходів до розв’язання досліджуваної проблеми. 

Загальнонауковий рівень методології дослідження становлять загальнотеоретичні 

принципи; конкретно-науковий рівень – характеристики педагогічних понять, явищ, 

процесів, що розкривають предмет історико-педагогічного дослідження.  

Загальнонауковий рівень уможливив використання основних положень діалектики як 

напряму філософії, загальнотеоретичних принципів; положень теорії наукового пізнання 

(М. Бахтін, В. Біблер, Г. Гадамер, Л. Мечников [184], Ф. Шлейермахер [107] та ін.), наукових 

положень філософії освіти, культурології (В. Зарва [90], М. Євтух [86], О. Сухомлинська 

[320–323], І. Зайченко [80], А. Гуревич [67–68] та ін.), концептуальних ідей педагогіки, 

психології (О. Леонтьєв [174], К. Ушинський [418–419], М. Пирогов [287] та ін. 

Вимоги діалектичного методу та його застосування обумовлювали: 

1) необхідність під час дослідження вивчати часткове (характерні для окремого 

науковця, товариства форми педагогічної та громадсько-просвітницької діяльності) й 
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бачити його в загальному (характерні риси певного етапу авторської періодизації), а 

загальне в частковому (критерії періодизацї); 2) аналіз взаємопереходів, взаємозв’язків 

між якісно різними етапами еволюції педагогічної та громадсько-просвітницької 

діяльності науковців-медиків та природодослідників Слобожанщини; 3) вивчення 

динамічного розвитку предмету дослідженя як причинно-зумовленої зміни якісно 

специфічних, певною мірою завершених і сталих етапів періодизації. Отже, у ході 

дослідження педагогічна та громадсько-просвітницька діяльність науковців-медиків та 

природодослідників Слобожанщини ХІХ – початку ХХ ст. розглядалася в процесі 

розвитку; у контексті впливу певних чинників, що зумовлювали її стан і визначали 

перспективи подальшої еволюції.  

Схарактеризуємо принципи методології дослідження. Принцип об’єктивності 

передбачив дотримання чіткої логіки й уникнення упередженості, суб’єктивізму в 

доборі джерел й аналізі фактів, оцінці історіографічних джерел. Принцип зв’язку 

теорії і практики, детермінованості явищ, взаємодії зовнішнього і внутрішнього 

дозволив виявити причинно-наслідкові зв’язки між соціо-економічними, суспільно-

політичними та іншими чинниками й процесами генези, інтеграції та диференціації вищої 

медичної та фармацевтичної освіти, а також проаналізувати цінні педагогічні ідеї та 

досвід педагогічної й громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків та 

природодослідників Слобожанщини досліджуваного періоду.  

Принцип етичності використали з метою здійснення коректної критики 

історіографічних джерел, відповідальністю за глибину аналізу історико-педагогічних 

джерел. Принцип єдності історичного і логічного передбачав поєднання теорії вищої 

медичної та фармацевтичної освіти (структура, напрями, зв’язки) та історії педагогічної й 

громадсько-просвітницької діяльності науковців Слобожанщини (генетичний аспект), а 

також перспектив творчого використання означених видів діяльності в умовах сучасності.  

Принцип міждисциплінарності дозволив спиратися у дослідженні на висновки 

супутніх до історії педагогіки наук (філософія, історія, психологія та ін.), що вивчають 

окремі аспекти еволюції педагогічної та громадсько-просвітницької діяльності науковців 

Слобожанщини – фундаторів вітчизняної вищої медичної та фармацевтичної освіти.  
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При виборі системи методологічних підходів до вивчення досліджуваної 

проблеми педагогічної й громадсько-просвітницької діяльності фундаторів медичної 

та фармацевтичної освіти ХІХ – початку ХХ ст. детермінантами виступав комплекс 

дослідницьких установок, спрямованих на виявлення і максимальне врахування суті 

та специфіки змістовних сторін історико-педагогічного процесу.  

Серед загальнонаукових підходів базовими стали: системно-структурний, 

історико-педагогічний. З переліку парадигмальних методологічних підходів, в основі 

яких лежать визнані концепції та теорії, що розкривають різні аспекти детермінації 

суспільного розвитку людства [67; 68], нами обрані антропологічний, аксіологічний, 

особистісно-діяльнісний, цивілізаційний та регіональний, культурологічний, 

синергетичний, гендерний. Інструментальними методологічними підходами до 

вирішення дослідницьких завдань у нашому дослідженні послугували історіографічний, 

хронологічний, герменевтичний, наративний, персоніфікований, прогностичний. 

Вважаємо доцільним розглянути детальніше названі вище методологічні підходи.  

Антропологічний підхід являє собою гносеологічну, світоглядну, теоретичну 

й практичну орієнтацію досліджень на людину як на головну мету та цінність [138] і 

передбачає врахування цілісності взаємодії певного індивіда з оточенням. Системне 

дослідження природи людини уперше здійснив Я. Коменський. Обґрунтував цей 

підхід на основі використання досягнень наукового людинознавства XIX століття 

К. Ушинський на сторінках праці з педагогічної антропології [418]. Зазначений 

напрям дослідження, як справедливо відмічають науковці (І. Демуз, 

О. Сухомлинська, Л. Штефан та ін.) [81; 248; 383; 469], дозволяє проаналізувати 

еволюцію взаємодії людини з природою та соціумом у різних контекстах. На думку 

А. Гуревича, стрижнем антропологічного підходу слід вважати психологізм, а 

орієнтацію на психологію сприймати як найпродуктивніший і найперспективніший 

напрям сучасного історичного знання [61; 74, с. 53].  

У контексті історико-педагогічного дослідження основою формування 

світогляду науковців-медиків та природодослідників Слобожанщини ХІХ – початку 

ХХ ст. обрано не лише політичні, релігійні та національні чинники, а й унікальну 
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індивідуальність тих із них, хто стверджував гуманістичну природу освіти, науки, 

просвітництва, виявляв здатність до саморозвитку та самореалізації. Антропологічний 

підхід дозволив оцінити науковий потенціал, викладацькі здібності науковців-

медиків та природодослідників Слобожанщини ХІХ – початку ХХ ст., визначити 

передумови їх соціальної активності, взаємозв’язок чинників їх педагогічної та 

громадсько-просвітницької діяльності й проаналізувати досвід реалізації цієї 

діяльності впродовж досліджуваного періоду.  

Аксіологічний підхід, на думку О. Сухомлинської, є одним із базових «для 

забезпечення реконструкції історії освіти і виховання» [381, с. 44]. За Н. Ткачовою, 

«освітні цінності» слід тлумачити як систему соціальних норм, концептуальних ідей, 

значень, ідеалів, що відображає провідні гуманістичні пріоритети суспільства [220, с. 24]. 

На наш погляд, вагомою є думка І. Зайченка з приводу того, що аксіологічний підхід 

органічно властивий лише гуманістично орієнтованим педагогічним системам, оскільки 

людина розглядається в них як мета виховання і найвища цінність [87]. Зауважимо, що 

аксіологічний підхід перетинається з деонтологічним підходом, охарактеризованим у 

дослідженні В. Шпак [468], що віддзеркалює проблеми медичної деонтології, яка вивчає 

специфіку виникнення і розвитку лікарської моралі в контексті певних історичних умов.  

При характеристиці основних етапів педагогічної та громадсько-

просвітницької діяльності науковців Слобожанщини ХІХ – початку ХХ ст. – 

фундаторів вітчизняної вищої медичної та фармацевтичної освіти – саме ціннісні 

орієнтації науковців-медиків та природодослідників були визнані вагомим критерієм 

обґрунтування авторської періодизації.  

На основі означеного підходу вивчалися, осмислювалися історико-педагогічні 

та історіографічні джерела стосовно особливостей боротьби науковців-медиків та 

природодослідників Слобожанщини з соціальним неуцтвом, проявами релігійного 

фанатизму й національної нетерпимості в суспільстві тощо. Цей підхід націлював на 

пошук і виявлення таких ідей та уявлень фундаторів медичної та фармацевтичної 

освіти, що не втратили свого значення для її сучасного і майбутнього розвитку. 
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Серед таких ідей та переконань науковців слід назвати: доцільність виокремлення 

вищої фармацевтичної освіти в самостійну галузь знань та створення системи 

фармацевтичної освіти (А. Чиріков, М. Валяшко, С. Попов, Д. Родзаєвський та ін.); 

обґрунтування соціальної користі освіти для народу та доведення необхідності залучення 

жінок до наукових спостережень, наукової роботи, аптекарської справи (М. Бекетов, 

Є. Гордієнко, В. Данилевський, О. Браунштейн, І. Лазаревич та ін.), окреслення шляхів 

формування здорового способу життя (І. Каменський, П. Шумлянський, Г. Коритарі, 

Л. Ванноті, В. Дрейсіг, С. Ігумнов, П. Ковалевський, І. Скворцов, І. Троїцький, М. Прейс, 

В. Фавр та ін.); усвідомлення значущості морального виховання, розвивального навчання, 

екскурсійної діяльності, розумних розваг у процесі формування особистості як у вищій 

школі, так і у просторі позашкільної освіти (В. Арнольді, О. Бєлоусов, В. Данилевський, 

А. Краснов, В Талієв, В. Воробйов, І. Лазаревич, А. Рабінович, І. Скворцов та ін.); визнання 

необхідності формування світогляду майбутнього фахівця (В. Грубе; В. Данилевський, 

А. Чиріков та ін.); упровадження групових видів діяльності та урізноманітнення способів 

організації самостійної роботи здобувачів освіти (В. Воробйов, В. Грубе, М. Кащенко, 

В. Крилов, С. Коршун, А. Краснов, І. Скворцов та ін.); організація просвіти для пересічних 

громадян стосовно розумного ведення господарства, виховання дітей (Є. Гордієнко, 

І. Лазаревич, Г. Лагермарк, П. Ковалевський та ін.); виявлення громадської позиції через 

подвижницьку діяльність на користь нужденних студентів, немічних й малозабезпечених 

громадян, постраждалих у ході військових дій та епідемій тощо. 

Особистісно-діяльнісний підхід. Основи цього методологічного підходу 

закладені в теорії діяльності (О. Леонтьєв, Б. Ананьєв, Л. Виготський, С. Рубінштейн), 

в психолого-педагогічних працях К. Ушинського [419]. У нашому дослідженні 

методологія особистісно-діяльнісного підходу дає змогу розкрити сутність 

педагогічної та громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків та 

природодослідників Слобожанщини як особливого виду активності. Комплексний 

аналіз педагогічної та громадсько-просвітницької діяльності фундаторів вітчизняної 

вищої медичної та фармацевтичної освіти здійснювався нами за певними 

універсальними характерологічними ознаками діяльності. Серед них: 
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цілеспрямованість; усвідомленість; продуктивність; соціальність; процесуальність; 

опосередкованість; предметність (зумовленість ідеальним та матеріальним буттям). 

Системно-структурний підхід. Цей методологічний підхід полягає у вивченні 

об’єкта як цілісної множини елементів у сукупності відношень і зв’язків між ними й 

дозволяє скласти цілісне, інтегроване уявлення про досліджуваний об’єкт як систему [109]. 

У ході нашого дослідження системно-структурний підхід був головною стратегічною 

лінією в організації та проведенні наукового пошуку, бо відображав найбільш загальні 

зв’язки і взаємозумовленість історико-педагогічних явищ. З низки методів і процедур, що 

зазвичай окреслюють науковці у контексті системно-структурного підходу, для нас 

виявилися корисними абстрагування й конкретизація, аналіз і синтез, індукція та дедукція, 

формалізація й конкретизація, структурування та реструктурування.  

Провідні принципи застосування системного підходу (цілісності, ієрархічності, 

структуризації, взаємозв’язку з середовищем) співвідносилися з досліджуваною 

проблемою педагогічної та громадсько-просвітницької діяльності науковців 

Слобожанщини ХІХ – початку ХХ ст.– фундаторів вітчизняної вищої медичної та 

фармацевтичної освіти. Так, принцип цілісності дозволив розглядати основні і 

другорядні поняття дослідження в системі й визначити та обґрунтувати авторську 

періодизацію педагогічної та громадсько-просвітницької діяльності науковців-

медиків і природодослідників Слобожанщини досліджуваного періоду на основі 

урахування комплексу критеріїв; уможливив характеристику взаємопов’язаних 

напрямів педагогічної й громадсько-просвітницької діяльності на кожному з 

окреслених етапів. Принцип структуризації уможливив висвітлення педагогічної та 

громадсько-просвітницької діяльності як науковців підросійської України ХІХ – 

початку ХХ ст., так і сучасних викладачів, як множину складових (мотиви, мета, 

суб’єкти та об’єкти діяльності, особливості діяльності, результати), що мають 

очевидні взаємні зв’язки. Також цей принцип обумовив привертання уваги до 

співвідношення поєднання теоретичної та практичної складової моделей підготовки 

медичних та фармацевтичних чиновників, значущості науково-дослідного напряму в 

якості компонента професійної діяльності фахівців фармації досліджуваного періоду.  
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Принцип ієрархічності передбачив підпорядкування у взаємозалежності 

«адміністрація закладу вищої освіти – представники професорсько-викладацької 

колегії – студенти та слухачі-фармацевти» і т.п. Принцип взаємозв’язку з 

середовищем реалізовувався, з одного боку, через характеристику предмета 

дослідження у загальному освітньому просторі держави, з іншого – специфіка 

педагогічної та громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків та 

природодослідників Слобожанщини досліджуваного періоду визначалася новаціями, 

які об’єктивно розвивалися в зовнішньому просторі й впливали на напрями, форми, 

змістові складники цієї діяльності. 

Відтак, системно-структурний підхід забезпечив розгляд педагогічної й 

громадсько-просвітницької діяльності науковців Слобожанщини в контексті 

діалектичного синтезу цих видів діяльності, а процес їх формування як складну 

цілісну динамічну систему взаємопов’язаних компонентів (напрямів, форм, змістових 

складових), формування яких було обумовлене певними передумовами.  

Історико-педагогічний підхід. За влучним висловлюванням О. Сухомлинської, 

«історико-педагогічне дослідження – це поєднання історичного та педагогічного 

досліджень» [380]. Історико-педагогічний підхід покликаний замінити підхід 

фактографічний, що перешкоджає створенню цілісної реконструкції історико-

педагогічних явищ, здійснити перехід від опису фактів до їх критичного осмислення. Він 

обумовив розгляд проблеми дослідження в історичній ретроспективі, визначення 

передумов, обґрунтування основних етапів, характеристику досвіду педагогічної та 

громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків та природодослідників 

Слобожанщини протягом ХІХ – початку ХХ ст. Важливо, що історико-педагогічний 

підхід дозволив здійснити актуалізацію педагогічної спадщини фундаторів медичної та 

фармацевтичної освіти в Україні для сучасності, забезпечив аналіз різних 

історіографічних та історико-педагогічних джерел, що віддзеркалювали трансформації 

педагогічної та громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків та 

природодослідників протягом ХІХ – початку ХХ ст. 
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Культурологічний підхід. Культурологічний підхід як вивчення світу людини в 

контексті її культурного існування базується на положеннях І. Герберта стосовно культурної 

індивідуальності особистості, культуровідповідності виховання А. Дістервега, теорії 

культури І. Канта. Його представлено у науці роботами В. Біблера, М. Бахтіна про діалог 

культур та ін. [107]. Основи означеного підходу щодо упровадження в галузі освітніх, 

педагогічних наук розроблялися В. Гриньовою, В. Сластьоніним, А. Погодіною, були 

схарактеризовані Ю. Бойчуком та іншими дослідниками, які вказували на роль культури як 

природного середовища виховання [30, с. 96–97]. Культурологічний підхід дозволив 

з’ясувати термінологічне поле дослідження; сприймати урядову політику, ціннісні орієнтації 

науковців, педагогічні ідеї, вищу медичну та фармацевтичну освіту, систему народної 

освіти, напрями педагогічної й громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків та 

природодослідників Слобожанщини досліджуваного періода як результат накопиченого 

суспільного досвіду. Культурологічний підхід послугував основою окреслення шляхів 

упровадження педагогічно цінних ідей і прогресивного досвіду організації громадсько-

просвітницької діяльності науковців Слобожанщини ХІХ – поч. ХХ ст. в сучасних умовах. 

Синергетичний підхід є загальнонауковою програмою міждисциплінарних 

досліджень, що вивчає процес самоорганізації та становлення нових упорядкованих 

структур у відкритих системах, зокрема соціальних [469, с. 20]. Часом становлення 

синергетики прийнято вважати початок 70-х років ХХ століття, коли побачили світ 

роботи Г. Хакена, який і увів термін «синергетика» до наукового обігу. На думку 

О. Сухомлинської, синергетичний підхід сприяє виявленню нерозкритих чи 

недостатньо розкритих процесів, що були прихованим пластом історико-

педагогічних феноменів [407, с. 11].  

Синергетика доводить, що хаос, нестабільність, випадковість необхідні для 

народження нового, а роль активної діючої особистості в історії освіти, з її правом на 

вибір, стає вкрай значущою [469, с. 22]. З позиції синергетики стає зрозумілим, що 

саме педагогічна та громадсько-просвітницька діяльність науковців-медиків та 

природодослідників Слобожанщини ХІХ – початку ХХ ст., під впливом низки 
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чинників, спричиняла перехід освітньої системи, зокрема, вищої медичної та 

фармацевтичної освіти та окремих ланок народної освіти на інший рівень існування. 

Відомо, що «флуктуація» в синергетиці зумовлює багатоваріантність, що у 

площині порушеної проблеми передбачає увагу до існуючих в середовищі наукової 

спільноти досліджуваного періоду умов вибору і надання кожному науковцю шансу 

індивідуального руху до успіху. Відповідно до синергетичного принципу коеволюцїї у 

дисертації розглянуто взаємовідносини, кооперацію науковців. У синергетиці прийнято 

оперувати поняттям «біфуркація», що являє собою одномоментну зміну параметрів 

складної системи під впливом збігу навіть слабких флуктуацій параметрів її окремих 

складових частин. У нашому дослідженні точками біфуркації доречно вважати моменти 

вибору особистістю форм певного напряму діяльності; надання переваги тим, чи іншим 

видам діяльності. На наш погляд, у контексті нашого дослідження доцільно 

ототожнювати атрактори (траєкторії розвитку системи) із зразками, ідеалами науковця, 

здобувача освіти як в минулому, так і в період сучасності.  

Історіографічний підхід. Історіографічний підхід спрямовув науковий пошук 

у процесі нашого дослідження стосовно вивчення історіографії, здійснення 

узагальнення літератури представників різних історичних періодів, регіонів та наук 

з теми нашої наукової розвідки в окремому параграфі дисертаційного дослідження, 

ретельну перевірку джерельної бази, на яку спирається дослідження, залучення 

широкого кола довідкових матеріалів для отримання об’єктивних висновків [85, 

с. 240]. Наголосимо, що необхідність окреслення історіографії визначеної в нашому 

дослідженні історико-педагогічної проблеми протягом досить великого періоду, 

зокрема більш ніж цілого століття, потребувало особливої уваги, а саме розподілу 

виявлених праць на джерельні та історіографічні. Слід констатувати, що у нашому 

дослідженні за такого підходу низку матеріалів неможливо було чітко розмежувати.  

Хронологічний підхід. Його використання обумовлювалося необхідністю 

відобразити загальні риси еволюції досліджуваного явища відповідно до визначених 

хронологічних меж й простежити ознаки цієї еволюції в динаміці і часовій послідовності. 
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Слід сказати, що у вітчизняних історико-педагогічних студіях привернули увагу науковців 

до проблем хронології О. Сухомлинська [383], Н. Гупан [66], Л. Голубнича та ін. [56].  

При обґрунтуванні хронологічних меж дослідження (ХІХ – початок ХХ ст.) 

орієнтувалися на соціально-економічні, суспільно-політичні і педагогічні детермінанти. За 

нижню межу дослідження обрано 1804 р. – дату прийняття університетського статуту, 

відповідно до змісту якого розпочалося формування особового складу Імператорського 

Харківського університету, його відділів. Верхня межа дослідження обмежується 1917 р. – 

початком корінної перебудови галузі вищої освіти в Україні (супроводжувалася 

дискусіями про необхідність реформи вищої медичної та фармацевтичної освіти); зміни 

нормативно-правових засад функціонування громадсько-просвітницьких установ 

(Постанова Тимчасового уряду про союзи і збори від 12 квітня 1917 р. скасувала всі 

обмеження, що діяли стосовно них раніше; Всеукраїнський з’їзд робітничих і солдатських 

за участю селянських депутатів у Харкові 11 (24)–12 (25) грудня 1917 р. проголошував 

владу рад єдиною формою влади), що мало забезпечувати волевиявлення широких 

народних мас й відміну попередніх урядових постанов стосовно організації системи освіти. 

Періодизація передбачила виявлення основних передумов, що обумовили генезу 

педагогічної й громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків та 

природодослідників Слобідської України; виділення етапів педагогічної та громадсько-

просвітницької діяльності науковців-медиків та природодослідників Слобожанщини 

протягом досить значного історичного періоду (ХІХ – поч. ХХ ст.). Хронологічна 

послідовність викладу матеріалу надала можливість з’ясувати внесок науковців-медиків та 

природодослідників Слобожанщини в теорію й практику педагогічної й громадсько-

просвітницької діяльності на кожному з визначених етапів.  

Герменевтичний підхід. Герменевтика – наука про сприйняття й відображення 

текстів. Засновником герменевтики вважається Ф. Шлейермахер, а її розробку здійснив 

Г. Гадамер [107, с. 66-68]. Так, Г. Гадамер підкреслював, що усяке розуміння – це мовна 

проблема. Намагаючись визначити стан розробленості досліджуваної проблеми, оцінити 

джерельну та історіографічну базу наукової розвідки, важливо було виходили з 

необхідності усвідомлення дистанції, що розділяє текст (автора, час) та того, хто 

https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1917
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сприймає цей тест. При цьому ураховувалося саме те, що було сказано насправді автором 

тексту. Також слід було вести діалог з текстом, пов’язувати його з сучасністю. Отже, у 

процесі дослідження архівних матеріалів та документів особистого походження 

герменевтика сприяла творчому осмисленню досліджуваного тексту. 

Наративний підхід. О. Сухомлинська звертає увагу на те, що значну роль в 

історико-педагогічному дослідженні має така форма викладу, як наратив (англ. 

narrative – розповідь, оповідання), який слід розуміти як оповідання, історію або 

розповідь, що були створені певними особистостями для опису й організації власного 

досвіду та способу життя [381]. Наративний підхід, використаний нами в процесі 

дослідження, має власні характеристики, на які звертають увагу учені.  

Серед характеристик наративного підходу найбільш суттєвими вважаємо: 

ретроспективність (можливість проєктувати події минулого на період сьогодення), 

перспективність (залежність висновків історико-педагогічного дослідженя від 

особистої позиції дослідника), вибірковість (відбір саме тої інформації, яка 

відображує мету і завдання дослідження), специфічність (можливість формувати 

соціальну ідентичність минулого історико-педагогічного досвіду), взаємозалежність 

власного соціального досвіду та інтерпретацій.  

На основі означеного підходу під час роботи над дисертацією вивчалися листи, 

спогади, матеріали публіцистики, періодики, тобто ті історико-педагогічні та історіографічні 

джерела, які дозволили передати історичні події крізь призму авторського погляду.  

Персоніфікований підхід. Відомий культуролог Ю. Лотман звернув увагу на те, 

що на кожному етапі історичного розвитку певної країни, регіону формуються свої 

моделі «людей з біографіями», бо кожна культура створює тип людини, чия поведінка 

повністю визначена системою культурних кодів, та людини, яка володіє певною 

свободою вибору своєї моделі поведінки [181, с. 106]. О. Сухомлинська звертає увагу на 

важливість біографічної реконструкції для історико-педагогічного дослідження [407, 

с. 5]. У публікаціях О. Адаменко [1] висвітлено особливості персоніфікованого підходу, 

визначено як принципи, так і методи, на базі яких слід здійснювати персоніфіковане 

дослідження. З’ясовано, що педагогічна персоналія є змістовною основою 
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персоніфікованого дослідження й уможливлює репрезентацію досвіду соціально 

корисної діяльності, науково-педагогічної спадщини вітчизняних науковців як 

представників науково-педагогічної думки конкретного історичного періоду. 

Поняття «персона», «персоналія» (від лат. «persona» – особа, театральна маска) не 

має сьогодні єдиного визначення й інтерпретується як синонім «особи», або окремий 

випадок її характеристики. Серед характеристик персоналії, відфільтрованих часом, 

привертає увагу її сприйняття у соціально-культурному вимірі, через комунікацію, 

спілкування з іншим (Бахтін) [220, с. 18–19]. Епітет «педагогічна» вказує на коло 

інтересів, особливості діяльності певної особистості. Персоніфікований підхід в історії 

педагогіки уможливлює пошук загального на прикладі життєтворчості певного діяча 

періоду, що вивчається (педагога, науковця, освітянина); передбачає переплетіння 

предметного, соціального й особистісного. У контексті нашої наукової розвідки 

персоніфікований підхід зумовив як ретельне вивчення біографій науковців-медиків 

та природодослідників Слобожанщини, особливості їх науково-педагогічної 

спадщини, так і визначення перспектив використання прогресивних ідей, цінного 

науково-педагогічного досвіду фундаторів медичної та фармацевтичної освіти в 

сучасних умовах модернізації вищої освіти в Україні, а саме можливості формування 

й розвитку викладацьких здібностей, ціннісних орієнтацій, загальної й професійної 

культури учасників освітнього процесу, науковців в рамках гуманітарної традиції. 

Цивілізаційний та регіональний підходи. Науковці рекомендують 

сприймати цей підхід як можливість висвітлювати педагогічну дійсність через вияв 

найбільш загальних чинників та детермінант розвитку цивілізації людства [48]. У 

контексті нашого дослідження він дозволив більш ґрунтовно представити еволюцію 

чинників, що зумовлювали становлення й розвиток педагогічної та громадсько-

просвітницької діяльності науковців-медиків і природодослідників Слобожанщини в 

межах конкретної держави, що уособлює різноманітні культурні, релігійні, етнічні та 

інші особливості певної цивілізації.  

Ідею суспільного прогресу історії людства у період, що досліджується, 

обгрунтовував Лев Мечников – вихідець зі Слобожанщини, брат І. Мечникова. 
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Науковець [184] рекомендував розглядати в якості критерію прогресу зміну 

ціннісних установок людей, що було взято до уваги при окресленні основних етапів 

авторської періодизації педагогічної та громадсько-просвітницької діяльності 

науковців-медиків та природодослідників Слобожанщини ХІХ – початку ХХ ст.  

У зв’язку з тим, що в європейській цивілізації викристалізовується український 

культурний простір, важливого значення набуває регіональний вимір досліджень. 

Зокрема, О. Сухомлинська актуалізує проблему регіонального виміру історико-

педагогічного процесу [381], узявши за основу визначення регіону у докторській 

дисертації В. Курила (регіон – соціальний та географічний простір, де відбувається 

соціалізація людини, формування, збереження та трансляція форм життя [163]). 

Регіональний підхід обумовлює вивчення та аналіз життєдіяльності педагогічних 

персоналій, які діяли в певному регіоні, включення у поле наукових розвідок даних 

краєзнавства. Регіональний підхід також вимагає прийняти до уваги й те, що протягом 

досліджуваного періоду науковці Слобожанщини ідентифікували себе як представників 

Півдня Росії. Однак, оскільки регіон Півдня Росії був позбавлений єдиного культурного 

й географічного центру, а також чітко окреслених адміністративних меж, його 

інституалізація не знайшла ідеологічного обґрунтування. 

Використання регіонального виміру у нашому дослідженні обумовлює 

урахування того факту, що у ХVІІІ – ХІХ ст. землі Слобожанщини входила до складу 

територій, підконтрольних Російській державі (1765–1780 рр. – Слобідсько-

Українська губернія, 1780–1796 рр. – Слобідсько-Українське намісництво, 1796–

1835 рр. – Слобідсько-Українська губернія, з 1835 р. – Харківська губернія) [388, 

с. 7]. Відтак, у першій половині ХІХ ст. Слобожанщина поєднувала в собі ознаки як 

української, так і російської культури [153, с. 162]. З одного боку, Харків сприймався 

на Заході як столиця української культури. З іншого боку, в державних нормативно-

правових документах досліджуваного періоду Імператорський Харківський 

університет трактувався як «російський» [153, c. 166].  

Регіональний підхід також вимагає прийняти до уваги й те, що протягом 

досліджуваного періоду науковці Слобожанщини ідентифікували себе як 
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представників Півдня Росії. Особливості такої ідентифікації обумовлювалися тим, 

що основним центром концентрації науковців Слобожанщини був Харків, а в 

економічному контексті Харків другої половини ХІХ ст. вписувався в простір Півдня 

Росії. Посилення економічного впливу Харкова в регіоні пов’язувалося з відведенням 

йому ролі зв’язної ланки між центральними та південними районами європейської 

частини Російської імперії. Протягом досліджуваного періоду у Харкові друкувалися 

періодичні видання з південним маркером (наприклад, «Южный край»).  

Водночас, ми погоджуємося з дослідником В. Кравченком, що саме виникнення 

цілісної уяви про Південну Росію, популяризація цього географічного образу створили 

нові просторовий та символічний виміри слобідської локальної ідентичності, виводячи її 

зі звиклої двополюсної системи координат по лінії «Великоросія-Малоросія». 

Гендерний підхід. Слідуючи традиціям англомовних дослідників, в Україні 

прийнято визначати поняття «гендер» як сукупність соціально й історично 

сформованих суспільних уявлень про жіночі й чоловічі ідеали. У період сучасності 

гендерна проблематика є важливою складовою вітчизняної гендерної педагогіки. 

Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. застосування ґендерного підходу активізувалося 

в історико-педагогічних студіях (Л. Єршова, М. Рижкова та ін.).  

Використання гендерного підходу в межах нашого дослідження дозволило 

звернути увагу на злам традиційних поглядів щодо гендерної ідентичності особистості в 

педагогічній думці, в діяльності представників наукової спільноти за часів імперської 

доби; на особливості прояву традиційної системи поглядів щодо призначення жінки та 

чоловіка в суспільстві, який передбачав роздільне виховання й навчання в системі освіти, 

а також визначав пріоритетність допуску чоловіків до здобуття професії лікаря та 

фармацевта в університетському просторі у період, що досліджується.  

У дослідженні приділено увагу до висловлювань науковців щодо соціальної 

користі жіночої освіти, доведення необхідності допуску жінок до слухання лекцій в 

університеті (М. Бекетов, Є. Гордієнко, В. Данилевський, І. Лазаревич, В. Крилов та 

інші); практичних дій щодо відстоювання можливості проведення жінками наукової 

роботи, занять аптекарською справою (О. Браунштейн, М. Валяшко, В. Данилевський, 
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І. Лазаревич та ін.). Гендерний підхід став основою для висвітлення ролі науковців у 

функціонуванні Харківської приватної жіночої недільної школи Х. Алчевської 

(В. Данилевський та ін.), організації жіночої гімназичної освіти (М. Бокаріус та ін.), 

задоволенні потреб жінок як здобувачок медичної та фармацевтичної освіти.  

У дослідженні, враховуючи гендерний підхід, констатовано участь науковців у 

створенні Вищих жіночих курсів у Харкові; схарактеризовано активність членів 

ХМТ (М. Валяшко, М. Бокаріус, В. Грубе, В. Данилевський, І. Осипов та інші) 

стосовно відкриття та організації роботи ЖМІ ХМТ як некомерційної установи тощо. 

Отже, прийняття до уваги цінних ідей та досвіду науковців-медиків та 

природодослідників Слобожанщини щодо поширення жіночої освіти, 

інституціалізації вищої жіночої медичної та фармацевтичної освіти, організації 

соціально корисної громадсько-просвітницької діяльності, спрямованої на захист 

інтересів жінки в суспільстві, дозволило відтворити існуючу у досліджуваному 

часопросторі систему цінностей, критично осмислити її детермінанти та 

пролонговані у період сучасності наслідки.  

Прогностичний підхід. За влучним висловлюванням О. Сухомлинської, 

характерними функціями наукового знання слід вважати опис, пояснення й 

перспективність (передбачення) [383]. Основою методології прогнозування (від гр. 

«prognosіs» – «передбачення») в історико-педагогічному дослідженні є гносеологія, яка 

наголошує на тому, що в об’єктивному світі немає процесів або явищ, що не пізнаються. 

Прогнозування подій полягає у тому, що елементи нового існують у минулому, майбутнє 

міститься у можливостях теперішнього, тобто доцільно розробляти прогнози щодо стану 

функціонування об’єктів у найближчому і віддаленому майбутньому [84]. Відтак наукові 

прогнози в контексті проблеми даного історико-педагогічного досліждження – це 

осмислені, усвідомлені можливості подальшого розвитку педагогічної й громадсько-

просвітницької діяльності учасників освітнього процесу, окреслені за результатами 

обгрунтовання теорії та з урахуванням цінних ідей та педагогічного досвіду фундаторів 

вітчизняної вищої медичної та фармацевтичної освіти. 
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Прогностичний концепт дозволив критично проаналізувати й переосмислити 

нормативно-правову базу, ідеї теоретичного характеру, досвід реалізації педагогічної й 

громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків та природодослідників 

Слобожанщини досліджуваного періоду й сформулювати тенденції, висунути 

припущення щодо їх творчого використання; передбачити дієві форми, методи 

ефективного впливу представників наукової спільноти на здобувачів медичної і 

фармацевтичної освіти й громаду в цілому (А. Котвіцька, Л. Логуш, В. Лісовий, 

В. Сліпчук, В. Черних, І. Фольварочний та інші).  

У процесі підготовки дисертації використано комплекс методів: 

– загальнонаукові (аналіз, синтез, порівняння, класифікація, систематизація, 

узагальнення нормативно-правових документів, архівних джерел, спеціальної літератури, 

періодичних видань), що уможливило з’ясування ступеня дослідженості наукової 

проблеми, визначення джерельної бази дослідження, характеристики базових понять 

дисертації, розробку структури дослідження;  

– історико-педагогічні (хронологічний, логіко-історичний, історико-типологічний, 

ретроспективний), що дозволили розглядати проблему дослідження в історичній 

ретроспективі, виявити передумови, визначити та обґрунтувати авторську періодизацію 

розвитку досліджуваного феномену, схарактеризувати особливості становлення і розвитку 

педагогічної й громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків та 

природодослідників Слобожанщини в період ХІХ – початку ХХ ст., встановити якісні 

зміни в напрямах, формах вияву цих видів діяльності;  

– персоніфікований, що дозволив концентрувати увагу на тих етапах життєвого 

шляху науковців-медиків та природодослідників Слобожанщини, на яких реалізовувалася 

їхня педагогічна й громадсько-просвітницька діяльність;  

– прогностичний, що уможливив критичне оцінювання педагогічно цінних ідей і 

досвіду педагогічної й громадсько-педагогічної діяльності науковців-медиків та 

природодослідників Слобожанщини досліджуваного періоду, накреслення перспектив 

подальшого використання їх. 
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Отже, дослідження проблеми педагогічної й громадсько-просвітницької діяльності 

науковців-медиків та природодослідників Слобожанщини ХІХ – поч. ХХ ст. зумовило 

необхідність виокремлення теоретичного, методологічного, прогностичного концептів як 

регуляторів проблеми дослідження. Теоретичний концепт склав основу визначення суті 

базового поняття, основних педагогічних ідей та концепцій історико-педагогічної науки, 

відповідно до змісту яких проводилося дослідження порушеної у дисертації проблеми. 

Методологічний концепт передбачив використання діалектичних законів, концептуальних 

положень напрямів філософії (аксіологія, діалектика, деонтологія), використання 

загальнотеоретичних принципів (об’єктивності; етичності; зв’яку теорії з практикою 

детермінованості явищ, взаємодії зовнішнього і внутрішнього, єдності історичного і 

логічного та ін.); положень теорії наукового пізнання, наукових положень філософії, 

концептуальних ідей педагогіки, культурології, соціології, психології, права, а також 

відобразив взаємодію різних рівнів методології (конкретнонауковий, загальнонауковий) та 

методологічних підходів до розв’язання досліджуваної проблеми. Обґрунтування 

методологічних засад дослідження дозволило застосувати систему методологічних 

підходів дослідження, як-от: антропологічний, аксіологічний, культурологічний, 

особистісно-діяльнісний, системно-структурний, синергетичний, історико-

педагогічний, історіографічний, хронологічний, герменевтичний, наративний, 

персоніфікований, цивілізаційний та регіональний, гендерний, прогностичний. 

Прогностичний концепт дозволив накреслити перспективи творчого використання 

набутого досвіду педагогічної й громадсько-просвітницької діяльності науковці-медиків та 

природодослідників досліджуваного періоду в умовах сьогодення.  

 

 

1.3. Термінологічне поле дослідження 

 

 

Академік О. Сухомлинська влучно зауважила, що нерозробленість сучасного 

термінологічного поля багатьох галузей педагогіки пояснюється передусім різними 
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підходами авторів до тлумачення процесів, які визначаються певними категоріями, а 

також почасти суперечливістю складових тієї чи іншої дефініції [380]. 

Вважаємо доцільним наголосити, що категорійно-понятійний апарат нашого 

дослідження можна представити у двох контекстах: базові категорії та групи понять, 

які в контексті розробленості досліджуваної проблеми є дотичними. Зважаючи на це, 

категорійно-понятійний апарат дослідження представлено такими групами: 

А. Група базових категорій: «педагогічна та громадсько-просвітницька 

діяльність науковців Слобожанщини – фундаторів вітчизняної вищої медичної та 

фармацевтичної освіти ХІХ – поч. ХХ ст.», «науковці Слобожанщини ХІХ – поч. 

ХХ ст.», «фундатори вітчизняної вищої медичної та фармацевтичної освіти»); 

Б. Група загальносоціальних понять: «учений», «науковець», «інтелігенція», 

«фундатор», «медичні та фармацевтичні чиновники» тощо; 

В. Група філософських категорій дослідження: «діяльність», «наука», «ідеал», 

«прогрес науковий та соціальний», «універсалізм», «раціоналізм», «сцієнтизм», 

«гуманізм» тощо; 

Г. Група психолого-педагогічних та соціально-педагогічних категорій: 

«просвітництво», «просвітник», «просвітитель», «просвітянство», «громадсько-

просвітницьке товариство» «медична освіта», «фармацевтична освіта», «виховання», 

«ціннісні орієнтації», «приватна ініціатива в освіті», «благодійна діяльність в освіті», 

«педагогічна діяльність», «університет», «формальна, неформальна, інформальна 

освіта», «освіта дорослих» тощо. 

З метою витлумачення базових понять важливо схарактеризувати суть категорій 

«медична освіта», «фармацевтична освіта». Їх змістовне наповнення залежить від 

рівня розвитку медичних та природничих наук й безпосередньо фармації, 

особливостей організації освітньої діяльності вітчизняних університетів, соціальних 

та економічних потреб суспільства. У період сучасності прийнято визначати медичну 

освіту як систему підготовки та удосконалення медичних кадрів [42], а 

фармацевтичну освіту як систему підготовки та вдосконалення провізорів, 

фармацевтів та науково-педагогічних фармацевтичних кадрів [428; 461].  
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У досліджуваний період розуміння медичної освіти частково збігалося із 

сучасним тлумаченням і передбачало підготовку медичних кадрів (чиновників). 

Натомість дефініція «фармацевтична освіта» не була сталою константою і вживалася 

на позначення підготовки здобувачів освіти до отримання фармацевтичних звань: 

гезель («аптекарський помічник»), «провізор» і «аптекар» (з 1845 р. – «магістр 

фармації»). Фармацевтична освіта розвивалася, перебуваючи з медичною освітою у 

тісному зв’язку, та, багато в чому, залежала від успіхів в галузях наук, що вивчають 

явища навколишнього світу в живій та неживій природі, тобто природничих наук 

(фізика, хімія, ботаніка, біологія та інші природничі науки). Показово, що фундатор 

наукової фармації Московського університету Олександр Олексійович Іовський 

видавав протягом 1828–1832 рр. часопис «Вестник естественных наук и медицины», в 

якому спеціальний відділ, присвячений фармації, мав назву «Теорія природничих наук 

і фармації» [106]. У другій половині XIX століття медицина в своєму розвитку в значній 

мірі наблизилася до природознавства. Ширше стали використовувати дані фізики, хімії 

та біології в різних розділах медицини. Названі аргументи дають підстави до кола 

фундаторів вітчизняної вищої медичної та фармацевтичної освіти зараховувати як 

науковців-медиків, так і тих, хто досліджував природу – природодослідників.  

Вивчення джерельної бази дослідження дозволяє вживати поняття «медичні та 

фармацевтичні чиновники». Зазначене поняття було вжито у «Правилах випробування 

медичних, ветеринарних і фармацевтичних чиновників і взагалі осіб, що займаються 

лікарською практикою» (1838) [301] стосовно фахівців медичного й фармацевтичного 

профілю, які отримали право виконувати певні види державної служби. 

Для з’ясування базових понять дослідження корисно уточнити суть категорії 

«наука», яку сучасні дослідники визначають так: це певна цілісність як єдність трьох 

складових: а) знань; б) певної діяльності; в) соціальних форм її організації (наукове 

товариство) [320, с. 277]. За Законом України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», наукова діяльність визначається як інтелектуальна творча діяльність, 

спрямована на одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування, основними 

видами якої є фундаментальні та прикладні наукові дослідження [307]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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В енциклопедичному словнику Ф. Брокгауза та І. Ефрона, знаходимо 

пояснення: «наука – в широкому сенсі сукупність будь-яких відомостей, підданих 

деякій розумовій перевірці, або звіту, та зведених у відомий систематичний 

порядок…. У більш вузькому значенні … вона визначається як об’єктивно-

достовірне і систематичне знання про дійсні явища з боку їх закономірності або 

незмінного порядку» [247]. Вітчизняний мислитель ХІХ ст. С. Гогоцький розумів 

науку як предмет (продукт) людської діяльності [52; 465]. Над суттю та значенням 

науки розмірковував науковець Слобожанщини, відомий фізіолог – Василь Якович 

Данилевський. На його думку, «мета науки – відшукання істини … при суто 

науковому, неупередженому вивченні всього, що здійснюється в реальному світі, 

доступному нашому зору, слуху тощо» [76, с. 5].  

Аналіз наведених тез дозволяє стверджувати, що у зазначений період підходи 

до визначення поняття «наука» були близькими до сучасних. Протягом ХІХ – 

початку ХХ ст. поняття «наука» тлумачили: як сферу людської діяльності, що була 

тісно пов’язана зі зростанням інтелекту людей; як результат цієї діяльності (система 

одержаних наукових знань); як складову культури. Отже, у період, що досліджується, 

наука вже ототожнювалася з соціальним інститутом. Безпосередні цілі науки на той 

час розглядалися як отримання систематичних знань про світ, осягнення істини, а 

також засіб вдосконалення як окремої особистості, так і суспільства в цілому. 

Наголосимо, що поняття «науковець» стало широко вживатися у ХХ ст. 

Спираючись на твердження І. Павлова стосовно своєрідних форм виявлення пізнавальної 

дії, можна окреслити такі характерні ознаки діяльності науковця: «невідступне 

мислення», «запал пізнання», «інтелектуальна пристрасть» [276, с. 55]. Отже, діяльність 

науковця, за І. Павловим, пов’язана з розумовою, творчою діяльністю. На основі 

проведеного аналізу вважаємо доцільним розглядати поняття «науковець» як особу, яка 

професійно займається науковою, пізнавальною діяльністю. 

Тотожним поняттю «науковець» є термін «учений». Визначаючи особливості 

введення до наукового обігу поняття «учений», слід звернутися до роботи Уільяма 

Уевелла (1794–1866) «Філософія індуктивних наук» (1840), де вперше використано 
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поняття «учений» («scientist»): «…нам вкрай потрібно підібрати назву для опису того, 

хто займається наукою взагалі. Я схильний називати його Вченим» [367]. За словником 

С. Ожегова, учений – це той, хто навчений чомусь; той, хто багато знає; той, хто має 

відношення до науки; спеціаліст в якій-небудь галузі науки [262]. Подібне визначення 

наведено у Словнику української мови [359]. Звертається увага на те, що учений має 

широкі й глибокі знання взагалі або в якій-небудь галузі науки, є висококваліфікованим 

фахівцем з певної галузі науки. У період сучасності у законі України «Про наукову і 

науково-технічну діяльність» міститься таке визначення поняттю «вчений» – це фізична 

особа, яка проводить фундаментальні та (або) прикладні наукові дослідження і отримує 

наукові та (або) науково-технічні (прикладні) результати [307]. 

Утім, важливо акцентувати увагу на особливостях підходу уряду Російської 

імперії до проблеми окреслення статусу науковців (учених). На основі вивчення 

нормативно-правової бази стосовно організації університетської освіти за часів 

імперської доби Л. Зеленська у дисертаційному дослідженні засвідує, що перше 

«Положення про надання вчених ступенів» було затверджене 20 січня 1819 р. й 

упродовж досліджуваного періоду зазнало деяких змін [97, с. 234]. Учені ступені 

узгоджувалися з «Табелем про ранги». Зауважимо, що для медичних та 

фармацевтичних чиновників існували окремі положення (правила), що регламентуали 

протягом досліджуваного періоду здобуття ними вчених ступенів [97]. 

Статус науковця (вченого) як категорії чиновників у системі самодержавної 

держави уточнювався у законодавстві Російської імперії 10 квітня 1862 р., коли 

Олександр ІІ затвердив представлену йому у вигляді меморії постанову Загальних 

зборів Державної ради. У меморії було констатовано: «Під найменуванням «учений», 

дітям яких належить право залучатися до громадської служби, хоча б батьки їх і не мали 

класних чинів, маються на увазі: а) ті, що отримали від одного з російських 

університетів учені ступені доктора, магістра або кандидата та звання дійсного студента 

з різних факультетів, а також ті, що мають ступені: доктора медицини, лікаря, магістра 

фармації, магістра ветеринарних наук, провізора та ветеринара, 6) ті, що закінчили курс 

у минулому Педагогічному Інституті зі званням старших або молодших вчителів 
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гімназії або отримали таке звання за особливим іспитом, в) ті особи, які набули взагалі 

відомість своїми творами та визнані достойними звання вчених, згідно засвідчень, коли 

потрібно, університетів, академій та інших вчених товариств. Діти всіх згаданих осіб 

приймаються на цивільну службу незалежно від їх походження та звання їх батьків із 

зарахуванням до 3-го розряду канцелярських слухачів» [360, с. 172–173]. 

Таким чином, у Російській імперії на законодавчому рівні закріплювалося 

положення про те, що наявність вченого ступеня чи звання є необхідною умовою 

педагогічної діяльності штатних професорів у державних вищих навчальних закладах. 

Однак, уряд не ініціював зростання рівня престижності праці вченого у суспільстві. За 

влучним зауваженням О. Соболєвої, на території пореформеної Росії для вчених не було 

навіть окремої графи у переписах населення. Натомість вони об’єднувалися в єдину 

спільноту разом із лаборантами, бібліотекарями, музикантами, літераторами [360, с. 173]. 

Характеризуючи поняття «науковці Слобожанщини» відносно ХІХ – поч. ХХ ст., 

зауважимо: протягом періоду, що досліджується, часом неможливо провести межу між 

різними регіонами Російської імперії. Для пояснення цього явища необхідно приймати до 

уваги особливості формування освітньо-наукового простору конкретного регіону, зокрема 

Слобожанщини. Особливості соціально-культурного розвитку цього регіону зумовили той 

факт, що з моменту заснування ІХУ 18 листопада 1804 p. та його відкриття 17 січня 1805 р. 

на території Слобожанщини до корпорації учених зараховували як іноземних професорів, 

так і прошарок російської та української інтелігенції. Деякі з них на все життя осідали в 

Харкові, інші служили в цьому університетському центрі певну частину життя. Іноді 

українське походження було лише деталлю біографії вітчизняного науковця. У деяких 

випадках науковці безперечно продовжували співпрацювати з представниками 

навчальних закладів Слобожанщини, незалежно від того, чи жили в Росії, чи за кордоном. 

Констатуємо, що на Слобожанщині, завдяки Харківському університету, було створено 

середовище, де процеси наукових та освітніх взаємовпливів ішли в багатьох напрямках.  

Відтак, науковцями Слобожанщини ХІХ – початку ХХ ст. слід назвати осіб, які 

професійно займалися науковою, викладацькою діяльністю, мали вчений ступінь чи 

звання й певний час працювали в регіоні.  
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По відношенню до окремих науковців Слобожанщини доцільно вживати термін 

«фундатори вітчизняної вищої медичної та фармацевтичної освіти» для позначення 

категорії учених, які сприяли становленню і розвитку вищої медичної та 

фармацевтичної освіти у межах діяльності державних та громадських установ, 

зробили суттєвий внесок у розвиток теорії та практики вищої медичної та 

фармацевтичної освіти на підросійській території України, відповідно до розвитку 

медичних і природничих наук і безпосередньо фармації, а також соціальних та 

економічних потреб суспільства. 

Для характеристики категорій дослідження – «педагогічна діяльність», 

«громадсько-просвітницька діяльність» важливо з’ясувати суть поняття 

«діяльність», яке інтерпретується по-різному. Мислителі різних епох одностайні, що 

це – активність людини, соціально-творчий процес окультурення дійсності [174, 

c. 153; 364]. Наголосимо, що в досліджуваний період феномен «діяльність» знайшов 

пояснення у промовах науковців, на сторінках довідкових видань психолого-

філософського характеру. Уже на початку ХІХ ст. викладач ІХУ П. Шумлянський 

зауважував, що діяльнісний спосіб життя має бути притаманний випускникам 

закладу вищої освіти [470, с. 9]. У словнику, виданому Е. Радловим (1913 р.), 

зазначено, що термін «діяльність» уживається у декількох значеннях: 1) акт волі, 

свідомий рух на противагу рефлексу; 2) корелятивний початок щодо причини [319, 

стб. 198]. Отже, діяльність пов’язувалася у досліджуваний період, так само як у 

період сьогодення, з наявністю у того, хто діє, мотиву, мети і вчинку.  

Переходячи до тлумачення поняття «педагогічна діяльність», важливо 

звернути увагу на його трактування у період сьогодення. Низка сучасних авторів 

досліджень у галузі педагогіки традиційно визначають структуру педагогічної 

діяльності через опис компонентів праці викладача.  

Визначаючи професійну педагогічну діяльність як особливу формувальну 

цілісність, Л. Грень, В. Михайличенко, О. Романовський здійснили ґрунтовний аналіз її 

компонентів, зокрема мотивів, цілей, дій, учасників діяльності, засобів, результатів (див. 

табл. А. 1.1, с. 547) [330, с. 258]. Заслуговує на увагу їх підхід до визначення педагогічної 
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діяльності як до особливого виду соціальної діяльності, спрямованої на передачу 

наступним поколінням накопичених людством знань, соціально-морального досвіду, 

матеріальної та духовної культури, а також «створення умов для особистісного розвитку 

і підготовки до виконання певних соціальних ролей у суспільстві» [330, с. 16]. 

Узагальнюючи підходи науковців сучасності до визначення поняття 

«педагогічна діяльність», дослідниця Т. Федірчик обґрунтувала можливість 

використання таких тлумачень поняття «педагогічна діяльність»: 

– це особливий вид діяльності, об’єктом якого є людина з притаманними їй 

якостями. Основна особливість, що вирізняє її з-поміж інших видів діяльності, 

полягає в тому, що вона формує інші діяльності; 

– це розумова, творча діяльність, яка постійно розвивається; 

– це розв’язання безкінечної кількості педагогічних задач, кожна з яких передбачає 

усвідомлення кінцевої мети діяльності і способів її досягнення шляхом розв’язання 

багатьох стратегічних і тактичних завдань виховання і перевиховання, які співвідносяться 

між собою, розв’язуються впродовж навчальної і позанавчальної діяльності; 

– ціла низка компонентів, які вимагають від педагога певних визначених 

знань, умінь і навичок [430]. 

Ураховуючи різні підходи дослідників [87; 157; 158; 209; 330; 430] до 

розуміння сутності поняття «педагогічна діяльність» у період сучасності, беремо до 

уваги положення Закону України «Про освіту» (2017 р.) [308], де цей термін 

тлумачиться як: «інтелектуальна, творча діяльність педагогічного (науково-

педагогічного) працівника або самозайнятої особи у формальній та/або 

неформальній освіті, спрямована на навчання, виховання та розвиток особистості, її 

загальнокультурних, громадянських та/або професійних компетентностей» (ст.1).  

У досліджуваний період власний підхід сутності педагогічної діяльності подав 

викладач університету св. Володимира в Києві, Сільвестр Сільвестрович Гогоцький. 

Опублікований ним «Філософський лексикон» (1857–1879) вважається першим 

спеціалізованим енциклопедичним виданням в історії вітчизняної філософської 

думки [50–54]. На сторінках видання поняття «педагогічна діяльність» не знайшло 



 

76 
 

висвітлення. Утім, засобом публікації були легітимізовані, тобто перетворенні на 

мовну норму в освітньому просторі підросійської території України, поняття, тісно 

пов’язані з педагогічною діяльністю. Серед них: «виховання», «виховна діяльність», 

«педагогіка», «дух навчання». Спираючись на визначення цих понять, можливо 

скласти уяву про підхід С. Гогоцького до розуміння суті педагогічної діяльності. 

Суть виховання С. Гогоцький визначає, виходячи з того, що виховання – це 

допомога «зрілих» людей «незрілій людині» у всебічному розвитку її особистості і 

набуття достатньої зрілості розуму і волі, потрібних як для самостійного 

самовдосконалення, так і для виконання своїх обов’язків в суспільстві [51, с. 553]. До 

того ж С. Гогоцьким обґрунтовується думка, що метою навчання та змістом освіти 

має бути формування цілісного світогляду [51, с. 631; 54, с. 44–45].  

Зазначене вище послугувало підставою для з’ясування суті педагогічної 

діяльності науковців Слобожанщини – фундаторів вітчизняної вищої медичної та 

фармацевтичної освіти (ХІХ–поч. ХХ ст.). Протягом досліджуваного періоду така 

діяльність передбачала підготовку фахівців медичного й фармацевтичного 

спрямування на базі університету, завданнями якого були: дослідження (наука), 

навчання (освіта) і виховання (культура) [296].  

Зауважимо, що в Російській імперії у досліджуваний період було прийнято 

розуміти державну «службу» як ставлення, зв’язок, необхідність обов’язку, вірності, 

відданості, готовності виконати справу, надати послугу, захистити свої інтереси [12]. 

Таке розуміння державної служби певною мірою визначало мету педагогічної 

діяльності науковців в університетах. Вітчизняні університети на початку ХІХ ст. 

мали не лише готувати нові кадри фахівців для держави, а як центри освіти 

виконували важливу ідейно-виховну роль у суспільстві. Уряд прагнув таким чином 

викликати до життя нове покоління еліти, здатне сприймати ідеї та програми 

розвитку просвіченого абсолютизму.  

Отже, впродовж ХІХ – поч. ХХ ст. педагогічну діяльність науковців 

Слобожанщини – фундаторів вітчизняної вищої медичної та фармацевтичної 

освіти – слід розглядати як особливий вид активності, що передбачав організацію 
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навчання, виховання, дослідження і був спрямований на підготовку медичних та 

фармацевтичних чиновників. 

У руслі наукового розв’язання окресленої проблеми вартує з’ясування суті поняття 

«громадсько-просвітницька діяльність», що перебуває в тісному зв’язку з дефініцією 

«просвітництво» (див. табл. А.1.2, с. 547) [48, 84, 90, 161, 197, 262, 359, 455]. 

Зауважимо, що в сучасному науковому просторі широко вживаними є поняття 

«просвітництво», «просвітительство» й «просвітянство». У Словнику української 

мови на противагу «просвітництву» (розглядається як період) «просвітительство» 

визначається так: 1) ідейний рух західноєвропейської прогресивної буржуазії XVII – 

XVIII ст.; рух російсько-слов’янської передової суспільної думки XVIII – XIX ст.; 

2) діяльність просвітителя [359]. Поняття «просвітянство» характеризується як 

діяльність просвітян, неглибоке, поверхове ознайомлення кого-небудь з основами 

якихось знань. У педагогічному словнику С. Гончаренка, просвітительство 

розглядається як ідейний рух буржуазії в країнах, що вступили на шлях 

капіталістичного розвитку. Зауважується, що просвітителі виступали за право 

народних мас на освіту й культуру; вірили в людину, її розум і високе покликання, а 

основний шлях до прогресу вбачали в поширенні освіти, культури, ідей добра і 

справедливості, приділяли велику увагу проблемам виховання [57, с. 274].  

Осмислення змісту наведених вище підходів до визначення суті понять 

«просвітництво», «просвітительство» дозволяє стверджувати, що існує різнобій у 

підходах до їх тлумачення. Узагальнення наведених підходів до характеристики поняття 

«просвітництво» дозволяє висунути такі його тлумачення: 1) культурно-історична епоха 

(доба, період), 2) ідейна течія, ідейний та інтелектуально-культурний рух, 3) процес, 

спрямований на удосконалення інтелектуальної природи людини, 4) форма поширення 

освіти. Це дозволяє розглядати «просвітництво» ширше, ніж «просвітительство». 

Загальновизнаним є твердження, що остаточно поняття «просвітництво» 

закріплюється після оприлюднення статті представника німецької класичної культури 

І. Канта «Відповідь на питання: що таке просвітництво?» (1784). На думку В. Зарви, 

саме від І. Канта пішла традиція ототожнення понять «просвітник» і «раціоналіст» [90]. 
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У період сучасності, закордонні філософи Адорно і Хоркхаймер висунули гіпотезу про 

обов’язкове розчинення Просвітництва в «позитивістському моменті» [454, с. 58]: 

«розсудок» сприяв раціоналізації дійсності. На території Слобожанщини ідеї 

Просвітництва в оригінальній формі втілилися у працях Г. Сковороди у XVIII ст. 

Базовою для них була сковородинівська доктрина про Софію – Премудрість Божу, яка 

«…наділяє ознаками вищої вартості людську індивідуальність …» [202; 439].  

У дисертаційному дослідженні І. Фольварочного підкреслюється, що цінності 

Просвітництва знайшли своє відображення в традиціях освіти дорослих, є важливими 

для освітянської діяльності сучасних європейських країн. Такими цінностями визнано: 

надання людині більшої свободи в її діяльності, підпорядкування особистісних цілей 

та інтересів суспільним потребам [438, c. 113–114].   

Влучними є зауваження В. Зарви та Н. Фрадкіної з приводу можливості розуміння 

поняття «просвітництво» як процесу, ідейної течії, ідейного та інтелектуально-

культурного руху [90, с. 43; 438, с. 19–20]. Узагалі ж, на думку В. Зарви, уточнення 

поняття «просвітництво» й нині залишається відкритою проблемою. Свій умовивід 

дослідниця обґрунтовує твердженнями низки вчених, як-от: Т. Адорно, Е. Кассірер, 

М. Фуко, М. Хоркхаймер, П. Бєрков, І. Брагінський, З. Каменський, Л. Кулакова, 

І. Лімборський, Д. Наливайко, Н. Пахсар’ян, В. Ферроне, Д. Рош та ін. 

Узявши до уваги тези мислителів минулого, Н. Фрадкіна виділяє загальні та 

універсальні ознаки/ідеї, які стають смислоутворюючими при розгляді 

«просвітництва». Серед цих ідей названо такі: 

1. Прогрес науковий та соціальний, тобто розвиток людей та людства у 

напрямку до кращого, вищого, більш досконалого стану. 

2. Універсалізм (всебічність, багатобічність, всеохоплююче знання, прагнення 

до цілісності). 

3. Раціоналізм (сукупність філософських напрямів, які роблять центральним 

пунктом аналізу розум, мислення) та сцієнтизм (абсолютизація ролі науки в системі 

культури, в ідейному житті суспільства).  
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4. Гуманізм та гуманістичне виховання, гуманістична освіта, тобто 

антропоцентризм, який має своїм об’єктом цінність людини [439, с. 21–22]. 

Наголосимо, що впродовж досліджуваного періоду поняття «просвещение» 

(рос. м.) застосовувалося для характеристики народної освіти, а точніше системи 

навчальних, виховних і культурно-освітніх закладів та органів управління ними [48, 

с. 373]. У період ХІХ – на початку ХХ ст. поняття «просвещение» (рос. м.) зустрічається 

у назві міністерства («Министерство народного просвещения» – рос. м.), яке 

функціонувало протягом 1802–1817 рр., 1824–1917 рр., а у період 1817–1824 рр. входило 

у формі департаменту до складу Міністерства духовних справ та народної освіти. 

Вважаємо, що саме в значенні «освіта», «поширення знань» цей термін набув ужитку на 

початку ХІХ ст. Не випадково сучасні вітчизняні дослідники застосовують переважно 

слово «освіта», перекладаючи українською мовою назву міністерства. Визнаний на 

початку ХХ ст. спеціаліст у галузі санітарії та гігієни, професор ІХУ І. Скворцов вважав, 

що зміст «просвещения» полягає у намаганні надати людині освіту, завдяки якій вона 

буде знати «що робити» та вміти «діяти» за певних умов життя [354, с. 8–9]. 

На початку ХХ ст. поняття «просвещение» (рос. м.) часто вживалося окремими 

науковцями у значенні, тотожному сучасному поняттю «просвіта». Відомий учений-

фізіолог В. Данилевський зазначав, що «справжня освіченість [«образованность» – 

рос.м.] або просвіта [«просвещение» – рос. м.] ушляхетнює людину … привчає до 

справедливості і порядку, змушує свідомо підкорятися праву і закону, в яких має 

відображатися «правда життя», змушує поважати особисту гідність в кожній людині, 

і всім цим покращує побут, поведінку людини, і отже сприятливо позначається на 

звичаях, на взаємних відносинах людей між собою» [76]. На думку ученого, просвіта 

(«просвещение» – рос.м.) є формою поширення справжньої освіченості. 

Ретельний аналіз наведених положень дозволяє констатувати, що для 

діяльності особи, яка опікується просвітництвом та просвітою («просвітитель»), є 

характерним спрямування на удосконалення інтелектуальної природи людини, 

розвиток людей та людства у напрямку до кращого, вищого, більш досконалого стану 

на основі ідей гуманізму, раціоналізму, універсалізму; намагання надати людині 
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освіту, необхідну для її життєдіяльності. Саме тому поняття «просвітитель» 

тлумачиться у Словнику української мови як прихильник просвітительства; 

пропагандист прогресивних ідей, знань, культури і т.ін. [359]. 

Науковий пошук дозволяє констатувати, що у російській мові, зокрема 

досліджуваного періоду, прийнято вживати дефініції «просветительный», 

«просветительский». Звернувшись до словника Д. Ушакова читаємо: 

«просветительный» – (рос. м.) – той, що служить просвітництву («просвещению» – 

рос. м.), здійснює роботу щодо поширення знань, культури. Поняття 

«просветительский» (рос. м.) трактується як таке, що пов’язане з особистістю 

просвітителя, просвітництвом [395]. У термінологічному полі сучасних 

російськомовних наукових досліджень [44; 103; 373; 374] спостерігається різнобій у 

вживанні названих вище категорій, що свідчить про те, що в умовах сьогодення 

лексичне значення цих понять змінилося у бік спрощення їх змістової складової. 

Відтак означені поняття сприймаються як схожі. 

Зауважимо, що в історико-педагогічних дослідженнях сучасних вітчизняних 

учених частіше вживається поняття «просвітницький», «просвітницька», 

«просвітницьке». Так, В. Павленко зазначає, що «просвітницька діяльність» – це 

різновид людської діяльності (зокрема, й професійної), спрямований на поширення 

знань серед різних прошарків населення, в тому числі на благодійних засадах [277]. За 

авторським визначенням І. Фольварочного, просвітницька діяльність у період 

сучасності спрямовується на те, щоб в країні зусилля державних діячів, теоретиків і 

практиків у сфері освіти концентрувалися навколо проблеми неперервного підвищення 

освітянського рівня людини та доведення до широких мас важливості освіти людини 

впродовж життя [438, с. 92].  

У монографії Л. Тимчук цілком справедливо зауважується, що наприкінці ХІХ ст. 

на теренах Російської імперії поняття «просвітницька діяльність» асоціювалося з 

поняттями «поширення грамотності серед народу», «недільний рух», «народна просвіта» 

[392, с. 71]. Спираючись на твердження Л. Тимчук, теоретичне осмислення проблеми 

просвітницької діяльності протягом досліджуваного періоду доречно здійснювати, 
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звертаючись до концепції позашкільної освіти. Утвердження поняття «позашкільна 

освіта» припадає на 90-і роки ХІХ ст., коли його було введено до обігу у педагогічних 

колах, науковій літературі. Цим поняттям позначали сукупність усіх видів просвітницької 

діяльності, спрямованих на широкі верстви дорослого населення [392, с. 71–77]. 

Вивчення педагогічної спадщини відомих педагогів, науковців, громадських діячів кінця 

ХІХ – початку ХХ ст. дозволило Л. Тимчук узагальнити їх погляди на зміст поняття 

«позашкільна освіта» (див. табл. А.1.3, с. 548). Наведені твердження дозволяють 

розглядати просвітницьку діяльність у контексті концепції позашкільної освіти протягом 

досліджуваного періоду, як різновид неформальної освіти. 

У дисертаційному дослідженні І. Фольварочного визначення поняття 

«просвітницька діяльність у сфері освіти дорослих» надається з урахуванням тенденцій 

розвитку освіти за умов сучасності. Автором дослідження констатовано, що в умовах 

поширення неформальної освіти дорослих реалізується ідея саморозвитку особистості, 

створюються можливості для співпраці громадських організацій з державою, зокрема з 

питань особистісного розвитку людини [438, с. 336].  

Безпосередні учасники громадсько-просвітницького руху досліджуваного періоду 

(Я. Абрамов [3], В. Вахтєров [37], Є. Мединський [235], В. Чарнолуський [457; 458] та ін.) 

пов’язували просвітницьку діяльність представників інтелігенції з суспільством, 

громадою; розглядали її як засіб зниження напруження соціальних конфліктів.  

Поняття «громадський» у контексті просвітницької діяльності пояснюється як «те, 

що стосується роботи, діяльності з добровільного обслуговування політичних, культурних, 

професійних потреб колективу» [262, с. 91–94]. Прикметно, що В. Чарнолуський вважав 

необхідними умовами розвитку позашкільної освіти обслуговування громадськими 

просвітницькими установами потреб усього населення, участь у керівництві громадськими 

просвітницькими установами тих, хто ними користується, і розв’язання національного 

питання у рамках громадської організації позашкільної освіти [458, с. 75]. Відтак 

громадсько-просвітницьку діяльність визначаємо як процес пропаганди та 

цілеспрямованого поширення культури серед широких верств населення.  
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Установлено, що В. Чарнолуським окреслено принципи організації системи 

народної освіти, які, на його думку, дозволяють широко й вільно вибудувати 

просвітницьку роботу. Так, фундаментом побудови системи народної освіти 

В. Чарнолуський вважав принцип здійснення народної освіти органами громадського 

управління і на громадські кошти. У його працях представлено алгоритм взаємовідносин 

між державою, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями і 

приватною ініціативою у сфері позашкільної освіти: держава допомагає законодавчими 

заходами, забезпечуючи свободу діяльності; органи місцевого самоврядування 

здійснюють безпосереднє керівництво; приватній ініціативі (благодійного й 

кооперативного характеру) має бути представлена цілковита свобода [458]. 

Слід зауважити, що уже наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. в Російській 

імперії існували недержавні товариства. Правовою базою для виявів приватної 

ініціативи на всій території Російської Імперії щодо започаткування в громадському 

житті поняття «законом затверджене товариство», став Статут Благочиння (стаття 

64), або поліцейський статут. Формулювання статуту надавали підстави вважати, що 

питання відкриття громадської організації (товариства) повинно було вирішуватися 

в законодавчому порядку. Однак статут так і не дав відповіді на головне питання: де, 

як і на яких умовах можна отримати дозвіл на створення товариства [406].  

Поняття «просвітницьке товариство» («просветительное общество» – рос. м.), 

або «культурно-просвітницьке товариство» («культурно-просветительное 

общество»   рос. м.) набуло широкого вжитку на сторінках публіцистичних творів 

наприкінці ХІХ ст. Так, низка статей Я. Абрамова, надрукованих у часописі «Русская 

школа» в 1896 р., отримала назву «Просвітницькі товариства у провінції» [3]. Названі 

фундації визначалися як добровільні об’єднання ревнителів освіти, «що створюються 

або для сприяння народній освіті взагалі по всій Росії, або для піклування про будь-

який окремий різновид освітніх установ» [3, с. 76–105]. На початку ХХ ст. 

публіцисти (В. Чарнолуський, Я. Абрамов та ін.) дотримувалися тлумачення поняття 

«просвітницьке товариство», поширюючи його на благодійні, наукові, спортивні, 

релігійні громадські формування (установи, організації). 
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За твердженням А. Туманової [406], в дореволюційній літературі саме для 

визначення громадських організацій використовувалися поняття «товариство», 

«асоціація», «союз», «приватне товариство», «товариство приватної ініціативи». 

Дослідники висловлюють думку з приводу того, що просвітницькі товариства кінця 

ХІХ – початку ХХ ст. були організаційною формою культурно-просвітницького руху й 

включали громадські об’єднання, що діяли у шкільній та позашкільній освіті, а також ті 

громадські установи, співробітники яких ставили перед собою два важливих завдання: 

саморозвиток та розвиток (в освітньому, науковому, культурному, фізичному, 

моральному аспектах) широких прошарків населення [44; 103; 406].  

Узявши до уваги наведені твердження й визначення, а також висловлювання 

щодо функціонування громадських й просвітницьких товариств, наведені в публікаціях 

О. Степанського, Ю. Воробьової, Є. Четверикової [44; 373; 374; 460] вважаємо 

доцільним відносно досліджуваного періоду поряд з поняттям «просвітницьке 

товариство» вживати поняття «громадсько-просвітницьке товариство» «громадсько-

просвітницька установа», «громадсько-просвітницька організація». Поняття 

«громадсько-просвітницьке товариство» розглядаємо як законом затверджене 

добровільне самокероване об’єднання громадян, зокрема й науковців, з визначеними 

структурою та членством, що створювалося для виявлення соціально-значущих якостей 

його представників і в якому віддзеркалювалися просвітницькі цінності. 

Отже, з огляду на вищевикладені твердження, вважаємо, що громадсько-

просвітницька діяльність науковців Слобожанщини – фундаторів вітчизняної вищої 

медичної та фармацевтичної освіти – це особливий вид активності науковців-медиків та 

природодослідників на платній та безоплатній основі з державними, громадськими та 

приватними структурами з метою пропагування й цілеспрямованого поширення серед 

широких верств населення знань, загальної культури, здорового способу життя.  

Усвідомлюючи, що дослідження педагогічної діяльності та громадсько-

просвітницької активності інтелігенції досліджуваного періоду актуалізує 

оперування категорією «цінність», до понятійно-категоріального апарату було 
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включено поняття «освітні/педагогічні цінності», «ціннісні орієнтації», «благодійна 

діяльність в освіті», «приватна ініціатива». 

У «Педагогічному словнику» цінність окреслюється як «соціально-філософська 

категорія, що фіксує позитивне чи негативне значення будь-якого предмета або явища» 

[280, с. 340]. З другої половини ХХ ст. у науковий обіг входить поняття «ціннісні 

орієнтації». Хоча у досліджуваний період воно не набуло поширення, є сенс тлумачення 

цього поняття для характеристики педагогічної та громадсько-просвітницької діяльності 

науковців Слобожанщини як вибіркове ставлення до сукупності матеріальних, 

соціальних і духовних благ та ідеалів, що розглядаються як об’єкти мети й засоби для 

задоволення потреб особи чи соціальної групи [220, с. 24].  

Дослідниця О. Друганова аналізує ціннісні орієнтації освітян, а саме приватну 

ініціативу та благодійність. Вона зазначає, що під приватною ініціативою в освіті 

слід розуміти організаційну, матеріальну діяльність окремих осіб та асоціацій різних 

типів і рівнів [82]. Поняття «благодійна діяльність в освіті» сприймалося як 

практичний аспект явища «благодійності» і може бути охарактеризоване як 

добродійність, тобто добровільна, безкорислива, соціально-значуща діяльність, 

спрямована на свідомі пожертвування, на підтримку і розвиток освітньої сфери [82].  

В умовах сьогодення, поряд із поняттями «просвітницька діяльність» та 

«громадсько-просвітницька діяльність», усе частіше вживаються категорії 

«формальна, неформальна, інформальна освіта», «освіта дорослих». За Законом 

України «Про освіту» (стаття 8):  

– формальна освіта – це освіта, яка здобувається за освітніми програмами 

відповідно до визначених законодавством рівнів освіти, галузей знань, 

спеціальностей (професій) і передбачає досягнення здобувачами освіти визначених 

стандартами освіти результатів навчання відповідного рівня освіти та здобуття 

кваліфікацій, що визнаються державою; 

– інформальна освіта – це освіта, яка передбачає самоорганізоване здобуття 

особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов’язаної 

з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям; 
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– неформальна освіта – це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми 

програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій 

за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або 

присудженням часткових освітніх кваліфікацій [308]. 

У сучасних умовах освіта дорослих як соціально-педагогічне явище і 

соціальний інститут представляє складову загальної системи неперервної освіти в її 

вертикальних і горизонтальних вимірах. 

Таким чином, згідно з логіко-структурним аналізом низки категорій 

термінологічного поля дослідження витлумачено базові й дотичні до проблеми 

дослідження поняття у такому значенні:  

– педагогічна й громадсько-просвітницька діяльність науковців 

Слобожанщини – фундаторів вітчизняної вищої медичної та фармацевтичної освіти 

ХІХ – поч. ХХ ст. – особливий вид активності науковців-медиків та природодослідників, 

що передбачав, з одного боку, організацію в університетському просторі освітнього 

процесу й забезпечення професійної підготовки медичних та фармацевтичних 

чиновників, виконання наукових досліджень, з іншого – взаємодію з державними, 

громадськими та приватними структурами на платній та безоплатній основі з метою 

пропагування й цілеспрямованого поширення серед широких верств населення знань, 

загальної культури, здорового способу життя; 

– науковці Слобожанщини ХІХ – поч. ХХ ст. – особи, які професійно займалися 

науковою, викладацькою діяльністю, мали учені ступені й звання і певний час 

працювали в регіоні; 

– фундатори вітчизняної вищої медичної та фармацевтичної освіти – це 

категорії учених, які сприяли становленню і розвитку вищої медичної та фармацевтичної 

освіти у межах діяльності державних та громадських установ, зробили суттєвий внесок у 

розвиток теорії та практики вищої медичної та фармацевтичної освіти, зокрема на 

підросійській території України, відповідно до розвитку медичних і природничих наук і 

безпосередньо фармації, а також соціальних та економічних потреб суспільства; 
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1.4. Передумови становлення і розвитку педагогічної й громадсько-

просвітницької діяльності науковців-медиків та природодослідників Слобожанщини 

в період ХІХ – початку ХХ століття 

 

 

У «Словнику української мови» поняття «передумова» тлумачиться як 

попередня умова існування, виникнення, діяння чого-небудь [359]. Виходячи з 

наведеного визначення, розуміємо поняття «передумови» як обставини, за яких 

започатковувалася педагогічна та громадсько-просвітницька діяльність науковців-

медиків та природодослідників Слобожанщини.  

Важливою передумовою становленя та розвитку педагогічної й громадсько-

просвітницької діяльності науковців Слобожанщини – фундаторів вітчизняної вищої 

медичної та фармацевтичної освіти – слід уважати соціально-економічні й суспільно-

політичні зрушення, що зумовлювали розвиток системи освіти та громадського життя як 

на території країни в цілому, так і Слобожанщини, протягом ХVІІІ ст.  

У XVIII ст. територія Слобідської України, що утворилася в XVII ст. на 

прикордонні Московії, Кримського ханства та Речі Посполитої, входила до євразійської 

Російської держави. Слободи, завдяки яким місцевість дістала назву, створювались 

переселенцями, зокрема вихідцями з території Правобережної та Лівобережної України, 

південних районів Росії. В адміністративному плані у XVII ст. територія Слобожанщини 

поділялася на п’ять полків (Харківський, Сумський, Острогозький, Охтирський, 

Ізюмський), які мали своєрідну автономію. Мешканці слобід отримували різні права та 

привілеї. За твердженням В. Кравченка, засобом легітимізації особливого статусу 

українських переселенців були царські «похвальні грамоти», що надавалися їм за службу 

[153, с. 46]. Поселенці намагалися зберегти свій привілейований статус.  

Розвиток господарства в регіоні обумовлювався природно-кліматичними, 

фізико-географічними особливостями краю, історичними обставинами, які тут 

склалися, а також матеріальною культурою переселенців [388, с. 5–6]. У результаті  

інтенсивного заселення Слобожанщини, села були неодноманітними за соціальною 
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структурою населення. За свідченням історика М. Сумцова: «Одно село з чумаками, 

коцарями, селітряними буртами, братствами, шпиталями; друге село урядниками та 

становими; вже третє село – з банками, кооперативами та просвітами» [378, с. 4–7]. 

З входженням до складу Російської імперії цей регіон все більше підлягав 

контролю з боку представників царського уряду. Створена за царським указом урядова 

комісія на чолі з гвардії секунд-майором Є. Щербініним упродовж 1762–1765 рр. 

проводила у слобідських полках реформи з метою повної інкорпорації Слобідської 

України до складу Російської імперії. Остаточно Слобожанщина ввійшла до її складу 

після ліквідації Катериною ІІ у 1765 р. козацького самоврядування – полкового 

управління [388, с. 6]. Протягом ХVІІІ ст. адміністративно Слобожанщина входила до 

різних територіальних утворень: Слобідсько-Українська губернія (1765); Харківське 

намісництво (1780), Слобідсько-Українська губернія (1796–1835) [388, с.5]. 

Здійснюючи централізовану адміністративну політику на Слобожанщині, 

царський уряд вводив у краї загальноросійські порядки. За указом Катерини ІІ від 

1783 р., відбулося упровадження кріпацтва на території Лівобережжя України та 

Слобожанщини. У 1785 р. Катерина ІІ надала представникам української старшини 

владні повноваження дворянства згідно з «Грамотою на права, вольності та переваги 

благородного російського дворянства». За жителями міст закріплювалось і 

оберігалося законом право володіння рухомим та нерухомим майном. Міщани 

отримали право на самоуправління («Жалувана грамота містам» була прийнята у 

1875 р. [153, с. 81]). Натомість вони не мали спільних корпоративних інтересів, на 

заваді чого стояли кріпосництво, корумпована бюрократія, консервативна церква, 

відсутність принципу верховенства закону. 

Одночасно (у липні 1783 р.) було ліквідовано як соціальний стан козацтво [286, с. 

199]. У 1798 р. колишні нереєстрові козаки були перетворені в державних селян. 

Натомість, вивчення та узагальнення джерелознавчої бази дозволило історику 

В. Кравченку оприлюднити такі дані: за ступенем розвитку кріпосництва Слобожанщина 

була ближчою до тільки-но завойованих на той час Російською імперією територій на 

півдні, а зовсім не до сусідніх російських та українських земель. Кількість кріпаків щодо 
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загальної кількості селян на Слобожанщині та на півдні Росії не перевищував 35% на 

противагу колишньому Гетьманату, де вона коливалася між 36% та 55%, і, тим більше, 

Київщині та Правобережній Україні (більше 55%) [153, с. 56]. 

Адміністративним центром Слобожанщини під час адміністративних 

реорганізацій був Харків. Місто Харків розташовувалося на перетині великих 

торгових шляхів. Чотири рази на рік у Харкові проводилися ярмарки. При цьому, за 

свідченням Д. Багалія, у 1780 р. основним заняттям мешканців міста було 

землеробство: ним займалися 70% населення [13, с. 531]. У цілому землеробство, 

скотарство, торгівля, промисли, ремесла, винокуріння – були основними заняттями 

жителів Слобожанщини. Історики констатують [294, с. 241; 286, с. 224], що 

землеробство велось абияк, було трипілля, двопілля, і зовсім без сівозмін. До того ж, 

за один день винокур у ХVІІІ ст. спалював два дубових стовбури, внаслідок 

збільшення орних площ на Слобожанщині зникали малі річки. Відтак існувала 

потреба в більш раціональних способах організації господарства.  

Характерна ознака економічних зрушень початку ХІХ ст. – мануфактурна 

промисловість, яку було форсовано, внаслідок відокремлення промисловості від 

землеробства, зусиллями держави. Промисловість базувалася на підневільній праці й 

потребувала більш менш освітчених працівників та управлінців. 

Украй незадовільним на Слобожанщині наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. 

був стан лікарської справи та організації аптекарської практики. Така ситуація була 

характерною у цілому для Російської держави. У результаті адміністративної 

реформи царського уряду в 1763 р. відбулося створення медичної колегії – вищого 

органу медичного управління. До цього медичними закладами Росії керували: 

Аптекарська палата (1581 р.), Аптекарський приказ (1620 р.), Аптекарська 

канцелярія (1707 р.), Медична канцелярія (1725 р.) [28, с. 23]. Наприкінці ХVІІІ ст., 

за даними доповіді Медичної колегії, під її підпорядкуванням перебувало «у всіх 

місцях докторів – 46, лікарів – 488, підлікарів (фельдшерів) – 364» [28, с. 24].  

У 1803 р. у Російській імперії була ліквідована Медична колегія і управління 

аптечною справою передано Міністерству внутрішніх справ. Адміністративний 
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контроль за медичною діяльністю на Слобожанщині формально перебував в руках 

губернських і повітових лікарських управ, створених у 1797 р. Разом з тим їх 

діяльність, як правило, поширювалася на забезпечення заходів щодо захисту 

населення від інфекційних та епідемічних захворювань [326]. 

Скученість, антисанітарія, відсутність чистої питтєвої води негативно впливали 

на стан здоров’я мешканців адміністративного центру Слобожанщини – Харкова. 

Перший міський лікар оселився у місті лише у 1739 р. [278, с. 126]. З 1797 р. діяльність 

міського лікаря підпорядковувалася створеній у місті лікарській управі, до штату якої 

входило чотири медичних працівника: лікарський інспектор, оператор, акушер, 

повітовий лікар. Тоді ж у Харкові була заснована перша лікарня Приказу громадського 

призріння [278, с. 126]. Зі створенням в 1797 р. губернських і повітових лікарських управ 

почалася організація деякої медичної допомоги сільському населенню переважно 

силами фельдшерів і повитух. Однак і їх кількість була недостатньою.  

Незадовільним також було забезпечення мешканців Слобожанщини 

фармацевтичними працівниками. Сучасні вітчизняні історики фармації акцентують 

увагу на тому, що на початку ХІХ ст. майже всі аптеки на українських землях (54 з 

56) розміщувалися у сучасних межах Південно-Західного району [114, с. 79]. На 

Слобожанщині перша відома в регіоні аптека була відкрита лише в 1723 р. в Охтирці 

[561]. На території Харкова при приказі громадської опіки була відкрита перша 

лікарня у 1770 р. Аптеку приказу громадської опіки було збудовано та відкрито у 

Харкові у 1778 р., коли місто набуло статусу губернського центру. 

Пізніше харківська державна аптека стає центральною для всього Лівобережжя 

[114, с. 96]. Установлено, що відкрив аптеку аптекарський гезель Іван Християнович 

Лідерс. У 1780 р. І. Лідерс вийшов у відставку. На його місце Медична колегія 

призначила Петра Федоровича Піскунівського, який до того часу був гезелем 

Петербурзької аптеки. Завдяки зусиллям П. Піскунівського для аптеки у Куп’янську в 

аптечному саду вирощували лікарські рослини. Під керівництвом П. Піскунівського при 

аптеці були організовані своєрідні курси для підготовки кадрів із учнів казенного 

училища та Харківського колегіуму [114, с. 102–103].  
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Відтак наприкінці ХVІІІ ст. на Слобожанщині у цілому, та в Харкові, зокрема, 

відчувалася нагальна потреба у медичних та фармацевтичних працівниках й 

установах, навіть, якщо враховувати незначну кількість населення, що мешкала в 

основних населених пунктах. Так, відомо, що на початку ХІХ ст. населення чоловічої 

статі складало в Харкові 5373 особи, в Охтирці – 6309, Валках – 5392 (на той час в 

Одесі мешкало 9000 осіб) [13, с. 103]. 

На початку ХІХ ст. на території Слобідської України, як і в цілому в Російській 

імперії, аптечна мережа розширювалася. Тим не менш, і на початку ХІХ ст. тут 

відчувалася недостатність як лікарів, так і аптекарів й медикаментів. Не випадково, 

у ґрунтовному дослідженні історії Харкова Д. Багалія та Д. Міллера містяться 

свідчення про те, що на той час міський центр Слобожанщини – Харків – був 

середовищем поширення хвороб [13, с. 91]. 

За таких обставин, певна частка місцевих слобожанських просвітників 

(дворяни і міщани, об’єднані вірою у перетворюючу силу освіти) обговорювала ідеї 

суспільного прогресу, шукала способи раціонального ведення господарства, 

покращення соціального стану населення, демократизації життя.  

Слід констатувати, що російська програма розвитку громадського життя 

відрізнялася від українських традицій, набувала рис упорядкованості та передбачала 

контроль з боку держави [40].  

Натомість, паралельно з недержавними товариствами наприкінці ХVІІІ ст. в 

Російській імперії існували клуби – один із основних елементів розважальної 

культури й одночасно осередок нарождения інтелігенції – нового прошарку 

населення. При цьому в них активну участь приймали вихідці з України. За 

твердженням М. Поповича, саме вони «утворили в імперській столиці та в інших 

містах особливий культурний світ – світ маргінальний, який неможливо однозначно 

віднести ні до української, ні до російської культури» [294, с. 260]. [252, с. 25]. 

Наприкінці XVIII – на початку XIX ст. діяли культурно-мистецькі салони 

демократичного типу (Ф. Кишенського, В. Каразіна, Р. Гонорського, О. Теплова, 

Ю. Голіцина, Сокальських та ін.) в містах Слобожанщини, зокрема й в Харкові. 
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Певний демократизм був притаманний атмосфері салонів у Харкові, що мали 

розважальний характер, відвідувачами яких були барон Роден, граф Петровця-

Подагречанін, поміщики Ковалевський, Зарудний, Шидловський та ін. Також на 

Слобожанщині діяли маєткові салони місцевих аристократів [286, с. 210]. 

Таким аристократом був, наприклад, В. Каразін – учений-хімік, поміщик села 

Кручик Слобідсько-Української губернії – нині Богодухівського району Харківської 

області. Зокрема В. Каразіну був притаманним глибокий інтерес до природничих наук і 

намагання впроваджувати їх досягнення у життя. За свідченням істориків, у межах свого 

маєтку він налагодив виробництво макаронів, спирту, консервування продуктів, вивчав 

вплив лісосмуг на родючість та клімат ґрунтів [286]. На початку ХІХ ст. В. Каразін 

пропонував навіть створити товариство «добрих поміщиків» [286, с. 217]. 

Гурток, де серед відвідувачів лунали висловлювання в дусі Просвітництва, діяв 

в Кременчуці – у маєтку В. Пасенка. Серед таких гуртків слід назвати й «Попівську 

академію» (с. Попівка на Сумщині, маєток поміщика О. Паліцина – колишнього 

ад’ютанта фельдмаршала П. Рум’янцева), члени якої захоплювалися творами 

французьких просвітників й висунули ідею започаткування на Слобожанщині 

університету. Надалі цю ідею здійснив член гуртка – Василь Назарович Каразін [377]. 

Ідеологія Просвітництва мала суттєве значення для формування ідеалу 

доброчесної громадянської особистості, подальшого формування сфери 

громадського життя в країні та в її окремих регіонах, розвитку освіти. Проте ідеї 

Просвітництва поширювалися державою виключно в її власних інтересах, 

відображаючи сліпу віру освіченого абсолютизму у всемогутність військово-

бюрократичних методів управління.  

Модернізація суспільного життя у ХVІІІ – на початку ХІХ ст. була тісно 

пов’язана з реорганізацією духовних училищ, колегіумів, формуванням світської 

системи освіти. При цьому продовжуали функціонувати початкові церковно-парафіяльні 

школи як вияв освітніх традицій минулого. За влучним зауваженням істориків, 

важливою особливістю українських закладів освіти було те, що вони виникли, не 

маючи спочатку державної підтримки, завдячуючи ініціативі організованої 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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громадськостї, черпаючи кошти з добровільних пожертвувань різних верств 

суспільства [286]. Саме так, за прикладом і зразком Києво-Могилянської академії, 

створювалися навчальні заклади – духовні колегіуми – в Харкові, Переяславі, 

Чернігові. Так, у 1727 р. було закладено колегію в Харкові [286, с. 247]. Харківський 

колегіум був другим за значенням після Києво-Могилянської академії навчальним та 

науковим центром в Україні. У 1768 р. при колегіумі було відкрито державний 

світський навчальний заклад – Казенне училище у вигляді додаткових класів для 

дітей дворянства, яке, навіть, згадують як гімназію [173, с. 89].  

Світська система освіти розширилася за рахунок затвердження у 1786 р. 

«Статуту народних училищ у Російській імперії». За статутом у губернських містах 

запроваджувалися школи з 4-х класів та з 5-річним курсом навчання (головні народні 

училища), а в повітових містах – 2-класні школи з дворічним навчанням (малі народні 

училища). Навчання оголошувалось безстановим і безплатним [173, с. 132]. Зокрема, 

у Харкові відбулося відкриття Головного народного училища (1789 р.). Через деякий 

час, у 1789 р. до нього також приєдналося «казенне училище». У повітових містах – 

Ахтирці, Ізюмі, Сумах, Острогожську, Валках, Богодухові відкрилися малі народні 

училища, що підпорядковувалися харківському [153, с. 89]. Слід сказати, що у 

школах заборонялася українська мова, а народні звичаї, традиції виховання 

ігнорувалися [173, с. 133]. З причини недостатньої кількості шкіл, українська еліта 

віддавала своїх дітей на навчання до центральних міст Російської імперії, 

західноєвропейських навчальних закладів. 

За указом Сенату від 18 липня 1756 р. передбачалася обов’язкова професійна 

освіта для занять лікарською та аптекарською практикою [9]. Історики фармації 

вказують, що в Указі Сенату від 1 лютого 1754 р. наголошувалося: аптекарі і лікарі, 

і люди подібних чинів, навіть іноземці, які навчалися в Росії за казений рахунок, щоб 

обов’язково залишалися в цих званнях весь час перебування в Росії [115, с. 242]. 

Положення указів обумовлювали підготовку лікарів та аптекарів як на базі 

шпитальних шкіл і медико-хірургічних училищ (з 1798 р. – академії), так і в стінах 

академічного університету у Санкт-Петербурзі, Москві.  
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Наведена теза передбачає більшої конкретики. Так, сучасні дослідники [261; 372] 

доказово свідчать, що викладання фармації частково здійснювалося у Московському 

університеті з моменту його відкриття. Вступ аптекарських учнів для вдосконалення у 

науках був дозволений до Санкт-Петербурзької Медико-хірургічної школи у 1784 р. У 

період з 1798 по 1804 рр. Санкт-Петербурзька Медико-хірургічна академія 

підпорядковувалась Медичній колегії, а потім перейшла у підпорядкування МВС. 

У другій половині ХVІІІ – на початку ХІХ ст. донорами нових світських 

навчальних закладів й наукових установ, організованих державою, були Києво-

Могилянська академія й Харківський колегіум [467, с. 23]. У публікації М. Шипа 

наводяться аргументи на користь подібного твердження: у 1787 р. Харківський 

колегіум делегував 28 своїх вихованців для здобуття медичної освіти в Росії. З 

українськими інтелектуалами, вихідцями з названих освітніх установ, науковець 

пов’язує виникнення та розвиток університетських наукових шкіл і напрямків у 

галузі природничих, медичних наук [467]. Установлено, що в зарубіжних 

університетах докторські дисертації з медицини захистили 66 українців, але на 

бітьківщину мало хто з них повернувся [286, с. 199]. 

Відомий епідеміолог Данило Самойлович (1742–1805 рр.) після навчання в 

Києво-Могилянській академії (1756–1761), вступив до школи Санкт-Петербурзького 

адміралтейського сухопутного шпиталю. Надалі він займав різні лікарські посади. 

Починаючи з 1770 р., уся діяльність науковця була пов’язана переважно з боротьбою 

проти чуми. З 1776 р. він продовжив навчання у Страсбурзькому університеті, де 

захистив докторську дисертацію. Дисертація, так само як і інші праці науковця, 

видавалися у Росії, Німеччині, Франції, зумовили не тільки здобуття ученим світової 

слави, а й виходу науки Російської імперії на світову арену [571]. Показово, що 

учений був одним із ініціаторів реформування медичної справи на території Росії. 

У 1787 р. в якості доповнення до книги «Opusculus sur la peste», опублікованої 

в Парижі, він надрукував «Промову до слухачів шпитальних шкіл Російської 

імперії». У доповненні було викладено його основні думки з приводу ролі цих шкіл 
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у підготовці медиків. Свідченням визнанння внеску вченого у розвиток науки було 

те, що він був обраний членом 12 європейських академій [252].  

Вихованець Києво-Могилянської академії Нестор Максимович Максимович-

Амбодик (1744–1812) отримав професійну освіту на медичному факультеті 

Страсбурзького університету й очолив акушерську школу у Санкт-Петербурзі (1781), 

захистивши у 1775 р. докторську дисертацію «Про печінку людини». Першим у Росії 

він здобув звання професора акушерства (1782), а також увійшов в історію як автор 

словників та підручників з акушерства, фізіології, анатомії, а також медичних 

термінологічних словників російською, латинською, французькою мовами. Виявом 

визнання досягнень вченого, було його обрання в якості почесного члена до Санкт-

Петербурзької Медичної колегії та Вільного економічного товариства. 

Н. Максимович-Амбодик по праву вважається одним з фундаторів наукового 

акушерства, педіатрії й фармакогнозії в Росії й Україні [252].  

Родом зі Слобожанщини, Єфрем Мухін, закінчивши Харківський колегіум, 

розпочав осягати основи медичних знань у Медико-хірургічній школі Єлисаветграда 

(з 1787 р.). У 1789 р., після публічних іспитів, він здобув звання підлікаря, а після 

додаткових іспитів – лікаря. Надалі він працював прозектором у шпиталі. Згодом, в 

якості вільного слухача, розпочав навчання в Московському університеті, де 

привернув до себе увагу своїми здібностями й був направлений для продовження 

професійної освіти до Московського медико-хірургічного училища. Відразу після 

випуску Є. Мухін був призначений ад’юнкт-професором Медико-хірургічної 

академії, що раніше була відома як училище. Викладаючи на початку ХІХ ст. у 

Московській Слов’яно-греко-латинській академії, він опублікував промову, де 

представився таким чином: «Оператор, ад’юнкт-професор, Доктор хірургії та 

Медицини, Паризького Гальванічного товариства Кореспондент, Геттінгенського 

повивального мистецтва почесний і Московського Медико-фізичних іспитів 

ординарний Член, який викладає в духовній Академії Медико-хірургічні науки, 

Надвірній Радник» [244]. Першим значним науково-громадським здобутком 

Є. Мухіна було введення ним в країні вакцинації проти віспи. Наукові розвідки 



 

95 
 

вченого були відомі за кордоном – у 1804 р. його дисертація була надрукована у 

Геттінгені [19, с. 260]. У монографії В. Пустарнакова стверджується, що Є. Мухін 

разом із Н. Максимовичем-Амботиком був серед науковців, які першими в 

Російській імперії стали висвітлювати в своїх роботах питання антропології, 

спираючись на природознавчі студії, дані фізіології й психології [316, с. 93]. 

Вихованець Києво-Могилянської академії Олександр Шумлянський обіймав 

важливу посаду – міського акушера у Москві. Його дисертація на тему будови нирок 

аж до середини XIX ст. постійно використовувалася європейськими науковцями й 

неодноразово видавалася в Німеччині. Він був автором багатьох праць з питань 

медичної освіти та повивального мистецтва, був обраний почесним членом 

Державної Медичної Колегії, членом-кореспондентом Паризького музею [252].  

Відтак, у ХVІІІ ст. за межами України були кращі умови, щоб здобувати 

визнання, віднайти гідну роботу за покликом душі, отримати право на публікацію 

власних праць. Отже, впродовж кінця ХVІІІ ст. вчені, викладачі, громадські та 

державні діячі українського походження створювали потужний інтелектуальний 

прошарок нової, просвітницької еліти Російської імперії.  

На українських землях Російської імперії ще у другій половині ХVІІІ ст. 

обґрунтовувалася ідея відкриття університету. У 1760 р. за ініціативою гетьмана 

К. Розумовського виник проєкт першого в Україні університету, який мав відкритися в 

тогочасній столиці України – місті Батурині [328]. Проте, з причини слабкості 

гетьманського уряду, проєкт здійснено не було. Невдовзі сама Гетьманщина потрапила під 

колеса російських реформ й припинила своє існування в 1764 р. У 1767 р. була спроба 

відкрити університет у Сумах, у 1784 р. – у Катеринославі, а у 1786 р. – у Чернігові. Отже, 

українське суспільство на той час виявило достатню зрілість, щоб сприйняти ідею 

університету та розпочати боротьбу за її втілення в життя [443]. 

Як стверджують дослідники (А. Андрєєв, М. Сухомлинов та інші) [8; 379], ідея 

відкриття університету на українських територіях Російської імперії втілювалася під 

впливом видатного німецького вченого-просвітителя Готфріда Вільгельма 

Лейбниця. На думку філософа, устрій вищих шкіл (у Києві, Москві, Петербурзі, 
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Астрахані) мав підпорядковуватися практичним цілям. Йшлося про появу категорії 

освічених громадян, зокрема й лікарів, й надання російському народові доступу до 

всіх переваг, «що їх вже здобули інші народи» [342]. 

У XVIII ст. уряд розпочав розбудову Петербурзького та Московського університетів 

[97, с. 75]. Проєкт академічного університету як складової частини науково-

освітнього комплексу Академії наук було втілено за часів Петра І. Заснування 

Академії наук в Санкт-Петербурзі відбулося за указом Сенату від 28 січня (8 лютого) 

1724 р. Відкриття університету у Москві сталося у 1755 р. Російський уряд зробив ці 

заклади доступними для вихідців з інших регіонів імперії. До того ж у 1803 р. 

Головна школа Великого князівства Литовського була реорганізована у Віленський 

університет. У тому ж році було започатковано функціонування Дерптського 

університету (нині Тартуського) [114, с. 244]. Надалі, традиції названих закладів 

вищої освіти будуть справляти вплив на розвиток університетської освіти на 

українських територіях, хоча наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. етнічні українці 

зробили вагомий внесок у розвиток освітньо-наукових центрів Російської імперії.  

У другій половині XVIII ст. стрімко розвивалося фармацевтичне знання. У 

XVIII ст. Академія наук та її члени (натураліст С. Крашенінніков, П. Паллас, 

І. Георгі, Т. Ловіц) своїми ботанічними й хімічними розвідками значно розширили 

наукове пізнання в галузі лікарської справи в Росії [372]. Вихід перших російських 

фармакопей (1765, 1778, 1779, 1782, 1783, 1784, 1786, 1798) також вплинув на 

розвиток фармацевтичної освіти.  

Протягом XVIII ст. державна політика в галузі фармацевтичної освіти була 

спрямована на підготовку вітчизняних аптекарських кадрів. Але тільки за царювання 

Єлизавети Петрівни скоротився приплив іноземних аптекарів. Довгий час на терені 

Російської імперії аптекарському мистецтву навчали у військових, приватних аптеках 

при шпиталях та у так званих аптекарських городах. У шпитальних школах надавалася 

перевага напрацюванню учнями практичних навичок. Обов’язковим заняттям учнів була 

їх участь у приготуванні ліків. Теоретичні знання надавалися у курсі «Materia medica», 

що включав у себе фармакогнозію, фармацію, фармакологію, а через деякий час і 



 

97 
 

ботаніку [261]. У шпитальних палатах і на аптекарських городах проводилися практичні 

заняття з цих дисциплін. До екзаменів на звання гезеля допускалися учні, які 

пропрацювали в аптеці не менш, ніж 4–5 років. Учень повинен був продемонструвати 

своє вміння робити екстракти та витяжки, виявити знання латини, показати знання 

лікарських рослин. Після складеного екзамену учні випускались, отримавши звання 

«гезель» (аптекарський помічник) [261] та прямували на роботу до аптек. Право скласти 

екзамен на звання провізора гезель отримував через 2–3 роки. Надалі йому дозволялося 

займатися самостійною фармацевтичною діяльністю. Учений ступінь аптекарські учні 

набували після роботи в аптеках, на аптекарських посадах та у результаті складання 

екзамену у лікарськіх управах, медичній конторі або фізикаті. Учням виплачувалась 

стипендія в розмірі 4 руб. на місяць, крім цього надавалася «вільна квартира, дрова, свічки 

і служіння». Аптекарським гезелям виплачувалася плата від 10 до 15 руб. на місяць і 

також «вільна квартира, дрова, свічки і служіння». Плата аптекарям коливалася від 300 

до 600 руб. на рік «і притому всі вищеописані постачання» [2, с. 37, 38]. 

Держава ініціювала підготовку лікарів та аптекарів указами. Зацікавленість у 

висококваліфікованих фахівцях аптечної справи спричинила оголошення указу від 14 

березня 1754 р. «Про виклик студентів з Семінарій для навчання в казенних шпиталях і 

аптеках Медикохірургії й Фармації» і від 11 березня 1756 р. [290, с. 37, 38]. Крім того, 

вчитись на фармацевтів закликав вихованців духовних семінарій Синод. Потреба у 

фармацевтах відчувалася все більше, це впливало на їх матеріальне забезпечення, яке 

вважалося достатньо вигідним за тогочасними мірками [115, с. 242]. 

Становлення вищої медичної та фармацевтичної освіти безпосередньо на 

Слобожанщині було обумовлене започаткуванням Імператорського Харківського 

університету. Відомо, що Олександр І остаточно вирішив організувати університет у 

Харкові, спираючись на поради ініціатора створення Харківського університету – 

В. Каразіна (1773–1842) [153, с. 73–78]. Саме В. Каразін намагався залучити слобідсько-

українських дворян до патріотичної пожертви на університет. У липні 1802 р. він 

запевнив Олександра І, що місцеве дворянство підтримує ідею університету і готове 

довести це щедрими добровільними пожертвуваннями [45; 153, с. 95]. Від царя була 
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отримана згода на проведення губернського дворянського зібрання у Харкові. 

Важливим аргументом на користь заснування університету в Харкові було його 

унікальне географічне становище в Російській імперії [153, с. 73–78]. Конфігурації 

внутрішніх володінь Російської імперії змінилися внаслідок просування імперії на 

Кавказ, приєднання Грузії в 1801 р., що відкривало нові можливості зростання 

стратегічної ролі Харкова, розвитку інфраструктури [294, с. 320].  

У свідомості дворянства університетський проєкт В. Каразіна виявився тісно 

пов’язаним із їхніми становими побажаннями (отримання грамоти монарха на 

дворянські привілеї), що обумовило грошову допомогу з їх боку на користь відкриття 

університету. Відомо, що від дворянства університет отримав 148760 руб. 

Представники інших верств населення також вносили асигнування на відкриття 

університету, переслідуючи власні інтереси. Від Харківського міського купецтва 

було отримано 60000 руб., купецтва повітів – 40000 руб., благодійників – 9650 руб., 

військових обивателів – 125 десятин землі. Усього пожертви склали 658000 руб. [45]. 

Уряд був зацікавлений у поширенні чуток щодо підтримки своєї політики 

провінційним дворянством. Надалі усіляко поширювалося твердження, що мотивом 

відкриття університету в Харкові стало патріотичне пожертвування дворянства та 

громадян Слобожанщини. Дата проведення губернського з’їзду слобідського 

дворянства (30 серпня) стала вважатися офіційним університетським святом.  

Як відомо, 8 вересня 1802 р. було видано Маніфест Олександра ІІ про заснування 

нових органів управління Російською імперією – міністерств. Уперше в історії країни 

МНО виділялося в окрему систему, до якої мали належати й університети. Університети 

асоціювалися з осередками поширення знань. Утвердження «ідеї університету» в 

громадській свідомості мало руйнувати кордони між державами й народами [8]. Слід 

зазначити, що в розробці проєкту організації нового міністерства брав участь і В. Каразін. 

Освіта та наука вперше в історії Росії проголошувалися пріоритетним завданням 

державної політики. З них повинні були починатися всі інші реформи та перетворення.  

Перший етап боротьби за університет в м. Харкові завершився на його користь, коли 

24 січня 1803 р. було прийнято спеціальний законодавчий акт про основи нової системи 



 

99 
 

освіти Російської імперії. За так званими «Попередніми правилами народної освіти», були 

визначені загальна професійна й територіальна структура освіти, існування навчальних 

закладів чотирьох рівнів (приходські училища; повітові училища; гімназії в губернських 

містах; університети в ролі головних осередків навчальних округів). В адміністративно-

територіальному відношенні, за «Попередніми правилами…», Російська імперія мала 

поділятися на 6 навчальних округів. Одним з округів був Харківський навчальний округ 

(ХНО): Слобідсько-Українська, Орловська, Воронезька, Курська, Чернігівська, Полтавська, 

Миколаївська, Таврійська, Катеринославська губернії, а також області Війська Донського та 

Чорноморського козацтва. Прийнято вважати, що «Попередні правила…» були першим 

офіційним документом, в якому було заявлено про намір уряду створити новий університет 

у Харкові [13, с. 576; 14–16]. Крім того, у відпровідності до вказаного документу 

законодавчо оформлювалася система учених ступенів. 

Отже, становлення і розвиток педагогічної та громадсько-просвітницької 

діяльності науковців-медиків та природодослідників Слобожанщини впродовж 

ХІХ – на початку ХХ ст. зумовлювалося певними передумовами, як-от: 

− соціально-економічні та суспільно-політичні: підпорядкування земель 

Слобідської України Російській імперії; збереження за значною частиною слобідського 

населення особистої свободи; зародження протокапіталізму; затребуваність розвитку 

природничих і медичних знань у зв’язку з освоєнням нових земель, розвитком ремесел, 

скотарства, торгівлі; 

− соціально-культурні: освітні традиції Наддніпрянщини, що базувалися на 

розгалуженій мережі початкових церковно-парафіяльних шкіл, функціонуванні Києво-

Могилянської академії, Харківського, Переяславського, Чернігівського колегіумів, впливі 

ідей Просвітництва; ухвалення на державному рівні можливості функціонування 

недержавних товариств (статут Благочиння, 1782); висока затребуваність медичних та 

аптекарських працівників через зростання кількості населення, поширення хвороб; 

започаткування в регіоні діяльності перших просвітницьких товариств, гуртків, міських 

культурно-мистецьких та маєткових салонів демократичного спрямування; розроблення 

В. Каразіним проєкту статуту Харківського університету; становлення вищої медичної та 
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фармацевтичної освіти в Російській державі (на базі шпитальних шкіл і медико-хірургічних 

училищ (з 1798 р. – академій), Московського університету); ухвалення нормативних актів, що 

сприяли підпорядкуванню вищої медичної освіти в університетському просторі МНО 

(Маніфест Олександра ІІ «Про започаткування міністерств», 1802) за умов здійснення вищого 

нагляду й контролю за медициною та фармацією МВС (1803); 

− геополітичні: унікальне географічне становище Харкова, що спричинило 

вибір урядом міста на роль майбутнього університетського центру; здобуття 

Харковом статусу адміністративно-політичного центру Слобідсько-Української 

губернії (1796–1835); виокремлення адміністративно-територіального ХНО 

(«Попередні правила народної освіти» 1803). 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

 

У розділі доведено, що в дореволюційній, радянській, сучасій українській та 

зарубіжній історіографії педагогічна й громадсько-просвітницька діяльність 

науковців Слобожанщини ХІХ – початку ХХ ст. – фундаторів вітчизняної вищої 

медичної та фармацевтичної освіти – комплексно і системно не досліджувалася.  

У дореволюційній історіографії досліджувана проблема у процесі вивчення її 

окремих складових не набула комплексного характеру, відзначається накопиченням 

фактичного матеріалу і описовістю досліджень; значна частка історіографічних 

джерел може послугувати в якості самостійного історико-педагогічного джерела.  

У радянській історіографії простежуються часові проміжки, у межах яких 

окреслювалися переваги певної історіографічної тенденції досліджуваної проблеми, як-

от: заперечення ролі самодержавства в справі сприяння поширенню освіти (20-і–30-і рр. 

XX ст.); висвітлення окремих напрямів педагогічної та громадсько-просвітницької 

діяльності науковців-медиків та природодослідників імперської доби на основі подання 

значного фактичного матеріалу з недостатньо глибокими теоретичними 
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узагальненнями (50-і – 60-і рр. ХХ ст.); розгляд окремих питань, пов’язаних з 

досліджуваною проблемою, переважно з позиції протистояння громадськості та 

самодержавства, пожвавлення інтересу до окремих персоналій, дореволюційних 

громадсько-просвітницьких організацій (70-і – 80-і рр. ХХ ст. – 1990 р.).  

Сучасна українська історіографія характеризується сплеском інтересу до 

вивчення історії становлення та розвитку університетської, вітчизняної вищої 

медичної та фармацевтичної освіти, особливостей функціонування окремих 

громадсько-просвітницьких організацій, педагогічної спадщини видатних науковців-

медиків і природодослідників, учених-фармацевтів, участі жінок у громадсько-

просвітницькому русі та аналізом означеної проблематики на основі комплексу 

методів наукового дослідження і загальнонаукових принципів.  

Зарубіжна історіографія визначається значною увагою до різних аспектів 

формування громадянського суспільства як у Російській імперії, так і на 

підросійській території України, висвітленням еволюційних змін, що відбувалися в 

процесі формування вищої медичної та фармацевтичної освіти впродовж XVІІІ – початку 

ХХ ст., характеристикою чинників та форм громадсько-просвітницького руху у процесі 

його становлення та розвитку протягом імперської доби. 

Визначено методологічні засади дослідження на загальнонауковому, 

конкретно-науковому рівнях, що дозволило застосувати систему методологічних 

принципів (об’єктивності; етичності, зв’язку теорії з практикою, детермінованості 

явищ, взаємодії зовнішнього і внутрішнього, єдності історичного і логічного та ін.) 

та методологічних підходів дослідження: базових (системно-структурний, 

історичний); парадигмальних (антропологічний, аксіологічний, особистісно-

діяльнісний, культурологічний, синергетичний, гендерний, цивілізаційний та 

регіональний); інструментальних (історіографічний, хронологічний, 

герменевтичний, наративний, персоніфікований, прогностичний).  

Витлумачено базове поняття дослідження «педагогічна й громадсько-

просвітницька діяльність науковців Слобожанщини – фундаторів вітчизняної вищої 

медичної та фармацевтичної освіти ХІХ – поч. ХХ ст.» як особливий вид активності 
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науковців-медиків та природодослідників, що передбачав, з одного боку, організацію в 

університетському просторі освітнього процесу та забезпечення професійної підготовки 

медичних та фармацевтичних чиновників, виконання наукових досліджень, з іншого – 

взаємодію з державними, громадськими та приватними структурами на платній та 

безоплатній основі з метою пропагування й цілеспрямованого поширення серед широких 

верств населення знань, загальної культури, здорового способу життя.  

Уточнено суть базового поняття науковці Слобожанщини ХІХ – початку ХХ ст. (особи, 

які впродовж досліджуваного періоду професійно займалися науковою, викладацькою 

діяльністю, мали учені ступені й звання і певний час працювали в регіоні); понять, які є 

дотичними до проблеми дослідження, як от: фундатори вітчизняної вищої медичної та 

фармацевтичної освіти (категорія учених, які сприяли генезі вищої медичної й 

фармацевтичної освіти в межах діяльності державних та громадських установ, зокрема на 

підросійській території України, зробили суттєвий внесок у теорію і практику вищої 

медичної та фармацевтичної освіти відповідно до розвитку медичних та природничих наук 

і безпосередньо фармації, а також соціальних та економічних потреб суспільства, зокрема 

на підросійській території України, відповідно до розвитку медичних і природничих наук і 

безпосередньо фармації, а також соціальних та економічних потреб суспільства); медичні та 

фармацевтичні чиновники (у досліджуваний період це фахівці медичного й фармацевтичного 

профілю, які отримали право виконувати відповідні види державної служби) тощо. 

 Установлено, що передумови становлення і розвитку педагогічної й громадсько-

просвітницької діяльності науковців Слобожанщини – фундаторів вітчизняної вищої 

медичної та фармацевтичної освіти в період ХІХ – поч. ХХ ст. визначили такі чинники: 

соціально-економічні та суспільно-політичні (підпорядкування земель Слобідської України 

Російській імперії; збереження за значною частиною слобідського населення особистої 

свободи; зародження протокапіталізму; затребуваність розвитку природничих і медичних 

знань у зв’язку з освоєнням нових земель, розвитком ремесел, скотарства, торгівлі); 

соціально-культурні (освітні традиції на території Наддніпрянщини, що базувалися на 

розгалуженій мережі початкових церковно-парафіяльних шкіл; функціонування Києво-

Могилянської академії, Харківського, Переяславського, Чернігівського колегіумів, вплив 
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ідей Просвітництва; ухвалення на державному рівні можливості функціонування 

недержавних товариств (статут Благочиння, 1782); висока затребуваність медичних та 

аптекарських працівників; започаткування в регіоні діяльності перших просвітницьких 

товариств, міських культурно-мистецьких та маєткових салонів; розроблення В. Каразіним 

проєкту статуту Харківського університету; становлення вищої медичної та фармацевтичної 

освіти в Російській державі (на базі шпитальних шкіл і медико-хірургічних училищ (з 

1798 р. – академій), Московського університету); ухвалення нормативних актів, що сприяли 

підпорядкуванню вищої медичної освіти в університетському просторі Міністерству 

народної освіти (МНО) (Маніфест Олександра ІІ «Про започаткування міністерств», 1802) 

за умов здійснення вищого нагляду і контролю за медициною та фармацією Міністерством 

внутрішніх справ (МНС) (1803); геополітичні (унікальне географічне положення Харкова; 

здобуття Харковом статусу адміністративно-політичного центру Слобідсько-Української 

губернії (1796); виокремлення адміністративно-територіального ХНО (1803)). 

 

Матеріали розділу відображено в таких публікаціях автора [184; 189; 195; 197; 

208; 214; 218; 220]. 
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1917 р. 105 арк. 

Ф. 201. Харківське медичне товариство (1861–1919 рр.) 

536. О разрешении на сбор пожертвований на обустройство и обоснование 

Женского медицинского института. Ф. 201. Оп. 1. Спр. 18. 1910 р. 6 арк. 

537. Доклад комиссии избранной по поводу постановления комиссариата 

народного просвещенияо слиянии Женского медицинского института с медицинским 

факультетом Харьковского университета. Ф. 201. Оп 1. Спр. 59. 1919 р. 6 арк. 

538. Дело об открытии Пастеровского Института и бактериологической станции 

Харьковского медицинского общества. Ф. 201. Оп. 1. Спр. 76. 1886–1889 рр. 184 арк. 

539. Каталог книг, полученных от общества испытателей природы при 

Харьковском университете. Ф. 201. Оп. 1. Спр. 154. 1904 р. 4 арк. 

540. Проект сметы доходов и расходов ХМО на 1916 г. Ф. 201. Оп. 1. Спр. 160. 

Издания ХМО. 1916 р. Арк. 119.  

541. Стипендии ХМО. Ф. 201. Оп. 1. Спр. 160. Издания ХМО. 1916 р. Арк. 53.  

Ф. 266. Дирекція народних училищ Харківської губернії. 1805–1917 рр. 

542. Предписания училищного комитета Харьковского университета. Ф. 266. 

Оп. 1. Спр. 938 а, 1833, 6 арк. 

Ф. 667. Харківський університет Міністерства народної освіти. 1805–

1918 рр. 

543. Доклад ректора Харьковского университета, читанный в заседании Совета 

профессоров. Ф. 667. Оп. 286. Спр. 145. 1905 р. 10 арк. 
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544. Копия статьи 193-го журнального постановления, состоявшегося в 

заседании медицинского факультета 21 октября о неправильном отношении ректора 

университета к медицинскому факультету, который пугает медицинский факультет 

вопросом политического характера. Ф. 667. Оп. 286. Спр. 146. 1905 р. 4 арк. 

545. Общество научной медицины и гигиены. Ф. 667. Оп. 286. Спр. 169. 1895 р. 8 арк. 

546.  Счет профессору Краснову на получение им 24 руб. 75 коп. за изготовление 33 

диапозитивов для публичной лекции «Природа и жизнь в пучине океана», сведения о продаже 

билетов на лекцию, читаемую проф. Красновым. Ф. 667. Оп. 286. Спр. 189. 1890 р. 3 арк. 

547. Об осмотре в 1831 году профессором Комлишинским Таганрогской 

гимназии и подведомых ей училищ. Ф. 667. Оп. 288. Спр. 33. 1831 р. 347 арк. 

Ф. Р-203. Харківський губвиконком 

548. Автобиография Е. П. Браунштейна. Ф. Р-203. Оп 1. Спр. 566. 1922 р. Арк. 38–39. 

Ф. Р-5810. Матеріали приватного архіву В. Я. Данилевського 

549. Чувство и знание. Публичная лекция, прочитанная в зале думских 

заседаний в Харькове и материалы к ней. Ф. Р-5810. Оп. 1. Спр. 21. 1894 р. 26 арк.  

550. Выписки из статьи К.  Пирсона «Наука об обязянности гражданина».Ф. Р-

5810. Оп. 1. Спр. 103. 1905 р. 16 арк. 

551. Письмо Х. Алчевской (с 50-летием). Ф. Р-5810. Оп 1. Спр. 119. 1905 р. 1 арк. 

552. Отчет (вступление) о деятельности Харьковского университета за 1883 г. 

Ф. Р-5810. Оп 1. Спр. 136. 1884 р. 17 арк. 

553. Запись выступления на заседании кафедры физиологии об организации 

учебы студентов и преподавателей. Ф. Р-5810. Оп 1. Спр. 137. 1888 р. 21 арк. 

554. Материалы обсуждения университетского устава (отдельное мнение 

В. Я. Данилевского). Ф. Р-5810. Оп 1. Спр. 141. 1880–1911 рр. 17 арк. 

555. Критические заметки о состоянии школьного дела в Российской империи. 

Ф. Р-5810. Оп 1. Спр. 143. 1901 р. 4 арк. 

556. Критические заметки В. Я. Данилевского о реакционном школьном режиме, 

установленням мини стром просвещения Д. А Толстым и о состоянии школьного дела в 

России на примере школ Харьковской губернии. Ф. Р-5810. Оп 1. Спр. 144. 1901 р. 4 арк. 
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557. Материалы к проекту университетской учебно-ссудной кассы. Ф. Р-5810. 

Оп. 1. Спр. 145. 1902 р. 9 арк. 

558. Дневник с записями работы делегатского Х съезда по обсуждению нового 

университетского устава, записи о деловых встречах в Москве, Петербурге, 

посещении театров. Ф. Р-5810. Оп. 1. Спр. 146. 1908-1909 рр. 29 арк. 

559. Испытательные комиссии 1885–1916. Материалы о работе в качестве председателя 

медицинской испытательной комиссии. Ф. Р-5810. Оп. 1. Спр. 147. 1916 р. 69 арк. 

560. Сведения о забастовке студенток Женского медицинского института. 

Ф. Р-5810. Оп 1. Спр. 149. 1910–1912 рр. 11 арк. 

Центральний державний історичний архів України, м. Київ (ЦДІАК) 

Ф. 1721. Охтирська полкова канцелярія, м. Охтирка Охтирського полку 

561. Указ Белгородской провинциальной канцелярии о размещении в 

г. Ахтырке полевой аптеки.  ЦДІАК. Ф. 1721. Оп. 1. Спр. 118. 1723 р. Арк. 23. 

Ф. 1191. Канцелярія тимчасового Харківського генерал-губернатора 

562. Отчет о деятельности комитета общества помощи нуждающимся 

студентам Харьковского университета. Ф. 1191. Оп. 1. Спр. 312. 1880 р. Арк. 18–21. 

Ф. 1680. Канцелярія Харківського інспектора у справах друку 

563. Сообщение ректора Харьковского университета и технического института о 

выдаче профессорами этих учебных заведений разрешений студентам-медикам на 

издание лекций и пособий. Ф. 1680. Оп. 1. Спр. 178. 1898–1899 рр. Арк. 20–25. 

Ф. 2018. Анфімов Яків Опанасович (1852–1930) – психіатр і невропатолог, 

професор медичного факультету Харківського університету 

564. Письмо А. Левковского Якову Афанасьевичу 10 ноября 1902 г. Ф. 2018. 

Оп. 1. Спр. 46–47. 1902 р. Арк. 12. 

Музей історії Харківського Національного Університету імені 

В. Н. Каразіна 

565. Письма по поводу построения и оборудования бактериологической, 

физиологической лаборатории Высших женских курсов. Ф. 1. Оп. 2. Спр. 6б. 1914. 6 арк. 

566. Почтовые карточки «Типы студентов и курсисток». Ф. 1. Оп. 2. Спр. 3. 1912 р.  
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567. Брошюра: воспоминания о А. Гумбольте. Ф. 1. Оп. 3. Спр. 5. 1859 р.  

568. Свидетельство, выданное П. Сухотину в том, что он утвержден в звании 

аптекарского помошника. Ф. 1. Оп. 4. Спр. 5. 1895. 

Музей фармації Національного фармацевтичного університету 

Ф. 1. Валяшко М. О. 

569. Отчет о заграничной командировке приват-доцента химии Н. А. Валяшка. 

Ф. 1. Спр. 1. Валяшко М. О. 1901. 

Центральний державний архів кінофотофонодокументів у Санкт-

Петербурзі (Центральный государственный архив кинофотофонодокументов 

Санкт-Петербурга, ЦГАКФФД СПб) 

Рубрики: Здравоохранение / Выставки по здравоохранению, музей 

здравоохранения. Тема: Всероссийская гигиеническая выставка 1913 г. 

570. Экспонаты Харьковского медицинского общества. Шифр: Д.18410. Июнь 1913 г. 

Архів Інституту Пастера (Archives de l'Institut Pasteur) 

Fonds : Mollaret (Henri) 

571. Cote : MLH.27 – Lieu : B14/561-566 B/ Dossiers thématiques 01_ La Peste 

(travaux et documentation) k) Dossier «Epidémies de peste classées par zone 

géographique» 15 – Peste en Russie / URSS – traduction de J. Brossollet : «D. Samoïlowitz, 

un épidémiologiste ukrainien du 18e siècle durant la peste de Moscou 1770-1772», 24 f. 

ms., en annexe : 1 copie du mémoire de D. Samoïlowitz, «Sur la peste qui ravagea l'Empire 

de Russie, surtout Moscou...», 201 f. photocop., Paris, Saint-Pétersbourg, 1783 : Article 

d’Areta O. Kowal, paru dans «J. Hist. Med.». №°27. Р. 434–446. En 1972. 
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РОЗДІЛ 2 

ЕТАПИ ПЕДАГОГІЧНОЇ Й ГРОМАДСЬКО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВЦІВ-МЕДИКІВ ТА ПРИРОДОДОСЛІДНИКІВ 

СЛОБОЖАНЩИНИ (ХІХ – поч. ХХ ст.) 

 

 

Завдання обґрунтування етапів педагогічної й громадсько-просвітницької 

діяльності науковців-медиків та природодослідників Слобожанщини ХІХ – початку 

ХХ ст. пов’язане зі створенням цілісної моделі досліджуваного явища як 

«акумульованого виразу його темпорально-стадіальної структури» [170, с. 114–121], 

тобто періодизації.  

У дослідженні керувалися підходами низки учених щодо установлення етапів 

розвитку явищ та процесів, дотичних до теми нашого дослідження. Так, підхід до 

періодизації процесу еволюції фармацевтичної освіти імперської доби викладено в 

публікації дослідниці М. Сергєєвої. В основу періодизації вчена поклала складові системи 

вищої освіти й виділила низку етапів, пов’язавши їх із нормативно-законодавчими 

документами (університетські статути, правили щодо атестації фахівців тощо).  

Підходи до періодизації громадсько-просвітницької діяльності представників 

інтелігенції досліджуваного періоду запропоновано у наукових розвідках інших 

зарубіжних та вітчизняних дослідників. Зокрема Т. Івеніна [55] критеріями для 

періодизації діяльності дореволюційних культурно-просвітницьких установ та 

товариств в дореволюційній Росії обрала внутрішньополітичні й зовнішньополітичні 

події, що відбивали життя країни.  

У контексті нашого дослідження спиралися на періодизацію педагогічної 

думки XX ст., обгрунтовану О. Сухомлинською. Зокрема констатовано, що у період 

XІX ст. – 1905 р. відбувалося становлення модерної педагогічної думки, педагогічне 

просвітництво в Україні [170]. 

Ураховуючи той факт, що педагогічна діяльність вітчизняних фундаторів медичної 

та фармацевтичної освіти в період ХІХ – початку ХХ ст. була тісно пов’язана з 
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організацією університетської освіти, послугувалися підходом Л. Зеленської до вибору 

критеріїв періодизації для дослідження становлення й розвитку діяльності вчених рад 

університетів України протягом XIX століття [48, с. 79]. 

Беручи до уваги, що поняття «громадсько-просвітницька діяльність» у контексті 

вітчизняної історії педагогіки пов’язується, між іншим, з позашкільною освітою, 

організацією освіти дорослих, науково цінним вважаємо підхід Л. Тимчук до періодизації 

історії української андрагогіки. Дослідниця окреслила чотири періоди в історії української 

андрагогіки, спираючись на аналіз соціокультурних, соціоекономічних та соціально-

політичних чинників, пануючих ідеологічних концепцій і педагогічних детермінант [176].  

Окрім цього у дослідженні спиралися на позицію дослідниці О. Друганової 

щодо окреслення етапів розвитку приватної ініціативи в освіті України кінця ХVІІІ – 

початку ХХ ст. Основоположним критерієм періодизації ученою було обрано 

урядову політику досліджуваного нею періоду стосовно розвитку освіти.  

Відтак, спираючись на підходи О. Друганової, Л. Зеленської, Т. Івеніної, 

О. Сухомлинської, М. Сергєєвої, Л. Тимченко, вважаємо доцільним обґрунтувати 

авторську періодизацію педагогічної та громадсько-просвітницької діяльності науковців 

Слобожанщини – фундаторів вітчизняної вищої медичної та фармацевтичної освіти 

(ХІХ – поч. ХХ ст.) за такими критеріями: соціально-економічні й суспільно-політичні 

зрушення в українських землях Російської імперії, що послугували чинниками розвитку 

природничих наук, медицини, фармації та активізації громадсько-просвітницьких 

ініціатив; урядова політика в галузі вищої освіти, нормативно-правове забезпечення 

педагогічної й громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків та 

природодослідників у контексті еволюції вищої медичної та фармацевтичної освіти; 

науковий потенціал, викладацькі здібності й ціннісні орієнтації учених Слобожанщини – 

фундаторів вітчизняної вищої медичної та фармацевтичної освіти досліджуваного періоду. 

Відповідно до визначених критеріїв, вважаємо доцільним виділити такі етапи педагогічної 

й громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків та природодослідників 

Слобожанщини впродовж XIX – початку ХХ століття:  
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І етап (1804–1834 рр.) – становлення педагогічної й громадсько-просвітницької 

діяльності науковців-медиків та природодослідників Слобожанщини в освітньому 

просторі Харківського університету та започаткування несистемних виявів їхньої 

громадсько-просвітницької діяльності за межами університету.  

ІІ етап (1835–1862 рр.) – розширення напрямів, форм, змісту педагогічної й 

громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків та природодослідників 

Слобожанщини внаслідок перегляду підходів до процесу підготовки медичних та 

фармацевтичних кадрів і законодавчого урегулювання громадсько-просвітницьких 

ініціатив. 

ІІІ етап (1863–1883 рр.) – поглиблення змісту педагогічної діяльності науковців-

медиків та природодослідників Слобожанщини за визначеними напрямами й 

пожвавлення виявів їхньої соціально корисної активності у контексті зростання 

громадсько-просвітницького руху. 

ІV етап (1884–1917 рр.) – підвищення вимог до педагогічної й інтенсифікація 

громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків і природодослідників 

Слобожанщини на тлі реалізованих та проєктованих реформ університетської освіти, 

урізноманітнення форм громадсько-просвітницького руху. 

 

 

2.1. Становлення педагогічної й громадсько-просвітницької діяльності 

науковців-медиків та природодослідників Слобожанщини в освітньому просторі 

Харківського університету та започаткування несистемних виявів їхньої 

громадсько-просвітницької діяльності за межами університету (1804–1834 рр.) 

 

 

Висвітлення особливостей становлення педагогічної й громадсько-просвітницької 

діяльності науковців Слобожанщини – фундаторів вітчизняної вищої медичної та 
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фармацевтичної освіти – передбачає характеристику й аналіз низки чинників (рушійних 

сил), що обумовлювали цей процес протягом 1804–1834 рр. 

Вагомими виявилися соціально-економічні й суспільно-політичні зрушення в 

українських землях Російської імперії у першій третині ХІХ ст., що послугували 

чинниками розвитку природничих наук, медицини, фармації й активізації громадсько-

просвітницьких ініціатив. У межах визначеного етапу тривав розвиток 

протокапіталізму на селі. Закріпачені селяни Слобідського краю звільнялися як 

вільні хлібороби. Такий указ (про вільних хліборобів), з ініціативи В. Каразіна, видав 

у 1803 р. Олександр І [123, с. 217]. Отримавши особисту свободу, селяни з часом, 

долаючи забобони, мусили приймати рішення стосовно працевлаштування, способу 

лікування, улаштування власного життя, що стимулювало їх матеріальну 

зацікавленість, заповзятливість, змушувало оселятися в містах. Однак, такі селяни 

становили лише невелику частку населення. 

Переважну більшість селян на Слобожанщині складали селяни поміщицькі й 

державні, а з 1817 р. – військові поселенці. На рубежі 20–30-х років ХІХ ст. військових 

поселенців перевели на роботи, пов’язані із забезпеченням армії, реалізацією будівельних 

проєктів. Їх становище було кращим, ніж поміщицьких селян [123, с. 219], однак 

ненормована праця викликала виснаження та погіршувала здоров’я.  

У цілому, для українських земель Російської імперії першої третина ХІХ ст. було 

характерним визрівання глибокої соціально-політичної кризи [123, с. 215]. Значні 

фінансові кошти витрачалися на військові цілі. У період війни 1812 р. та після її 

закінчення ситуація не покращилася.  

Відомо, що рух декабристів (1825), польське повстання (1830–1831), липнева 

революція у Франції (1830) спричинили певне суспільне пожвавлення українських земель 

в Російській імперії й намагання освічених прошарків населення знайти вихід із 

складного становища. Деякі професори, студенти Віленського університету були 

змушені переїхати до Харкова. Засвоєння через поляків культури романтизму призвело 

до формування у Харкові кінця 1820-х–1830-х років нових громадських інтелектуальних 
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гуртків, які переважно складали вихованці та викладачі університету [68, с. 158]. 

Романтизм був передумовою рецепції національної ідеї в українському контексті.  

У процесі українського культурного відродження тривало формування 

регіонального слобідського дискурсу, розвивалася публічна сфера життя суспільства. 

Формувалася еліта міського населення, яку на той час складали дворяни, чиновники, 

купці. Проте, регіональна ідентичність Слобожанщини та Харкова, як її 

адміністративно-культурного центру, до кінця означеного етапу залишалася 

нестабільною. Місцева еліта змінювалась під дією модернізаційного компонента, що 

домінував над етнокультурним [68, с. 165].  

Потребу у підготовці медичних та фармацевтичних кадрів та широке поле для 

виявів приватних ініціатив у сфері освіти з боку слобідської еліти обумовлювала 

незадовільна ситуація, що склалася у сфері охорони здоров’я. Так, у першій третині 

ХІХ ст. потреба в медичних працівниках, так само як і в фармацевтичних, була на 

Слобожанщині не меншою, ніж наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. Слід сказати, що 

у першій чверті XIX століття у цілому сфера охорони здоров’я Російської імперії 

переживала нелегкі часи, викликані децентралізацією управління і невирішеністю 

багатьох питань: відсутністю медичної допомоги на селі, високою вартістю медичних 

послуг для більшості населення, нестачею лікарів, лікарень, недостатнім фінансуванням, 

низьким рівнем гігієни та санітарії і т.д. [115]. 

Незадовільним був і санітарний стан Харкова. Слід вказати на причини, що 

викликали захворюваність та високу смертність у Харкові, а саме: негативні ознаки 

природних умов (болотні низини, близькість до поверхні грунтових вод тощо), 

спорудження греблі з водяними млинами у багатьох місцях маловодних річок Лопань та 

Харків, що призводило до застоювання й випаровування води; нагромадження великої 

кількості гною через численні ярмарки й використання гужового транспорту. При цьому 

земноводні та комахи, хробаки, плазуни часто заполоняли місто [6, 91–92; 146, с. 10]. У 

місті набули поширення гострі тифозні інфекції та малярії, що мали назву «епідемічна 

лихоманка». Іншими панівними для Харкова неепідемічними хворобами були ревматизм, 

бронхіт, туберкульоз, венеричні захворювання, плеврит, ангіна.  
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За підрахунками В. Каразіна, які наводить Д. Багалій у праці з історії Харкова, 

середній відсоток смертності впродовж 1808–1817 рр. складав 5.88%. При цьому 

кількість самого населення становила 12.792–12.892 тис. осіб. Висока смертність 

населення та поширення інфекційних хвороб навіть спричинило ініціативу 

професорів перенести університет до якого-небудь іншого міста [6, с.93]. Місцеве 

населення потребувало медичної допомоги та лікування. За описом представників 

медичного факультету мешканці нижчих станів виглядали приблизно так: «Блідий 

колір обличчя, виснажене тіло, запалені очі або повна сліпота» [6, с.91]. 

За таких обставин у місті функціонувала лише одна аптека. Вона була 

«казенною» і належала до богоугодних установ Слобідськоукраїнського Приказу 

громадського опікування. Аптекарський статут дозволяв відкривати так звані вільні 

аптеки (приватні). На початку 20-х років XIX ст. у Харкові існували дві «вільні» 

аптеки. Першу «вільну» аптеку від березня 1810 р. до квітня 1814 р. утримував осілий 

у Росії іноземець – Георг Венцель [145, с. 200]. Вона продовжувала функціонувати й 

надалі, як власність провізора Ханса Небейсера. Другу аптеку відкрив у 1819 р. 

провізор Г. Фідлер, начебто опираючись на численні звернення медичних чиновників 

і багатьох жителів міста. Третя «вільна» аптека була відкрита тільки наприкінці 

1829 р. провізором Е. Нельдіхеном [145, с. 200]. Освоєння харківського 

фармацевтичного ринку на початку ХІХ ст. тільки розпочиналося.  

Узагалі про здоров’я населення в регіоні мала дбати сформована наприкінці 

ХVІІІ ст. Слобідськоукраїнська лікарська управа, а також прикази громадського 

опікування на чолі з губернатором (забезпечували керівництво Харківською 

губернською міською лікарнею і будинком для божевільних). Відтак структура 

керування охороною здоров’я в регіоні була примітивною та малоефективною і не 

задовольняла потреби населення Слобожанщини.  

Натомість певні зрушення відбулися в організації закладів освіти регіону. 

Відкриття в Харкові університету стимулювало появу низки нових навчальних закладів. 

За свідченням Д. Багалія, до відкриття університету в ХНО нараховувалося 46 училищ, у 

тому числі тільки 7 середніх. На 1805 р. кількість учнів становила 3967 осіб [6, с. 578–
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579]. У перше ж десятиріччя існування університету в ХНО було відкрито низку нових 

закладів освіти. Уже у 1815 р. функціонувало 13 гімназій, 80 повітових училищ і 500 

парафіяльних училищ [57]. Головне народне училище, що функціонувало в Харкові, в 

1805 р. було реорганізоване в Першу харківську гімназію, у 1812 р. було відкрито 

Інститут шляхетних дівчат, а в 1820 р. – жіночу школу для дівчат, що походили із 

дворянського та купецького станів [173, с. 115]. Водночас у першій чверті ХІХ ст. було 

унормовано механізм надання доброчинних коштів, що на законодавчих засадах могли 

спрямовуватись на розвиток училищ, а також способи стимулювання благодійності. Так, 

було започатковано посаду почесного доглядача повітових училищ (1811 р.); для 

благодійників училищ установлено нагороди (1816) [41, с. 17]. 

Упродовж 1817–1824 рр. відомство, якому доручили керувати переважною 

більшістю навчальних закладів, було перейменоване у Міністерство духовних справ і 

народної освіти. Таке переформатування було проведене у контексті політичного курсу 

«євангельської держави». Головним завданням у новій ідеологічній доктрині було 

створення «соціально стабільної і справедливої держави з розвиненою промисловістю і 

моральним суспільством» за допомогою релігійного виховання народу [51]. 

Важливим чинником становлення педагогічної й громадсько-просвітницької 

діяльності науковців-медиків та природодослідників Слобожанщини мало її нормативно-

правове забезпечення у контексті еволюції вищої медичної та фармацевтичної освіти. У 

першому розділі дисертаційного дослідження схарактеризовано умови, за яких 

відбувалося відкриття Харківського університету. Проведене дослідження дозволяє 

стверджувати, що саме положеннями університетського статуту, що набув 

чинності 5 листопада 1804 р., визначалися особливості становлення вищої медичної 

та фармацевтичної освіти в регіоні, напрями різновекторної педагогічної та 

громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків та природодослідників 

Слобожанщини.  

За статутом 1804 р. та грамотою Олександра І, наданій Харківському університету 

й надрукованій у часописі, що видавався Імператорською Академією наук у Санкт-

Петербурзі (1805 р.), метою університетської освіти було проголошено викладання наук 
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та підготовку юнацтва для вступу «у різні звання державної служби» [3; 180, с. 225]. 

Російські університети на початку ХІХ ст. мали не лише готувати нові кадри фахівців для 

держави. Вони виконували важливу ідейно-виховну роль у суспільстві як центри освіти. 

Російський уряд прагнув у такий спосіб викликати до життя нове покоління еліти, здатне 

сприймати ідеї та програми розвитку просвіченого абсолютизму.  

Наголосимо, що зарахування університетів до системи державних установ 

автоматично включало їх посадових осіб до чиновницької ієрархії згідно з «Табелем про 

ранги». За таких умов здійснення педагогічної діяльності на базі університету було 

запорукою кар’єрного зростання. Отже, зв’язок державної служби службовців МНО з 

набутим чином був для науковців потужним мотивом щодо педагогічної діяльності. 

Відповідність на початку ХІХ ст. посади науковця, що працював в університеті, певному 

чину відбито в таблиці (див. додаток Б, табл. Б.1.1, с. 550) [3; 180]. 

За статутом 1804 р. професори поділялися на дві категорії – ординарні, тобто 

«повні», які уособлювали собою кафедри, та екстраординарні, тобто понадштатні. 

Відтепер професорська кар’єра відкривала шлях до особистого й спадкового дворянства, 

а докторські та магістерські дипломи ставали еквівалентом дворянських грамот [180].  

Вивчення законодавчих документів стосовно організації університетської 

освіти на початку ХІХ ст. дозволяє свідчити, що за статутом 1804 р. структура ІХУ 

мала складатися з чотирьох відділень (факультети). Підготовка майбутніх лікарів та 

фармацевтичних кадрів мала відбуватися на відділенні лікарських та медичних наук 

(інші найменування: медичний, або лікарський факультет; відділ лікарської науки). 

Відтак внутрішня політика уряду була спрямована на становлення державної системи 

вищої медичної та фармацевтичної освіти в університетському просторі у межах 

МНО, на противагу тому, що Медико-хірургічна академія у Санкт-Петербурзі 

підпорядковувалася МВС [50, с.34].  

У статуті зазначалося, що саме на лікарсько-медичному відділенні мали тривати 

іспити на здобуття звання лікаря та аптекаря, повивальної бабки (§105) [180, с. 259]. 

Випробування здійснювалося й для осіб, які претендували на отримання медичних 

учених ступенів та звань, або права на здійснення медичної практики. Порядок іспитів 
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для присудження «університетських достоїнств» знайшов відображення в окремому 

розділі статуту (9). Зауважувалося, що «лікарський факультет зобов’язаний споглядати з 

найбільшою суворістю … за випробуваннями охочих отримати достоїнства Магістра або 

Доктора у відділі лікарської науки» (§101) [180, с. 258]. 

Загальним зборам факультету надавалося право затверджувати перелік «додаткових 

курсів» окремого відділення (§ 28) [180, с. 235]. Зауважимо, що статут не визначав перелік 

допоміжних предметів, які мали опановувати майбутні медичні чиновники, а допускав, що 

у компетенції факультету має бути щорічне укладення порядку вивчення наук [49, с. 29]. 

Зі змісту статуту не зрозуміло, які конкретно знання, уміння й навички здобувачів звання 

«аптекар» перевірялися під час іспиту. Процес формалізації вчених ступенів та звань, 

зокрема фармацевтичних, не був належним чином нормалізований. 

Однак, вивчення спеціальної літератури [114; 164] дозволяє свідчити, що ще 

наприкінці ХVІІІ ст. (1784 р.) законодавчо визначалась необхідність надання переваги 

професорам ботаніки і хімії у навчанні здобувачів освіти фармацевтичного ремесла. Слід 

звернути увагу, що на той час існувало три ступені фармацевтичних звань: гезель, 

провізор, аптекар [59; 114]. За свідченням І. Зархіна, лише 24 вересня 1809 р. міністр 

внутрішніх справ заборонив лікарським управам, фізикатам, медичній колегії надавати 

фармацевтичні звання. Нові правила про випробування фармацевтів були встановлені 15 

червня 1810 р. [45, с. 67]. За названими правилами, право надавати фармацевтичні звання 

на територіях, підконтрольних Російській імперії, закріплювалося за Медико-

хірургічними академіями та університетами. Лікарські управи зберігали право надавати 

звання гезеля, однак при цьому зазначалося, що ці установи «для надання ними свідоцтв 

звертаються до Медико-хірургічної академії або університетів» [45]. 

Установлено, що вимоги до майбутніх фармацевтичних фахівців були досить 

високими. Крім екзаменів з теорії, майбутні фармацевтичні працівники мали виготовляти 

в університетських лабораторіях складні лікарські препарати у присутності фахівця. 

Розвиток медичної науки та практики вимагав подальшого підвищення рівня підготовки 

фармацевтів. Недоліком правил 1810 р. була відсутність вимоги щодо належної 

загальноосвітньої підготовки фармацевтичного персоналу [45, с. 68]. Науковий пошук 
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свідчить, що з 1816 р. для організації випробувань фахівців фармацевтичного 

спрямування на українських землях Російської імперії користувалися положенням «Про 

правила при випробуваннях фармацевтиків» (опубліковані 31 березня 1816 р.). У 

правилах зазначалося, що тільки після трьох років практичної роботи «гезелі» могли 

складати іспити на звання «провізора», а ще через рік – на звання «аптекаря». При 

складанні екзаменів необхідно було, крім російської мови і латини, екзаменуватися ще з 

двох іноземних мов [15; 59, c. 249]. 

Серед додаткових предметів, які вивчали студенти-медики, були предмети 

природознавчого спрямування: фізика, зоологія, ботаніка, хімія та ін. Спираючись на 

документи архіву Харківського університету, І. Скворцов та Д. Багалій сповіщали, що 

студенти-медики ІХУ мали на той час опановувати низку предметів, що були закріплені 

за кафедрами відділення фізичних та математичних наук [90, с. 10]. 

Для розуміння специфіки підготовки майбутніх чиновників, важливо звернути увагу 

на перелік кафедр лікарсько-медичного та фізико-математичного відділень. У тексті 

статуту ІХУ [180, с. 232] повідомлялося, що відділення лікарсько-медичних наук складали 

6 кафедр, назви яких наведено у табл. Б.1.2 (див. с. 550) [180, с. 232]. Показово, що серед 

них була й перша самостійна кафедра фармацевтичного профілю – кафедра лікарського 

речеслів’я (фармакологія), фармації й лікарської словесності (така кафедра в Європі мала 

назву «Materia medica»). Кафедри відрізнялися від сучасних структурних підрозділів 

університету, що включають щонайменше п’ять осіб. На той час кожен професор мав 

посідати окрему кафедру (розділ 3 статуту: «Про професорів та їх посади) [48, с. 28; 180]. 

Підготовка медичних та фармацевтичних чиновників значною мірою залежала 

від функціонування навчально-допоміжних установ, перелік яких наведено у табл. 

Б.1.2 (§§ 7, 73, 87) [180, с. 227, 250]. Отже, важливим елементом формування системи 

вищої медичної освіти стала клінічна підготовка студентів. Статут чітко визначив 

перелік інститутів, на базі яких така підготовка мала тривати, а також порядок 

керівництва інститутами, музеями, ботанічним садом й хімічною лабораторією, що 

започатковувались в університеті (§ 82–88) [180, с. 253] й на базі яких організовувся 

навчальний процес. За статутом, анатомічним театром (зібранням анатомічних 
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препаратів) мав завідувати професор анатомії. Безпосередню роботу в установі мав 

здійснювати прозектор з ад’юнктів або магістрів (§ 85) [180, с. 253]. Відповідно 

керувати роботою Клінічного інституту мусив професор терапії й клініки, 

Хірургічного – професор хірургії, Інституту повивальної майстерності – професор 

відповідного спрямування, хімічної лабораторії – професор хімії (мав помічника – 

«лаборатора»), кабінету природничої історії, ботанічного саду – професор 

природничої історії та ботаніки (садівник надавав допомогу). Усі завідуючі 

навчально-допоміжними установами повинні були забезпечити утримання установ у 

порядку; мати опис того, що в них зберігалося. Передбачалося, що колекції 

навчально-допоміжних установ можуть демонструватися під час лекцій, однак, лише 

за умови надання згоди відповідального за їх зберігання (§§ 82–91) [180, с. 252–254]. 

За університетським статутом професорська колегія мала широкі повноваження з 

питань забезпечення освітнього процесу. Зокрема кожне відділення мало відповідати за 

щорічне визначення системи і порядку викладання дисциплін, розподіл навчального 

часу; випробування осіб на ступені; обрання конкурсних тем для студентів з 

оголошенням винагороди, підведення підсумків конкурсу; інспектування 

казеннокоштних і своєкоштних студентів; розподіл коштів, виділених відділенню 

(факультету); прийняття рішень щодо питань функціонування факультету, що 

пропонують для обговорення ректор та декан та ін. (§ 61) [180, с. 245–246]. Статут 

передбачав відведення часу для канікул («отдохновения от трудов» – рос. м.): з 30 червня 

до 17 серпня, з 24 грудня по 8 жовтня (§ 64) [180, с. 247]. Отже, відділення (факультети) 

університету ставали провідною ланкою вищого навчального закладу.  

Вивчення положень статуту дозволяє окреслити напрями педагогічної 

діяльності професорів (§§ 25, 26, 27), які на той час визначалися так: 

− здійснювати викладацьку діяльність, поєднуючи теорію з практикою 

(«викладати курси кращим і зрозумілішим способом та поєднувати теорію з 

практикою в усіх науках, в яких це потрібно»), дбати про те, щоб навчальні 

дисципліни викладалися у повному обсязі, відповідно до відведеного терміну, 
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екзаменувати здобувачів освіти («бути присутніми на …. випробуваннях»), зокрема 

й майбутніх фармацевтичних чиновників; 

− для здійснення викладацької діяльності (читання лекцій) обирати написаний 

ним, або іншим відомим науковцем, твір й надавати його на затвердження до Ради 

університету, поповнювати свої курси даними про новітні відкриття, здійснені в 

інших країнах Європи [180, с. 234]. Отже, представники ученої спільноти мали 

здійснювати методичний супровід викладацької діяльності; 

− приймати участь у засіданнях Ученої ради, тобто здійснювати організаційну 

діяльність; здійснювати науково-педагогічне наставництво щодо ад’юнктів (помічники 

професорів) [180, с. 234]. 

Утілення на початку ХІХ ст. в нормативних документах з організації вітчизняної 

університетської освіти основних положень німецької системи світської освіти 

передбачало надання співробітникам університету свободи наукових досліджень й 

викладання. Важливість наукового напряму педагогічної діяльності представників 

професорсько-викладацької колегії посилювалася тим, що в окремому параграфі статуту 

(§ 9) йшла мова про право університету відкривати наукові товариства [180, с. 227]. 

Показово, що уряд заохочував професорсько-викладацький склад університету 

встановлювати комунікації з закордонними науковими товариствами. Узагалі, науковці 

університету мали залучатися до обговорень найважливіших наукових відкриттів, 

здійснених як на території власної країни, так і за кордоном (§ 52) [180, с. 241–242].  

Отже, вивчення змісту університетського статуту, дозволяє констатувати, що 

заняття науковими дослідженнями та поширення наукових знань визнавалися не 

тільки напрямом педагогічної діяльності викладачів університетів, а й розглядалися 

як такі, що визначають зміст громадсько-просвітницької діяльності науковців. 

Вивчення змісту статуту дозволяє свідчити про наявність в ньому положення 

щодо доцільності організації студентської наукової роботи. Студентські дослідження 

мали виконуватися відповідно до наданих певним відділенням тем, поставлених 

завдань. Студентські роботи, що заслуговували позитивної оцінки, мали бути 

озвучені під час урочистих зборів університету (§ 54) [180, с. 242]. 
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У разі неспроможності здійснювати викладацьку діяльність з причини відсутності 

студентів, або іншої поважної причини, професори, за університетським статутом, мали 

доповісти ректору на загальних зборах університету про інший обраний вид педагогічної 

діяльності. Наприклад, передбачалося інспектування училищ навчального округу. У 

такому випадку професори зобов’язувалися звітувати про проведену роботу перед 

загальними зборами університету (§ 30) [180, с. 235–236]. 

Організаційний напрям педагогічної діяльності науковців відділення лікарських та 

медичних наук і фізико-математичного відділення університету, крім участі у засіданнях 

Ученої ради та забезпеченні функціонування навчально-допоміжних установ, полягав у 

залученні науковців до участі в засіданнях факультетських рад під головуванням деканів. 

Діяльність факультетських рад торкалася переважно питань, пов’язаних з організацією 

викладання та наукової роботи представників професорсько-викладацької колегії [49, 

с. 29; 90, с. 11–17; 180, с. 246]. 

До організаційного напряму педагогічної дяльності науковців зараховували 

також виконання окремими з них обов’язків посад ректора та секретаря Вченої Ради 

університету, декана та секретаря рад відділень університету (факультетських рад), 

доручень інспектора казеннокоштних студентів.  

Посада декана, за статутом 1804 р., була виборною, хоча й потребувала 

затвердження міністра. На посаду секретаря факультетської ради (§ 72) передбачалося 

обирати ад’юнкта на дворічний термін шляхом балотування. Усі рішення факультетської 

ради затверджувались Вченою радою університету [48, с. 28–29]. Під головуванням 

декана кожне відділення мало відповідати як за організацію освітнього процесу в 

університетському просторі, так і за громадсько-просвітницьку роботу (безпосередньо з 

нею пов’язаною), а саме за: розгляд промов, підготовлених для оголошення на урочистих 

зборах та вирішення значущості наукових праць, які дозволялося друкувати за рахунок 

університету; діяльність з організації занять в училищах та інших закладах освіти певного 

навчального округу (§ 61) [180, с. 245–246; 47, с. 84]. 

До напрямів як педагогічної діяльності (навчально-методичний, організаційний), 

так і громадсько-просвітницької діяльності науковців належала їх участь у роботі 
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училищного комітету, забезпечення училищ та гімназій навчального округу 

досвідченими й «благонравними» учителями, навчальними посібниками, а також 

звернення особливої уваги на дотримання в навчальних закладах «порядку навчання» 

(§ 160) [180, с. 276]. Відтак Харківський університет мав набути у своєму регіоні статусу 

провідної інституції, і все навчання у підпорядкованих йому навчальних закладах 

безпосередньо підлягало його контролю й керівництву. Це твердження статуту було 

запозичене з положень Едукаційної комісії зі змінами, прописаними для Віленського 

університету [120; 200, с. 64]. Протягом окресленого етапу щороку Рада університету 

мала направляти візитаторів з членів училищного комітету або інших професорів для 

інспекції училищ та гімназій навчального округу. 

Підготовка кадрів для викладацької діяльності в університеті також належала до 

організаційного напряму педагогічної діяльності науковців. Підготовка науково-

педагогічних кадрів передбачала, що ад’юнктам, які відзначилися працьовитістю та 

знаннями у навчальних дисциплінах, за рішенням Ради університету надавалося звання 

екстраординарного професора після затвердження їх у цьому званні МНО, а також 

право на надбавку до заробітної плати (§ 36) [180, с. 237]. Підготовка професійних 

кадрів науковців, зокрема для відділення лікарських та медичних наук і відділення 

фізичних та математичних наук, здійснювалося в ІХУ засобом випробувань та 

присудження учених ступенів і звань окремим особам [47, с. 63].  

Університетський статут 1804 містів розділ ІХ «Про випробування та набуття 

університетських достоїнств», в якому визначався порядок проведення випробувань, що 

складалися з усних (два – для магістра, чотири – для доктора) та письмових питань, 

проведення дослідів, читання лекцій та захисту дисертації. Мовою проведення магістерських 

та докторських диспутів була латина. Передбачалися умови випробувань: а) публічність, 

проведення на зборах факультету під головуванням декана; б) опонування; в) голосування. У 

разі неуспішних результатів випробувань та захисту дисертацій повторно їх «проходження» 

дозволялося через рік [189, с. 255–259]. Зазначимо, що протягом 1804–1816 рр. МНО 

практично не здійснювало контроль за присудженням учених ступенів. Правила присудження 

медичних учених ступенів були скориговані урядовою постановою від 22 серпня 1808 р. щодо 
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необхідності приділення більшої уваги практичній підготовці, обов’язкового стажування 

пошукачів ступенів в шпиталях. За «Положенням про надання вчених ступенів» (1819) [128], 

надалі встановлювалися такі вчені ступені – кандидат (до 1884 р.), магістр, доктор, дійсний 

студент (до 1835 р.). Натомість, специфічний науково-атестаційний порядок діяв на медичних 

факультетах. За «Правилами про іспити медичних чиновників» (1810) для медиків 

передбачався вчений ступінь «лікар». Отже, впродовж означеного етапу медикам 

присвоювалися вчені ступені: лікар, магістр медицини, доктор медицини [50, с. 41]. До 

переліку вчених ступенів не належали «аптекарі». Для кращого сприйняття та порівняння 

наведених даних, ілюструємо їх таблицями (табл. Б.1.1, с. 549) [3; 180]. Констатуємо, що хоча 

фармацевтичні звання вважалися почесними, однак, на законодавчому рівні вони не 

пов’язувалися з переліком учених ступенів. Стосовно фахівців медичного спрямування, 

«Положення…» регламентувало послідовність здобуття вчених ступенів «магістра» та 

«доктора». Так, вимагалося, щоб отримання вказаних ступенів віддаляло щонайменше три 

роки. Хоча російська система вчених ступенів і звань, сформована на початку ХІХ ст., у 

цілому відповідала західноєвропейській, вона формально була суворішою, оскільки 

закордонні вчені ступені в Російській імперії оцінювалися на ступінь нижче. 

Нормативно-правове забезпечення громадсько-просвітницької діяльності 

науковців-медиків та природодослідників Слобожанщини регламентувалося чинними 

положеннями статуту Благочиння (1782 р.) стосовно можливості функціонування 

недержавних товариств (див. розділ 1), положеннями університетського статуту та 

міністерськими правилами й постановами, зокрема стосовно установлення нагород для 

благодійників училищ (1816 р.) [41, с. 17]. Делегована професорській колегії 

університетським статутом 1804 р. університетська автономія вводила у коло її 

компетенції справи судового й просвітницького характеру [49], що створювало 

підґрунтя для громадсько-просвітницької діяльності науковців. До таких справ 

належали: контроль над підвідомчими навчальними закладами, право мати поліцію, 

чинити суд над службовцями свого відомства та їхніми родинами, виборність усіх без 

винятку посадових осіб та колегіальність в управлінні зверху донизу, право 

встановлювати власні стандарти навчального процесу та наукової діяльності [180].  
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Зокрема, ректор, декани та ординарні професори (призначався попечителем ХНО) 

формували Правління університету. Представники Правління, між іншим, мали 

проводити судові засідання стосовно розгляду позовів з боку представників 

університетської спільноти (§ 5, 6) [180, с. 226]. При цьому від представників 

професорсько-викладацької колегії вимагалося насаджувати серед студентів «страх 

Божий», звичку до шанування начальства [71, с. 68]. Університеський статут передбачав 

для професорів можливість зайняти посаду інспектора казеннокоштних студентів 

(обирався з ординарних професорів на загальних зборах (§ 112) [180, с. 261].  

Отже, окреслені права й обов’язки науковців університету певною мірою мали 

спонукати їх до добровільної згоди щодо обслуговування професійних потреб 

професорсько-викладацької колегії й просвітительства в університетському 

просторі, на території ХНО, тобто до громадсько-просвітницької діяльності. 

Університетський статут 1804 р. офіційно визнавав можливість виявів благодійності 

на користь недостатньо забезпечених студентів (§ 10) [180, с. 227] й акцентував увагу на 

тому, що благодійникам буде усьома доступними способами засвідчуватись вдячність й 

інформація про них буде доводитись до відома громадськості. Таким чином, передбачалися 

вияви приватної ініціативи й від імені самих науковців, добровільне обслуговування ними 

потреб здобувачів освіти, що слід сприймати як різновид громадської діяльності. 

Педагогічній та громадсько-просвітницькій діяльності науковців-медиків та 

природодослідників Слобожанщини в межах окресленого етапу сприяли як науковий 

потенціал й викладацькі здібності, так і їхні ціннісні орієнтації.  

Установлено, що напередодні та протягом досліджуваного етапу з ініціативи 

В. Каразіна та попечителя ХНО графа С. Потоцького, здійснювася пошук науковців, що 

мали забезпечити підготовку медичних та фармацевичних кадрів на базі Харківського 

університету. Пошуки велися як на території країні, так і за кордоном. Граф С. Потоцький 

особисто виїздив за межі країни заради зустрічі з тими, хто міг би підвищити статус 

університету [148]. Причому він був переконаний у перевагах німецьких професорів 

навіть у порівнянні зі слов’янськими, а не лише з вітчизняними [148]. 
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Вивчення спеціальної літератури, зокрема студій Л. Яновського (1911) та інших 

дослідників, які аналізували низку історико-педагогічних джерел, дозволяє свідчити про 

вагому роль перших професорів Харківського університету у поширенні ідеалів 

Просвітництва в регіоні. Так, попечитель ХНО граф Северин Потоцький, усвідомлюючи 

інтертність елітарних прошарків населення щодо інтелектуального саморозвитку та 

поширення грамотності серед народу, дотримувався думки, що науковцям треба 

рахуватися з місцевими настроями і в своїх виступах бути дуже обережними, щоб «не 

відштовхнути їх [тобто слобожан] від наук, яких вони й без того не люблять» [200, с. 112]. 

Натомість, наведена фраза є свідченням визнання урядовцем можливості й здатності 

здійснення просвітительства з боку професорів. Ідеологія Просвітництва, що була 

складовою процесу формування ціннісних орієнтацій європейських учених, багато в 

чому визначила характер та напрями педагогічної та громадсько-просвітницької 

діяльності науковців-медиків та природодослідникв Слобожанщини. Ідеї Просвітництва 

мали також суттєве значення для формування ідеалу доброчесної громадянської 

особистості, подальшого складання сфери громадського життя в регіоні. 

Оцінюючи середовище еліти Слобожанщини, з представниками якого стикалися 

науковці, доречно врахувати точку зору вітчизняного вченого С. Куліша [70]. На думку 

дослідника, ставлення представників елітарних прошарків населення Слобожанщини до 

освітньо-наукових закладів на початку ХІХ ст. було байдужим. Спираючись на історичні 

джерела, С. Куліш акцентує увагу на тому, що дворянство того часу полюбляло бали та 

видовища, а не науки. Вислови сучасних дослідників підтверджують слова представників 

досліджуваного етапу. Так, В. Каразін повідомляв своєму особистому лікареві Й. Реману: 

«Усі ці вчені наставники… усі ці дорогі бібліотеки й музеї, уся ця розкіш публічних 

училищ не діє у нас привабливо ні на кого!» [70, с. 109]. Додамо, що у спогадах Л. Якоба 

можна знайти характеристику рівня освіти, загальної ерудиції дворян: «Питання, які 

зазвичай виступають темою спілкування освічених людей, тут не викликають ні у кого 

ані найменшого інтересу. У політиці ніхто не розбирався, література та мистецтво були 

їм чужими, імена відомих людей нічого їм не говорили…» [198, с. 172]. Відтак, доречно 
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зауважити, що такі настрої місцевої еліти були на заваді просвітницьким прагненням 

представників університетської спільноти. 

Висвітлюючи наукові уподобання, ціннісні орієнтації, викладацькі здібності перших 

професорів ІХУ, доречно схарактеризувати їх походження, вказати на особливості наукової, 

службової кар’єри. За даними О. Рославського-Петровського [148], 19 осіб із 25 запрошених 

протягом 1803–1805 рр. працювати в університеті були іноземного походження. Звертаючи 

увагу на таких науковців, Д. Багалій та Д. Міллер стверджували, що переїзд до щойно 

заснованого університету в Харкові надавав іноземним фахівцям можливість швидкого 

кар’єрного зростання та підвищення їх соціального статусу [6, с. 579].  

Зазначимо, що серед іноземних науковців 12 були німцями за походженням. 

Серед них: Людвіг Ванноті, Фердінанд Гізе, Антон Крюгер. Саме вони мали 

забезпечити викладання навчальних дисциплін медичного та природничого 

спрямування. Надалі до університету прибули і науковці-медики, які здобули 

визнання у європейських центрах освіти й науки: Григорій Коритарі, Адріан 

Блументаль, Фрідріх Ган, Герман Брандейс. 

Напередодні, під час та після подій 1812 р. тривав масовий відплив представників 

професурської колегії з університету та регіону. Однак у цей час підготовку медичних та 

фармацевтичних чиновників продовжували забезпечувати іноземні вчені (Вільгельм 

Дрейсіг, Василь Пільгер та ін.), професійні якості яких надалі високо оцінювалися 

дописувачами історії університету – Д. Багалій, І. Скворцов. Узагалі, оцінюючи ступінь 

підготовки іноземних професорів, Д. Багалій стверджував, що вони надали значну 

користь Харківському університету; принесли з собою хороші академічні традиції давніх 

західноєвропейських університетів» [6, с. 579].  

Серед запрошених до участі у підготовці медичних та фармацевтичних чиновників на 

базі Харківського університету були і науковці – вихідці з Російської імперії, вихованці 

Харківського колегіуму, Києвської духовної академії, вищих навчальних закладів Москви та 

Санкт-Петербургу. Серед них: І. Каменський, І. Книгін, М. Болгаревський, Я. Громов, 

П. Шумлянський, М. Єллінський, І. Гнедич, І. Рейпольський, Г. Риндовський та ін. [5, с. 496, 

537–538; 91, с. 1–6, 97–92, 97, 110, 120–122, 138–139, 158–159, 301, 309]. Дані про науковців-
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медиків та природодослідників наведено у додатках (див. додаток Б, табл. Б.1.3, с. 551; 

додаток В, табл. В.1.1, с. 566) [5; 91]. Слід зауважити, що окремі вихованці ІХУ (Я. Громов, 

В. Комлишинський) [4; 5; с. 496] навчалися в Педагогічному інституті, що готував кадри 

викладачів для середньої та вищої школи (з 1811 р.) передусім власного навчального округу. 

Педагогічному інституту ІХУ були притаманні функції тогочасної аспірантури з 

докторантурою та післядипломної освіти, а також вчительської семінарії. 

Наголосимо, що особливості педагогічної та громадсько-просвітницької діяльності 

фундаторів вітчизняної вищої медичної та фармацевтичної освіти Слобожанщини 

обумовлювалися поширеними на той час як ідеями Просвітництва, так і положеннями 

німецької класичної філософії. У першій половині ХІХ ст. набули визнання ідеї, 

викладені у робах німецьких філософів: І. Канта «Суперечка університетів» (1798), 

І. Фіхте «Декілька лекцій про призначення вченого» (1794), Й. Шеллінга «Лекції про 

метод університетської освіти» (1803) [1; 62, с. 327]. Ключовими ідеями роботи 

Й. Шеллінга є визнання необхідності поєднання освітнього процесу і науково-дослідної 

діяльності, сприяння підвищенню гуманності, поширенню освіти в суспільстві.  

У контексті досліджуваної проблеми доведено, що один з перших професорів, 

запрошених до університету – доктор філософії, професор Й. Шад як філософ добре 

знав учення І. Фіхте, теорію Ф. Шеллінга, поділяв деякі постулати І. Канта [1]. Як 

член правління університету, секретар Ради університету (1804–1811) він міг 

впливати на світогляд представників професорської колегії ІХУ. 

Зауважимо, що серед професорів, запрошених для заміщення кафедр лікарсько-

медичного відділення були й ті, що набули права займатися лікарською практикою, це 

уможливлювало їх просвітницьку діяльність серед пересічних громадян. 

Бар’єром для реалізації педагогічної діяльності вчених, які мали забезпечувати 

підготовку медичних та фармацевтичних чиновників в ІХУ, був дефіцит охочих 

навчатися у ньому. Загальна кількість студентів ІХУ на момент його відкриття становила 

усього 57 осіб [173, с. 113]. Як вказують дописувачі, планомірна робота зі студентами-

медиками була організована лише у 1810–1811 н. р. [90, с. 19]. Відтак, зрозуміло, що не 

випадково перші десять років функціонування відділення лікарських та медичних наук 
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Харківського університету прийнято характеризувати як підготовчі. На той час 

пропонували навіть закрити медичний факультет, але МНО не погоджувалося, оскільки 

«давно вже помітна серед українського юнацтва схильність до медичних наук, про це 

свідчить і той факт, що найбільша частина лікарів вийшла з Малоросії» [375, с. 4].  

Статут не обмежував прийом студентів за соціальною ознакою. Проте у 1813 р. 

Харківському університету було рекомендовано міністром народної освіти уникати 

прийому вихідців із податкових станів, а у 1827 р. їх доступ до навчання, зокрема й на 

лікарсько-медичному відділенні, узагалі був заборонений. Дослідниками установлено, що 

більше половини першокурсників (30 осіб) за місцем народження походили зі Слобідсько-

Української губернії, 20 осіб прибули з сусідніх Воронезької та Курської губерній, 2 – з 

Полтавської, по 1 відповідно – з Херсонської та Катеринославської губерній. Місцеві 

абітурієнти й надалі зберігали абсолютну перевагу над усіма іншими. За цим показником 

університет здобув статус регіонального навчального закладу [173, с. 113]. 

На заваді відстоювання науковцями ідеалів правди та справедливості був реакційний 

курс урядовців освітньої галузі, посилення контролю за науково-педагогічною діяльністю 

викладачів Харківського університету у 20-х роках ХІХ ст. Обраний урядом курс мав 

спрямовувати ціннісні орієнтації науковців, визначати характер викладання. 

Про особливості такого курсу можна скласти уяву, спираючись на свідчення 

науковця-медика Івана Петровича Щелкова. На основі вивчення першоджерел, 

І. Щелков стверджував, що попечитель ХНО Карнєєв, «…будучи мало обізнаним у 

науках, ... уважав науки небезпечними. Він не допускав можливості надати 

людському розуму вільне поле для діяльності» [195].  

У ході дослідної роботи встановлено відповідну ідеологічну забарвленість 

змісту промов міністра, оголошених під час відвідування ним Харківського 

університету у вересні 1824 р. Під час промови міністр звернувся до представників 

училищного комітету, закликаючи їх розуміти завдання просвіти так, як розуміє їх 

він. Для характеристики суті цих завдань наведемо витяг з його промови: «Науки, що 

вдосконалюють розум, не будуть визначати без віри і без моральності благоденства 

народного. Вони, наскільки є корисними в гречній людини, стільки ж є шкідливими 
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в зловмисній .... Надмірність їх, так само як і недолік, огидні істинній освіті. Навчати 

грамоті весь народ ... [значило б] більше шкоди, ніж користі...» [142, с. 3–4].  

На формування викладацьких здібностей науковців впливали заходи уряду 

Миколи І щодо вирішення проблеми підготовки викладачів для університетів у 20-х 

роках ХІХ ст. [152, с. 345; 199]. Імператор відреагував на проєкт академіка Г. Паррота, 

першого ректора Дерптського університету, а саме на «Memoire sur les universities de l’ 

interieur de la Russie» («Роздуми про внутрішні університети Росії»). У виданому за його 

указом розпорядженні йшлося про те, що професорам необхідні спадкоємці, потрібно 

готувати їх, для цього найкращих студентів кількістю у 20 осіб слід направити на два роки 

до Дерпту, а потім до Парижа, або Берліна, у супроводі надійного начальника на два роки. 

Так, на основі прийнятого із суттєвими змінами проєкту Г. Паррота, було започатковано 

Професорський Інститут (1828–1839). Передбачалися 3-річне навчання в Дерпті й 

наступне 2-річне закордонне відрядження. Мовою навчання в Дерптському університеті 

була німецька, що розширювало культурні горизонти майбутніх викладачів університетів. 

Професорська колегія ІХУ повинна була залучатися до процедури відбору кращих 

вихованців для навчання у Дерпті, що мало забезпечити підготовку кадрів та було 

складовою організаційного напряму діяльності науковців. 

Таким чином, протягом 1804–1834 рр. тривало становлення педагогічної й 

громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків та природодослідників 

Слобожанщини в освітньому просторі Харківського університету та започаткування 

несистемних виявів їхньої громадсько-просвітницької діяльності за межами університету. 

Специфіку етапу визначали:  

– соціально-економічні й суспільно-політичні зрушення в українських землях 

Російської імперії, що послугували чинниками розвитку природничих наук, медицини, 

фармації й активізації громадсько-просвітницьких ініціатив, а саме: занепад феодально-

кріпосницьких й розвиток протокапіталістичних відносин; культурне відродження на 

підросійській території України; формування регіонального слобідського дискурсу; 

потреба держави й регіону в подальшому розвитку сфери охорони здоров’я, системи 

народної освіти; відкриття Харківського університету; 
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– урядова політика в галузі вищої освіти, нормативно-правове забезпечення 

педагогічної й громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків та 

природодослідників: прийняття університетського статуту 1804 р., оприлюднення 

грамоти Олександра І щодо заснування університету в Харкові (1805); правила 

екзаменування фармацевтичних чиновників (1810, 1816) й вказівка МВС щодо їх 

підготовки (1809); урядовий указ про підтримку добродійництва (1816); заходи уряду 

Миколи І щодо вирішення проблеми підготовки наукових кадрів (1828); 

– науковий потенціал, викладацькі здібності й ціннісні орієнтації науковців 

Слобожанщини – фундаторів вітчизняної вищої медичної та фармацевтичної освіти, що 

визначався енциклопедизмом більшості науковців, ідеями Просвітництва та німецької 

класичної філософії; професійною спроможністю займатися лікарською практикою. 

 Визначений етап характеризувався низкою недоліків: статут не визначав перелік 

допоміжних предметів, які мали опановувати майбутні медичні чиновники; процес 

формалізації вчених ступенів та звань, зокрема фармацевтичних, не був належним чином 

нормалізований; у 20-х роках ХІХ ст. значно посилився урядовий контроль за педагогічною 

діяльністю викладачів Харківського університету та ін. 

 

 

2.2. Розширення напрямів, форм, змісту педагогічної й громадсько-

просвітницької діяльності науковців-медиків та природодослідників 

Слобожанщини внаслідок перегляду підходів до процесу підготовки медичних і 

фармацевтичних чиновників й законодавчого урегулювання громадсько-

просвітницьких ініціатив (1835–1862 рр.) 

 

 

Упродовж 1835–1862 рр. генеза напрямів, форм, змістових складових педагогічної 

та громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків та природодослідників 

Слобожанщини обумовлювалася низкою чинників. 
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Дієвим чинником, що справив вплив на розвиток педагогічної й громадсько-

просвітницької діяльності науковців Слобожанщини на етапі 1835–1862 рр., були 

соціально-економічні та суспільно-політичні зрушення. У цей час тривали інтенсивні 

кризові процеси в економіці Російської імперії. На селі тривала поступова руйнація 

натурального господарства. Упродовж 30-х–40-х рр. ХІХ ст. розпочався промисловий 

переворот в підросійських землях України, що зумовило поступовий перехід 

господарства Харківської губернії від феодальної мануфактури до капіталістичної 

фабрики. Динаміка розвитку промислової сфери визначалась запровадженням нових 

технологій, техніки, виникненням нових галузей промисловості, збільшенням ролі 

вільнонайманої праці. Для виробництва певної промислової продукції характерним було 

формування спеціалізації за регіонами. На це вказував один з фундаторів фармацевтичної 

освіти, професор, громадський діяч Є. Гордієнко у промові, присвяченій розвитку 

фабричної промисловості в Харківській губернії (1847) [30].  

Зростання промислового й сільськогосподарського виробництва, розвиток 

торгівлі сприяли змінам економічного й демографічного стану регіону. За свідченням 

Є. Гордієнка, у 1836 р. населення Харківської губернії становило 1.454.960 осіб 

чоловічої та жіночої статі [30, с. 9]. У контексті урядових настанов та аналізу 

статистичних даних, учений наголошував, що зростання населення, поширення 

освіти надалі спонукатимуть мешканців краю шукати окрім сільського господартсва 

інші шляхи для процвітання [30, с. 21].  

Надзвичайно швидко, у порівнянні з іншими населеними пунктами 

Слобожанщини, зростав Харків, перетворившись на велике промислове місто. За даними 

Д. Багалія, на 1837 р. усіх фабрик та заводів в місті, тобто промислових установ, було 70: 

за 20 років їх кількість зросла з 41 до 70, тобто на 58% [6, с. 68]. Відтак зросла кількість 

міського населення: від 33 тис. осіб у 1854 р. до 50 тис. осіб у 1861 р. (збільшеня на 17 

тисяч осіб) [6, с.116]. Смертність населення Харкова у пореформений період була 

високою, хоча з підвищенням культурного рівня мешканців міста, які перестали 

нехтувати медициною, знизилася на початку 60-х років ХІХ ст. [146, с. 17, 19]. Усього в 

Харкові у 50-ті – на початку 60-х рр. XIX ст. налічувалося близько 40 осіб практикуючих 
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лікарів (до 1862 р. цифра дещо змінювалася) [146, с. 35]. Наведені статистичні дані 

свідчать про значну потребу регіону у розвитку медицини, фармації. 

У результаті адміністративної реформи 1835 р. Слобідсько-Українська губернія 

була скасована (дати її існування: 1765–1780; 1796–1835), а на на її місці була створена 

Харківська губернія, до складу якої було включено 11 повітів.  

Поразка царської армії у Кримській війні (1853–1856) свідчила про економічну, 

технічну відсталість країни, заснованої на кріпацькому ладі. Посилення соціально-

політичного невдоволення кріпосницькою системою спричинило зростання на землях 

підросійської України виявів опозиційності до самодержавної влади серед освічених кіл 

громадськості. Наприкінці 1850-х років уряд країни започаткував Великі Реформи. На 

Слобожанщині, як у цілому на території Російської імперії, відбувся злам старих та 

створення нових адміністративних установ. До 1856 р. тривало формування остаточного 

адміністративного поділу Харківської губернії (актуальне для досліджуваного періоду), 

ознаменоване входженням до її складу 13 повітів. У м. Харкові були зосереджені військово-

окружне управління й судова влада як Харківської, так і Воронезької, Орловської, Курської, 

Катеринославської і Тамбовської губерній. Між іншим створювалися умови для швидкого 

зростання недержавних інститутів. При цьому уряд поставив їх під найсуворіший нагляд. 

Утім, порядок відкриття громадських організацій дещо спростився. Якщо в дореформений 

час статути легальних організацій, як правило, затверджувалися імператором, то тепер 

затвердження статутів товариств увійшло до компетенції окремих міністрів. 

Громадсько-просвітницькому руху на Слобожанщині сприяла діяльність громад – 

напівлегальні гуртки, що почали організовуватись наприкінці 1850-х рр. Відомо, що 

Перша громада у 1859 р. виникла в Києві на базі таємного гуртка «хлопоманів». 

Громадівський рух набув значного поширення, й був названий владою 

«українофільством». Його представники утворили у Харкові українську нелегальну 

громаду, ознаменувавши своє існування ініціативами стосовно видання літератури для 

народу українською мовою, зв’язками з духовними лідерами українського національного 

руху – Т. Шевченком, М. Костомаровим, П. Кулішом, дискусіями про українську 

літературу. Діяльність громади, що об’єднувала представників різних політичних 
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поглядів й прошарків суспільства передусім передбачала відкриття недільних шкіл, 

вивчення української мови, історії, пропаганду художньої і наукової літератури тощо. У 

публічній заяві української громади Харкова – відкритому листі до галицької молоді 

(1862) – вказувалося на незадовільний стан української культури в місті [68, с. 199]. 

На початку 60-х років ХІХ ст., за свідченням Д. Багалія, мешканці Харкова стали 

виявляти зацікавленість роботою міської магістратури, а дворяни вже приймали у 

зібраннях міської громади активну участь [6, с. 252–253]. Потреби регіону, що невпинно 

розвивався, спричиняли активізацію громадсько-просвітницьких ініціатив. Так, увага 

громадськості, зокрема представників наукової спільноти, зверталася до ініціювання 

відкриття безкоштовних недільних шкіл. Ці безкоштовні освітні заклади для дітей та 

дорослих передова інтелігенція вбачала не тільки засобом поширення грамотності й освіти 

в країні, а й одним із шляхів зближення з народом. Зокрема, МНО та МВС визнавали дане 

явище корисним, бо недільні школи не потребували значних витрат. Проте, у травні 1861 р. 

МНО надіслало попечителям навчальних округів правила про нагляд за закладами 

народної освіти. Було обмежено обсяг викладання, а вибір підручників став можливим за 

каталогом книжок, які було затверджено навчальним комітетом МНО. Також у 1861 р. 

вийшло розпорядження про призначення у недільні школи наглядачів. У червні 1862 р. 

набула чинності «Постанова про перегляд правил про недільні школи та тимчасове їх 

закриття» [105]. Дослідники доводять, що 10 червня 1862 р. за рішенням уряду всі недільні 

школи припинили своє існування. Однією з причин, що призвели до закриття діяльності 

недільних шкіл, стало їх звинувачення в антидержавній пропаганді [41, с. 132].  

Напередодні прийняття університетського статуту, а саме 25 червня 1835 р. був прийнятий 

Указ про вступ в силу Височайше затвердженого Положення про навчальні округи МНО. 

На основі документу ліквідувалася адміністративно-управлінська діяльність університетів 

у навчальних округах. Разом з тим роль університету як провідного наукового та 

навчально-методичного центру округу не була знівельована (ст. 10 Положення) [43, с. 865]. 

Новий університетський статут став важливою нормативно-правовою базою для 

подальшої еволюції педагогічної й громадсько-просвітницької діяльності науковців 

Слобожанщини. Статут 1835 р. вніс деякі зміни в організацію університетів, хоча мета 
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університетської освіти залишалася незмінною – підготовка до державної служби. При 

цьому університет перетворювався в навчальний заклад (розд. I, § 7) [111], заснований на 

«російських засадах», тобто здатний надати перевагу вітчизняному вихованню над 

іноземним, що свідчило про вірність МНО гаслу «Самодержавство, Православ’я, 

Народність». За статутом, загальне управління університетами перейшло до попечителів 

навчальних округів (§. 8) [111]. Рада університету позбулася самостійності в навчальних 

і наукових справах. Суттєво змінювався склад факультетських рад. Віднині до них мали 

належати лише ординарні та екстраординарні професори (§ 17) [111], що значною 

мірою визначало організаційний нарям їх педагогічної діяльності. 

За статутом 1835 р. передбачалося, що педагогічна діяльність представників 

професорсько-викладацької колегії мала реалізовуватися в університетах на трьох 

факультетах: філософському, юридичному та медичному (розд. 1, § 2) [111]. У процесі 

нової реорганізації у 1849–1850 рр. філософські факультети були ліквідовані. В 

університетах мали існувати такі факультети: історико-філологічний, фізико-

математичний з розподілом на відділення фізико-математичних та природничих наук, 

юридичний та медичний [49, с. 36]. Така реорганізація обумовлювала розвиток 

природничих наук і сприяла посиленню ролі природодослідників у підготовці медичних 

та фармацевтичних кадрів. Під час дії статуту 1835 р. медичні та природничі науки 

меншою мірою, ніж гуманітарні, відчували особливості чергової ідеологізації.  

За статутом 1835 р. на медичному факультеті (§ 13) й фізико-математичному 

відділенні філософського факультету (§ 12) створювалися кафедри, перелік яких відбито 

у табл. Б.2.1 (див. с. 555) [90, с. 20–61; 111]. Серед навчально-допоміжних установ 

університету перераховувалися й ті, на базі яких мав організовуватися процес підготовки 

медичних та фармацевтичних чиновників (§ 167). При Харківському університеті, як 

такому, що мав медичний факультет, допускалося функціонування аптеки (§ 125) та 

інституту (для підготовки казеннокоштних студентів до лікарської служби) (§ 160) [111]. 

Статутом 1835 р., а також «Правилами про іспити медичних, ветеринарних і 

фармацевтичних чиновників та взагалі осіб, що займаються медичною практикою» (1838), 

передбачалися особливості організації освітнього процесу на медичних факультетах 
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університетів. Якщо у першому університетському статуті турбота про якість освіти 

віддзеркалювалася швидше в побажанні викладати курси кращим і зрозумілішим 

способом й не підкріплювалася організацією дієвого контролю за якістю викладання, то 

тепер статутом вводилася продумана система заходів, що охоплювали всі ланки 

управлінської структури університету. 

Уперше були чітко визначені цільові настанови щодо діяльності медичних факультетів, 

яким слід було повністю переорієнтувати свою роботу на підготовку та випуск лікарів. У межах 

настанов статуту розроблявся навчальний план формування фахівця, якому разом з дипломом 

про закінчення університету надавалося право на вільну лікарську практику. Закріплювалася 

курсова система навчання, яка передбачала розподіл всіх без винятку дисциплін за півріччями і 

дозволяла домогтися оптимальної послідовності в засвоєнні студентами курсу медичних наук. 

Відбувся перехід до п’ятирічної освіти на медичному факультеті (§ 100) [111], що дозволило 

збільшити тривалість клінічних занять з одного року до двох.  

Медичний факультет мав складатися з тих, хто навчає, та тих, хто навчається. 

Ті, хто навчають, поділялися на професорів, ад’юнктів та лекторів. Докторський 

ступінь визнавався обов’язковою умовою для заняття професорської посади, а 

магістерський – для посади ад’юнкта (§ 12) [111; 168, с. 42]. При цьому від кожного 

претендента на посаду вимагалося, щоб його наукова спеціальність відповідала тому 

факультету, на якому він збирався працювати.  

Дослідниками установлено, що у 50-х рр. XIX ст. у країні, у зв’язку з дефіцитом 

кваліфікованих викладацьких кадрів, була запозичена західноєвропейська практика 

підготовки «молодої зміни» викладачів для університетів – інститут приват-доцентів, 

що протягом довгого часу (близько 40 років) залишався формальністю [36, с. 13]. 

Уперше поняття «приват-доцент» згадується в документах МОН 31 травня 1861 р. 

[100, с. 51, 58–63]. Поняття «приват-доцент» (лат. «privatum docents») у перекладі з 

латини слід розуміти таким чином: той, що навчає приватним способом [100, с. 51]. 

У цій посаді вбачали засіб підготовки викладачів-початківців до професури. Приват-

доцентам за виконання роботи не передбачалося постійне утримання, вони у всьому 

залежали від професорів [111, с. 108].  
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Особливості педагогічної діяльності професора визначалися так: 1) повне, 

правильне і добромисне («благонамеренное» – рос.м.) викладання свого предмета; 

2) точні і достовірні відомості про хід та успіхи вивчення студентами наук, що 

викладаються, та про досягнення учених; 3) участь у засіданнях Ученої ради, 

факультетських зборах (під головуванням декану) і правлінні університету (§ 85) 

[111, с. 43]. Указані вимоги обумовлювали викладацький, науковий та організаційний 

напрями педагогічній діяльності представників професорської колегії. 

Професори, що суміщали викладацьку працю з науковою діяльністю, мали 

право виписувати періодичні видання та монографії, опубліковані за кордоном, і 

безмитно їх отримати (розд. VII, § 121, 134). Так само як і на минулому етапі, 

університет, володіючи власною друкарнею і цензурою (розд. VII, § 120, 124), 

надавав своїм науковим співробітниками можливість опублікувати результати їх 

дослідницької та навчальної діяльності (розд. VII, § 120) [111], що надавало імпульс 

науковому та навчально-методичному напрямам педагогічної діяльності науковців .  

Статут 1835 р. суттєво не вплинув на напрями діяльності факультетських рад. Хоча 

їх членам дозволялося раз на рік у письмовій формі надавати пропозицію щодо 

організації викладацького й наукового напрямів діяльності (§ 19) [111]. Рада факультету 

мала розглядати «метод викладання» та «керівництва», якими користувалися професори. 

Положення статуту спрямовували професорів прикладати зусилля для досягнення 

студентами успіхів у навчанні. Наприкінці семестру передбачалося засвідчити їх знання 

за допомогою словесних питань (§ 87) [111; 168, с. 43].  

Навчальна діяльність регламентувалася в розділі III «Предмети і обов’язки 

ради»: передбачалося дослідження упущень професорів у виправленні доручених їм 

посад та ін. [111]. Норми, пов’язані з процесом викладання, займають центральне 

місце в статуті 1835 р. Саме вони і зазнали значного розвитку. Статут 1835 р. чітко 

встановлював норму тижневого навчального навантаження професорів: не менше 8 

годин на тиждень (§ 86) [111; 168, с. 43]. Наприкінці 40-х рр. ХІХ ст., під впливом 

подій 1848 р., посилилися охоронювані тенденції у вітчизняній системі вищої освіти. 
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В «Інструкції ректорам університетів і деканам факультетів» йшлося про посилення 

нагляду за духом і напрямом викладання [49, с. 36; 138, с. 236]. 

У середині 1840-х рр. тимчасовим медичним комітетом була вироблена 

концептуальна програма, що була покладена в основу проходження курсу медичного 

факультету. Весь курс медичного факультету поділявся на навчально-тематичні 

блоки: перший блок (перший і другий курс) – загальноосвітні дисципліни і предмети 

природничого циклу. Таким чином декларувалася природничо-наукова спрямованість 

медичної освіти. Другий блок (третій курс) становили медичні дисципліни, які 

забезпечували правильну діагностику та лікування хвороб; третій блок (четвертий 

курс) ставив собі за мету навчити студентів застосовувати отримані знання на 

практиці в факультетських клініках; четвертий блок (п’ятий курс) готував студентів 

до самостійної лікувальної роботи в шпитальних клініках [50, с. 38].  

У 1861 р. відбулася відмова від вступних екзаменів і заміна їх конкурсом 

атестатів класичних гімназій, що створило умови для заповнення університетських 

аудиторій різночинною молоддю. Професійну придатність визначали перевідні й 

випускні екзамени. Незважаючи на витратність, ця система задавала високі освітні 

стандарти, засновані на жорсткій системі піврічних екзаменаційних сесій [50, с. 38]. 

Можливість отримання фармацевтичної освіти при медичному факультеті ІХУ 

обумовлювалася особливостями нормативно-правової регламентації аптечної 

справи в Російській імперії, яка за оцінкою фахівців була досить жорсткою. Зауважимо, 

що аж до 1918 р. управління медициною та фармацією здійснювалося у країні з боку 

МВС, яке вважалося досить консервативним у порівнянні з іншими міністерствами. У 

1836 р. Миколою І був «височайше» затверджений новий «Статут аптекарський». 

Документ зберігав своє значення впродовж усього XIX ст. Статут містив 47 

параграфів, що об’єднувались у п’ять розділів: 1) порядок заведення, улаштування й 

передачі аптек; 2) внутрішній устрій аптеки; 3) порядок внутрішнього управління 

аптек, заготівлі та відпуску ліків; 4) права та обов’язки фармацевтів; 

5) відповідальність фармацевтів [59, с. 78; 132].  
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Відкривати казенні аптеки дозволялось тільки за розпорядженням МВС, вільні ж – з 

дозволу Медичного департаменту МВС. При цьому, право на відкриття та утримання аптеки 

надавалося кожному бажаючому, якщо він мав фармацевтичне звання аптекаря або 

провізора. Якщо ж власник не відповідав цим вимогам, то повинен був найняти управителя 

аптеки з відповідним званням. Аптекарський статут 1836 р. визначив обставини, за яких 

фармацевти підлягали відповідальності: недоліки й погана якість матеріалів і посуду, 

недотримання санітарних норм, помилкові записи рецептів в рецептурну книгу, 

неправильне приготування і несвоєчасна відпустка ліків [132, с. 319]. За таких вимог до 

професійних здібностей фармацевтів, мав посилюватися контроль за їх підготовкою. 

Зауважимо, що «Правила про іспити медичних, ветеринарних і фармацевтичних 

чиновників» (1838) [46, с. 69] передбачали можливість здобуття учених ступенів 

«медикохірург» (скасовано у 1845 р.), «доктор медицини», «доктор медицини й 

хірургії» [233, с. 30]; фармацевтичних звань: «аптекарський помічник», «провізор», 

«аптекар». Названі правила обумовлювали характер системи атестації здобувачів 

фармацевтичного звання. Віднині іспити могли організовуватись тільки при університетах, 

або при Медико-хірургічній академії [46, с. 69–70]. Наголосимо, що за правилами 1838 р. 

фармацевтична освіта надалі тісно пов’язувалася з медичною. Важливим нововведенням 

була вимога щодо провізорів прослухати в Медико-хірургічній академії або університеті 

курс фармацевтичних наук. Заснування фармацевтичних курсів при університетах було 

значним досягненням для того часу. 

Аналіз спеціальної літератури дозволяє стверджувати, що у відповідності до нових 

положень вимоги до аптекарських учнів були підвищені. Так, для них було встановлено 

загальноосвітній ценз чотирьох класів гімназії. Тільки після трирічної практичної роботи в 

аптеці, за умови позитивної характеристики аптекаря, аптекарський учень міг бути 

допущеним до іспитів на звання аптекарського помічника. Під час іспитів аптекарські учні 

доводили наявність в них знань з теоретичних дисциплін (хімія, фізика, фармакогнозія та 

фармакологія), а також виготовляли кілька складних фармацевтичних препаратів. Отримавши 

звання аптекарського помічника, особа здобувала право бути завідувачем невеликих аптек в 
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сільській місцевості, або працювати на другорядних посадах в інших аптеках. Зазначимо, що 

навчання жінок з метою отримання ними фармацевтичних звань не передбачалося [46]. 

На окресленому етапі урядом були також затверджені «Правила випробування 

лікарів, фармацевтів, ветеринарів, дантистів і повивальних бабок» від 18/30 грудня 1845 р., 

за якими на медичному факультеті надавалися відповідні ступені [114, с. 11]. Названі 

правила застосовувалися у всіх закладах вищої освіти медичної спрямованості. Правила 

1845 р. увійшли складовою частиною до Статуту лікарського («Устав врачебный» – 

рос. м.) [165, с. 173] та проіснували майже без змін до 1917 р. [114, с. 11]. Цим документом 

установлювалися вчені ступені, а також звання в галузі медицини, фармації, ветеринарії. 

Вони так і називалися у правилах – «медичні», «фармацевтичні», «ветеринарні». Усього на 

медичному факультеті надавалося 15 учених ступенів та окремих звань, що розподілялися 

на три групи: 1) вчено-практичні (лікар, доктор медицини, доктор медицини й хірургії), 2) 

вчено-службові (повітовий лікар, член повітової управи (акушер, оператор), інспектор, 3) 

спеціально-практичні (дантист, повивальна бабака та ін). Але вони не мали однакової 

значущості. Вищими ученими ступенями для медиків вважалися «доктор медицини» та 

«доктор медицини й хірургії». У галузі фармації започатковувався ступінь магістра 

фармації, який вводився замість «аптекаря». Під час іспитів, що передбачалися для 

досягнення означеного ступеня, здобувач повинен був здійснити низку дослідів. Серед 

них: хімічний, фармакогностичний, судово-хімічний. Крім того, правила передбачали 

перевірку наявності у здобувача широких знань з хімії та фармації [114, с. 11]. Магістри 

фармації здобували права дворянства, що надавало пільги й створювало мотивацію для 

кар’єрного зростання фахівців фармацевтичного спрямування. 

У контексті урядової політики 40-х – 50-х років ХІХ ст. у країні були прийняті 

заходи щодо ускладнення закордонних відряджень представників професорсько-

викладацької колегії, що стримувало контакти науковців з передовими центрами освіти 

й науки. Однак, вже у другій половині 50-х років ХІХ ст. це ускладнення було скасоване 

[49, с. 39]. Відновлюючи курс на необхідність розвитку науки, міністри вказували на 

обов’язок МНО постійно сприяти руху науки вперед [165, с. 19]. Такі заяви повністю 

відповідали настроям широких кіл громадськості, що склалися у середині 50-х рр. ХІХ 
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ст. під впливом катастрофічної поразки Росії у Кримській війні, яка розкрила технічно-

економічну відсталість країни. Восени 1855 р., при відвідуванні університетів та гімназій 

країни, міністр О. Норов говорив: «Наука, панове, завжди була для нас однією з 

найважливіших потреб, але тепер вона перша. Якщо вороги наші мають над нами 

перевагу, то єдино силою освіти» [165, с. 20].  

Від політики царського уряду залежало вирішення проблеми інституалізації вищої 

жіночої освіти на Слобожанщині. На території Російської імперії у 50-х роках ХІХ ст. 

жінки отримали можливість відвідувати університети на правах вільних слухачок. 

Безпосереднім приводом МНО для хвилювання стало прохання мешканки Харкова 

Л. Ожигіної про проходження лікарської практики після прослухування лекцій в 

університеті. Залишається невідомою відповідь міністра на цей запит. Однак, у цілому, 

уряд не ставився співчутливо до наміру жінок отримати вищу освіту. Правилами від 31 

травня 1861 р. доступ жінок до університетів залишався закритим [122, с. 45].  

Констатуємо, що університетський статут 1835 р., так само як і Положення про 

навчальні округи 1835 р. позбавляв університети їх участі в училищних комітетах. У 

зв’язку з цим керівництво школами, гімназіями, училищами округу передавалося в сферу 

компетенції попечителя. Натомість допускався розгляд Ученою радою міркувань щодо 

пропозицій попечителя стосовно справ училищних, як-от: про вдосконалення викладання 

наук, про заснування додаткових курсів, про прийняття до керівництва навчальних 

посібників (§ 30) [111]. Передбачалася специфіка організаційного напряму педагогічної 

діяльності науковців: за їх участі на засіданнях рад факультетів, Ученої ради університету 

мали розглядатися питання під головуванням ректора та декана, обраних на чотирирічний 

термін. Ректори, як і раніше, затверджувалися імператором, декани (обрані радою 

факультету) – міністром, а професори – попечителем.  

У 40-х – на початку 50-х рр. ХІХ ст. урядом були прийняті одіозні постанови 

стосовно заборони виборів ректора й деканів. Надалі ці постанови були скасовані у 

результаті лібералізації суспільного життя з початком царювання Олександра ІІ, 

тобто у другій половині 50-х років ХІХ ст. [49, с. 39]. Отже, обмеження прав та свобод 
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університетів створювало бар’єри на шляху виявів громадської ініціативи 

представників професорсько-викладацької спільноти, зокрема ректора та деканів. 

Окремі положення статуту, що передбачали повноваження представників 

адміністрації, допускали просвітницьку роботу з їх боку в університетському просторі. 

Хоча статут заперечував норми університетської демократії, все ж ректор як голова 

правління університету мав зупиняти миролюбно всі невдоволення університетської 

спільноти, або вдаватися до суворих заходів (§43) [111]. Отже, словосполучення 

«прекращать миролюбно» не заперечувало, а й передбачало його право на формування 

певних ціннісних орієнтацій професорів. 

За збереженням «благочиния и порядка» в університеті мала слідкувати 

університетська поліція, при цьому було важливо споглядати за утриманням у чистоті 

будівель та забезпечувати протипожежну безпеку (§42) [111]. Обов’язкове носіння 

форменого одягу як викладачами, так і студентами, було визнано одним з важливих 

засобів зміцнення дисципліни і було відображенням рівня виховання морального в 

широкому сенсі цього слова» [147, с. 259]. 

Науковий потенціал, викладацькі здібності та ціннісні орієнтації науковців 

Слобожанщини – фундаторів вітчизняної вищої медичної та фармацевтичної освіти – 

протягом окресленого етапу певною мірою обумовлювалися урядовою політикою стосовно 

підготовки вітчизняних кадрів для вищих закладів освіти, досягненнями в галузі наукових 

знань, ідеями видатних педагогів того часу. Урядові кола намагалися вкорінювати серед 

населення національну ідею, здатну привернути на бік правлячого режиму 

представників суспільства. Нова ідеологічна база знайшла відбиток ще на початку 

30-х років ХІХ ст. у пропозиції міністра народної освіти С. Уварова, призначеного на 

посаду у 1833 р. Загальний дух режиму відобразився в концепції перебудови вищої освіти 

через формулу: «Самодержавство, Православ’я, Народність» [179].  

Програмний характер носила записка С. Уварова «Про засоби зробити народне 

виховання спеціальним, не відступаючи від загальних видів його», що була адресована 

Миколі І ще наприкінці 1832 – на початку 1833 рр. Аналіз тексту записки свідчить, що 

міністр народної освіти С. Уваров прагнув підкреслити необхідність спеціальної освіти й 



 

191 
 

висловлював думки, співзвучні ідеї «класичного університету» [49, с. 126]. За С. Уваровим, 

особистість освіченої людини (в особі представників вищих станів суспільства), тобто й 

науковця, важливо формувати шляхом її всебічного розвитку через повне й вільне 

спілкування з наукою, що й мало відбуватися в університетах.  

Подальше зближення науки з технологією у 30 х – 40-х рр. ХІХ ст. спричинило 

указ Міністерства фінансів 1837 р., за яким на базі університетів, зокрема ІХУ, мали 

започаткуватися «публічні читання з технічних предметів», а саме з хімії [73; 187, 

с. 122; 207, арк. 16]. Викладання технічної хімії на спеціальних курсах в 

університетському просторі обумовлювало громадсько-просвітницьку діяльність 

окремих науковців-природодослідників у контексті організації позашкільної 

народної освіти. На початку 40-х років ХІХ ст. було оголошене рішення уряду про 

необхідність пошуку засобів для розвитку галузей народної промисловості [110]. 

На думку істориків (С. Посохов, А. Андрєєв та ін.), саме з 30–40-х рр. ХІХ ст. 

суспільство розпочало усвідомлювати університетську освіту як цінність. У цей час 

формується уява про перспективи розвитку університету як національного [179]. 

Осередками науки в Російській імперії стали як Академія наук й університети, так і і 

наукові товариства. Так, у цей час було започатковано товариство російських лікарів у 

Санкт-Петербурзі (1833 р.), Київське товариство лікарів (1840 р.), Одеське товариство 

лікарів (1849 р.); наукове товариство російських лікарів у Москві (1861) [60, с. 141].  

З метою формування вітчизняних наукових кадрів МНО у другій половині 50-х років 

ХІХ ст. вдалося до заходів, затверджених імператором. Так, передбачалося, що професори 

мали відстежувати у межах своєї кафедри «схильність до вченого звання» студентів, 

розпочинати спеціальну підготовку кращих випускників до професорських обов’язків, 

доводячи про все це до відома МНО. Оголошувався намір: для повного приготування до 

професорського звання посилати таких осіб навіть за кордон [27, стб. 79–80]. Це рішення 

сповістило про фактичне утворення в університетах Російської імперії в цілому, та ІХУ, 

зокрема, так званого «інституту професорських стипендіатів» (прообраз докторантури й 

аспірантури) й було вагомим чинником формування наукових інтересів та викладацьких 

здібностей науковців-медиків та природодослідників Слобожанщини. 
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Інтерес як природодослідників, так і науковців-медиків до природничих наук 

протягом окресленого етапу визначався й тим, що саме на тридцяті роки ХІХ ст. припадає 

розвиток атомно-молекулярного вчення, на ґрунті якого формувалася теорія органічної 

хімії, що вплинуло на становлення класичної хімії [13]. Підґрунтя наукових досліджень 

вбачалося у досвіді [147]. У першій половині ХІХ ст. розвивалися природничі науки. 

Головним змістом біології стала необхідність класифікації. У зв’язку з природничими 

науками тривав розвиток медицини та фармації. У дусі нових запитів удосконалювалися 

галузі медичної науки, серед яких одне з чільних місць посіла фізіологія. 

Посилення наукового потенціалу науковців-медиків й природодослідників 

Слобожанщини обумовлювалося тим, що з 1844 р. у Російській імперії було встановлено 

заборону на тематичний зв’язок між магістерською й докторською дисертаціями та 

офіційно закріплено систему опонентів при захисті дисертацій [168, с. 42]. Цікаво, що 

опонентів не прийнято було запрошувати зі сторони, оскільки надання учених ступенів 

вважалося суто внутрішньою справою університету. Про правила щодо дисертаційних 

робіт здобувачів медичних ступенів дізнаємося зі звіту про стан та діяльність Харківського 

університету за 1858–1859 рр. [118, с. 2]. Так, у 1858/59 н.р. було дозволено писати та 

захищати дисертації латиною, російською мовою, або однією з найбільш вживаних 

європейських мов (за особистим рішенням пошукачів вченого ступеню).  

Особливий вплив на діячів освіти на початку другої половини ХІХ ст. здійснювали 

педагогічні ідеї М. Пирогова, К. Ушинського. Так, М. Пирогов у записці міністру 

народної освіти від 18 травня 1841 р. виклав свої погляди щодо організації вищої 

медичної освіти й запропонував свій проєкт організації навчання на медичному 

факультеті. Він пропонував встановити 6-річний курс навчання; збільшити до трьох років 

час, що студенти мали проводити у ліжка хворого, упровадити в навчальний процес 

етапність клінічної освіти. Він також заявляв про доцільність створення декількох 

різновидів клінік, зокрема університетських на базі міських лікарень, пояснював завдання 

викладачів-клініцистів [69]. Зокрема, К. Ушинський у своїй педагогічній теорії особливу 

увагу приділяв питанням підготовки вчительських кадрів для народних шкіл і 

формування для цієї мети професійних навчальних закладів(«Недільні школи», 1861). 
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Прогресивна спільнота виступала за внесення змін до «Положення про приватні 

навчальні заклади» (1835). Важливою вимогою було надання більшої свободи приватній 

ініціативі стосовно визначення навчального курсу у приватних школах та підвищення 

якості освітніх послуг [40, с. 132–133]. Нові принципи організації шкільної системи 

(«гуманний, загальнолюдський» характер школи, безстановість, організація публічних 

лекцій тощо) отримали підтримку в суспільстві та були вагомим важелем формування 

ціннісних орієнтацій науковців-медиків та природодослідників Слобожанщини.  

Отже, чинниками розвитку педагогічної й громадсько-просвітницької 

діяльності науковців-медиків та природодослідників Слобожанщини впродовж ІІ 

етапу (1835–1862 рр.) були:  

− соціально-економічні й суспільно-політичні зрушення – розвиток фабричної 

промисловості, подальше зближення науки з технологією; початок епохи Великих 

Реформ (1856–1874 ), відміна кріпацтва й збільшення кількості вільнонайманих 

працівників; зростання населення міст Слобожанщини, зокрема Харкова; потреба у 

працівниках медичного й фармацевтичного спрямування й зацікавленість пересічних 

громадян у розвитку закладів охорони здоров’я у зв’язку з високою смертністю й 

епідеміями; поразка у Кримській війні та зростання опозиційних настроїв у суспільстві);  

− урядова політика в галузі освіти, нормативно-правове забезпечення 

педагогічної й громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків та 

природодослідників у контексті еволюції вищої медичної та фармацевтичної освіти – 

університетський статут 1835 р., постанови МОН («Положення про навчальні округи 

1835 р.» та ін.) та тимчасового медичного комітету МВС у середині 1840-х рр. зумовили 

розширення змістових складових основних напрямів педагогічної діяльності науковців 

на основі нормативного закріплення організаційних засад функціонування медичного 

факультету (курсова п’ятирічна система навчання, більш раціональне поєднання 

теоретичного і практичного складників підготовки медичних та фармацевтичних 

чиновників, декларування природничо-наукової спрямованості медичної та 

фармацевтичної освіти), заборону тематичного зв’язку між магістерською та 

докторською дисертаціями та офіційне закріплення системи опонентів при захисті 
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дисертацій, позбавлення науковців участі в училищних комітетах та уможливлення 

розгляду членами Вченої ради пропозицій попечителя стосовно справ училищних; 

декларувалася необхідність посилення нагляду за духом і напрямом викладання 

(«Інструкція ректорам університетів і деканам факультетів» 1848 р.); дозвіл жінкам у 50-х 

роках ХІХ ст. відвідувати університети на правах вільних слухачок та його відміна у 1861 р 

(Правила від 31 травня 1861 р.); 

− остаточно сформувалася практика атестації фармацевтів в університеті 

(1838); уніфіковано систему навчання фармацевтів на основі поєднання двох моделей 

(професійної і частково-академічної) в єдину систему. «Правила випробування лікарів, 

фармацевтів, ветеринарів, дантистів і повивальних бабок» 1845 р. закріпили науково-

дослідну складову в якості компонента професійної діяльності;  

− науковий потенціал, викладацькі здібності й ціннісні орієнтації науковців 

Слобожанщини – фундаторів вітчизняної вищої медичної та фармацевтичної освіти 

– обумовлювалися акцентуванням урядом необхідності розбудови системи освіти на 

основі гасла «Самодержавство, Православ’я, Народність», розвитку професійної 

освіти; зростанням інтересу науковців-медиків до природничих наук у зв’язку зі 

становленням класичної хімії як науки; офіційним залученням науковців до публічних 

читань з технічних наук в університетському просторі; становленням інституту 

професорських стипендіатів; педагогічними ідеями М. Пирогова щодо організації 

вищої медичної освіти й К. Ушинського стосовно народних шкіл; усвідомленням 

суспільством університетської освіти як цінності. 

Перешкодами, що стояли на заваді розвитку дослідженого феномену на цьому 

етапі були: непослідовна урядова політика стосовно інституалізації вищої жіночої 

освіти, скасування процедури виборів ректора й деканів протягом 40 -х – 50 -х років 

ХІХ ст., ухвала «Постанови про перегляд правил про недільні школи та тимчасове їх 

закриття» (1862); ускладнення процедури отримання дозволу на здійснення 

закордонних відряджень науковцями під дією охоронюваних тенденцій наприкінці 

40-х рр. ХІХ ст.; невизначеність процедури матеріального утримання приват-

доцентів; нелегальний характер діяльності гуртка харківської громади. 
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2.3. Поглиблення змісту педагогічної діяльності науковців-медиків та 

природодослідників Слобожанщини за визначеними напрямами й пожвавлення 

виявів їхньої соціально корисної активності в контексті зростання громадсько-

просвітницького руху (1863–1883 рр.) 

 

 

Особливості педагогічної й громадсько-просвітницької діяльності науковців-

медиків і природодослідників Слобожанщини на етапі 1863–1883 рр. зумовлювала низка 

чинників, серед яких значущими були соціально-економічні й суспільно-політичні 

зрушення в українських землях Російської імперії. 

Великі реформи другої половини ХІХ ст. зумовили початок нової історичної доби, 

що перебувала під впливом ідеї модернізації та становлення громадянського суспільства. 

Бурхливий розвиток капіталістичної економіки, шляхів сполучення та освіти надали 

помітний поштовх процесам урбанізації. Означені перетворення сприяли тому, що Харків 

набував статусу одного з найбільш великих міст як Слобожанщини, так і країни [68, с. 176]. 

Сфера діяльності багатьох адміністративних, економічних, культурних, наукових установ, 

що виникли в Харкові, виходила за межі Харківської губернії. Залізничне сполучення та 

вигідне географічне положення Харкова сприяли широкому надходженню до міста 

робочої сили, товарів, фінансових інвестицій. Динамічно зростало населення міста, 

головним чином за рахунок приїзжих. Якщо у 1864 р. у місті мешкало 55.003 осіб, то у 

1866 р. – 59.973 осіб,  в 1879 р. – 102.049, в 1882 – 133.139 [6, с. 116–117].  

Модернізація країни й регіону супроводжувалася земською і міською реформами, 

що були пов’язані зі створенням органів місцевого самоврядування, а також давала 

поштовх для розвитку громадсько-просвітницького руху. Органи міського 

самоврядування мали вирішувати низку нагальних потреб, пов’язаних з експансією 

науково-технічних досягнень до міського простору, налагодженням практики соціальних 

стосунків, розвитку інфраструктури; організовувати ринкові місця й комунікації. 

Зростання громадсько-просвітницького руху було за таких обставин характерним для 
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Харкова, як університетського міста, що став у другій половині ХІХ ст. основним 

каналом транслювання до представників громадськості європейських цінностей, певних 

виховних ідеалів, надавав приклади громадсько-просвітницьких ініціатив. 

У той же час загальне падіння моральності серед збіднілих верств населення, 

потреба пошуку шляхів боротьби зі смертністю населення, особливо під час епідемій 

інфекційних хвороб, незадовільний санітарний стан міста обумовлювали 

необхідність розвитку державних та громадських санітарних і медичних органів та 

установ, розширення аптечної мережі. Натомість, за свідченням Д. Багалія та 

Д. Міллера, у 1868 р. у Харкові нараховувалося усього 6 аптек, 2 аптекарських 

магазини [6]. Отже важливою була роль науковців у розширенні мережі місцевих 

закладів медичного й фармацевтичного профілю, поширенні санітарно-гігієнічних 

знань. Уряд був зацікавлений у залученні науковців до процесів модернізації країни.  

Слід сказати про земства, створення яких на Лівобережній Україні розпочалося 

на основі «Положення про земські установи» (1864). Земства були принципово 

новою фундацією. Це був представницький орган самоврядування на рівні повіту і 

губернії, який мав певні повноваження. Українські земські фундації були серед 

найбільш впливових і найрадикальніших [130, с. 439]. При цьому, протягом 

окресленого етапу вони існувати в умовах російського абсолютизму, паралельно з 

бюрократичною, централізованою державною системою: їх діяльність залежала від 

губернатора та міністра внутрішніх справ [33, с. 10]. За таких умов земству вдалося 

зберегти свою специфіку і авторитет. Демократичний земський рух ставив перед 

собою завдання: прискорити кардинальні зміни в імперії (наприклад, одержати 

конституцію), а також отримати дозвіл на створення шкіл українською мовою на селі 

[130, с. 440]. У ведення земств було передано як медичні заклади (раніше були 

підпорядковані Приказам громадського призріння), так і школи, а також статистичні 

органи. Відносно лікарської допомоги, земства мали виконувати наступні функції: 

організація лікарської допомоги міському і сільському населенню; відкриття 

земських аптек; постачання аптек лікарськими засобами; підбір кадрів для земських 
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аптек [190]. Стан земств у Харківській губернії зобразив професор в минулому, 

громадський діяч упродовж досліджуваного етапу – Є. Гордієнко [32]. 

Земська медицина на початку свого формування характеризувалася виїзною, в 

більшості випадків фельдшерською допомогою для сільського люду. Територія була 

поділена на дільниці, де проживало 150–200 тисяч осіб, радіус обслуговування досягав 

більше 100 кілометрів. Земства відчували потребу саме в молодих медичних кадрах й 

запрошували на роботу випускників медичних факультетів. Також земства активно 

залучали студентів-медиків старших курсів для участі в боротьбі з епідеміями [56, с. 99]. 

Під час формування земських медичних установ медики зіткнулися з величезними 

труднощами, їм доводилося завойовувати довіру недостатньо грамотних людей, 

виконувати комплекс своїх службових обов’язків і налагоджувати відносини з 

керівництвом. На це вказував у своїх нарисах С. Ігумнов [56], аналізуючи історію 

громадської медицини. Земська медицина була покликана функціонувати і поширювати 

свої знання серед народу, так само як і серед більш заможних прошарків населення. 

Як встановлено сучасними дослідниками [42, с. 98 ], незадовільним на той час був 

стан шкільної мережі, що підпорядковувалась земствам. Зокрема, у Харківській губернії 

він не відповідав санітарно-гігієнічним вимогам, нормам елементарної безпеки. Сільські 

громади нерідко виділяли під школи старі хати. Недостатнє опалення, погана 

теплоізоляція, явище «воздухобоязни», що супроводжувалося «тяжким повітрям» у 

класних кімнатах – ось неповний перелік негативних характеристик земських шкіл, з 

якими стикалися сучасники [42, с. 98–99]. Відтак існувала потреба у залученні 

громадськості на основі роботи земств до вироблення самого типу сільської початкової 

школи, що підходив би до місцевих умов життя, створення основ і методів викладання в 

ній, підбору педагогічного персоналу, видання підручників, устрою шкільних бібліотек.  

Отже, медична та соціальна діяльність земств в Харківській губернії потребувала 

підготовлених лікарів та уможливлювала виявлення громадсько-просвітницьких 

ініціатив з боку науковців-медиків та природодослідників Слобожанщини. 

На особливості урядової політики у 60–70-і роки ХІХ ст. щодо організації вищої 

медичної та фармацевтичної освіти, просвітницької діяльності представників 
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громадськості, зокрема й науковців, впливало побоювання царської адміністрації перед 

процесом формування національної та регіональної самосвідомості на підпорядкованих 

Росії українських землях. У циркулярі міністра внутрішніх справ П. Валуєва від 20 липня 

1863 р. проблема мови була розв’язана фразою: «Ніякої окремої малоросійської мови не 

було, нема й бути не може» [130, с. 434]. Заборонялося публічне вживання української 

мови скрізь, крім художньої літератури, де вона розглядалася як екзотичне «наріччя». За 

влучним зауваженням М. Поповича, українській мові було перекрито високі контексти, 

щоб зберегти їх тільки для російської культури.  

Упродовж означеного етапу на території підросійської України зростав 

Громадівський рух. Перевіркою діяльності громад опікувалася спеціально створена комісія, 

за результатом роботи якої було видано Емський указ у 1876 р. Указ містив вказівки щодо 

заборони ввезення з-за кордону українських книг, друкувати українські підручники, 

перекладати українською мовою твори класиків світової та російської літератури, писати, 

співати та грати на сцені вистави українською мовою. У 70-ті роки ХІХ ст. провідні діячі 

Старої громади Ф. Винниченко, Ф. Вовк, М. Драгоманов, Р. Житецький 

С. Подолинський та інші впливали на напрями діяльності Молодої громади. 

Молодогромадівці залучалися до спільної справи укладання словника української 

мови. Вимушена і добровільна лояльність до царизму, національна обмеженість, 

поміркованість старогромадівців, яку вони виявляли після Емського указу, 

відштовхувала від них радикально налаштованих діячів Молодих громад. 

Громадівський рух другої половини XIX ст. в Україні був складовою частиною 

різночинсько-народницького етапу українського національного відродження. Сповідуючи 

демократичні ідеї члени українських громад розгорнули різносторонню діяльність. 

Українська інтелігенція плідно працювала в галузі освіти, культури, наукових досліджень 

з української історії, етнографії, мови. Це була по суті опозиційна національна, політична 

й соціальна боротьба. 

Установлення військового контролю над Центральною Азією, участь та 

перемога Росії у війні 1877–1878 рр. з Туреччиною викликали приплив патріотизму 

серед населення. Російський уряд та російське суспільство, просякнуті 
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національними ідеями, демонстрували єдність у своєму ставленні до України, що 

поставала на їх очах. Українці стали підпадати під поліцейське переслідування, а 

українська літературна мова підлягала майже повній забороні.  

Утім держава була неспроможна повноцінно реалізовувати свої соціальні й 

освітні функції, зокрема відносно підростаючого покоління. У науковій розвідці 

С. Лупаренко встановлено, що у пореформений час незначна частка дітей була 

охоплена соціальним захистом. Водночас бурхливий розвиток промисловості, участь 

населення Слобожанщини у військових діях, народні лихоліття спричиняли 

бідування сімей, унаслідок чого зростала кількість соціально незахищених дітей: 

біженців, безпритульних і бездоглядних [77, с. 15.]. 

Політика уряду щодо удосконалення просвітницької діяльності серед дорослого 

населення країни багато в чому пояснювалися тим, що в цій діяльності з самого її початку 

запанували опозиційні по відношенню до влади настрої. Уряд побоювався, що під 

виглядом освітніх установ могла бути організована легальна революційна пропаганда 

серед народу. Тому-то політична благонадійність осіб, які влаштовували просвітницькі 

заходи, найбільше турбувала місцеве начальство і центральний уряд.  

Узагалі, за твердженням М. Рижкової, Ж. Кундій, державній політиці у галузі освіти 

пореформеного періоду був притаманний суб’єктивний характер [72, с. 32; 143]. Часто 

прийняття тих чи інших рішень обумовлювалося особистими симпатіями керівників МНО. 

У монографії О. Друганової знаходимо посилання на нормативні документи, що 

підтверджують намагання уряду організувати позашкільну освіту за рахунок приватної 

ініціативи окремих благонадійних осіб та товариств, члени яких складалися з 

представників заможних та лояльних до уряду верств населення [40, с. 213]. Так, під 

тиском громадськості уряд 14 липня 1864 р. ухвалив «Положення про початкові народні 

училища», яке побіжно стосувалося недільних шкіл [40, с. 213]. За цим положенням 

діяльність недільних шкіл формально не заборонялась, але обмежувалась суворим 

контролем з боку урядової бюрократії. Недільні школи були прирівняні до початкових 

училищ. При цьому не враховувалося, що переважну більшість учнів складали дорослі. 

Крім того МНО дозволило засновувати приватні недільні школи. Фінансування 
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недільних шкіл передбачалося здійснювати переважно за рахунок пожертвувань та 

коштів благодійних товариств [40, с. 136–137]. 

Протягом 60-х рр. ХІХ ст. з боку уряду здійснювався контроль процесу 

популяризації науки серед представників народних мас. Лекції та читання для народу 

підпорядковувались законам та правилам [40, с. 141]. У 1876 р. МНО видало «Правила 

про народні читання». Відповідно до положень документу передбачалося створити 

комісію з народних читань з метою впорядкування та видання брошур народних читань 

[40, с. 138]. За правилами від 24 грудня 1876 р., для улаштування народних читань в 

губернських містах лекції дозволялися за проханням товариств та приватних осіб, за 

згодою попечителя навчального округу та губернатора [74]. Отже, процес переростання 

просвітництва в громадсько-просвітницький рух був унормований державою й 

поставлений в законні рамки. 

Важливо схарактеризувати урядову політику в галузі вищої освіти, нормативно-

правове забезпечення педагогічної й громадсько-просвітницької діяльності науковців-

медиків та природодослідників у контексті еволюції вищої медичної та фармацевтичної 

освіти. У зв’язку зі зрушеннями у розвитку наукової думки, раціоналістичним 

світоглядом, у відповідності до потреб економіки та суспільного розвитку, у країні 

закладалися законодавчі підвалини реформування університетської освіти. Відомо, 

що 18 червня 1863 р. Олександром II було підписано новий університетський статут, 

який з цього часу набув статусу закону [112]. Статут 1863 р. був загальним статутом 

для п’яти університетів Російської імперії (Петербурзького, Московського, 

Харківського, Київського та Казанського).  

В офіційних коментарях до статуту 1863 р., надрукованих у ЖМНП, були названі 

його визначальні риси у порівнянні зі статутом 1835 р. [179, с. 297–310], а саме: 

1. Надання університетам більшої самостійності у справі внутрішнього 

управління і можливості, при зберіганні загальної з іншими університетами системи 

управління, розвиватися відповідно місцевим умовам та вимогам. 

2. Посилення значущості наукових та навчальних засобів університетів 

відповідно до сучасних вимог науки. 
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3. Надання університетам можливості постійно мати достатню кількість 

професорів, відповідно підготовлених до свого звання. 

4. Пробудження та підтримка у здобувачів освіти нахилу до самостійного 

заняття науками та підпорядкування цих занять прямому й діяльному впливу з боку 

корпорації науковців університету. 

З приводу особливостей організації педагогічної діяльності представників 

професорсько-викладацької спільноти в статуті 1863 р. зазначалося: «…штатні викладачі 

зобов’язані: давати докладний звіт про своє викладання факультетським зборам, 

виконувати доручення факультету і Вченої ради, що пов’язані з їх науковими заняттями, і 

брати участь у випробуваннях кандидатів на різні викладацькі посади…» (ст. 82). Члени 

факультету, так само як і на попередньому етапі, мали право надавати одну пропозицію на 

рік щодо удосконалення організації навчального процесу (ст. 25) [112]. Отже, мова йшла 

про розширення змісту напрямів педагогічної діяльності, а саме: викладацького, 

організаційного, навчально-методичного, наукового. Характеризуючи нормативно-

правове регулювання викладацької діяльності науковців, звернемо увагу на те, що за 

статутом 1863 р. норма тижневого навантаження викладачів не була визначена [112, с. 27]. 

У статуті 1863 р. знайшло відображення розуміння урядом необхідності 

упровадження спеціалізації у процес викладання та наукової діяльності викладачів. 

Наприклад, статут дозволяв Ученим радам приймати рішення про розподіл факультетів 

на відділення та встановлювати, які з навчальних предметів мають бути обов’язковими.  

Узагалі, в університетах передбачалося існування чотирьох факультетів: історико-

філологічного, фізико-математичного, юридичного та медичного. На основі подання 

факультетської ради, затвердженого Вченою радою університету, мали створюватися 

додаткові навчально-допоміжні установи [112, с. 4, 35]. Ці рішення через попечителів 

навчальних округів передавалися на затвердження міністра [112, с. 17]. 

Тенденція на подальшу спеціалізацію університетської освіти певною мірою 

позначилася на збільшенні кількості кафедр медичного й фізико-математичного 

факультетів Імператорських університетів, на базі яких передбачалося забезпечити 

підготовку фахівців медичного й фармацевтичного спрямування. Так, на медичному 
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факультеті замість десяти кафедр встановлювалося сімнадцять, на фізико-

математичному, викладачі якого забезпечували підготовку медичних та фармацевтичних 

чиновників, замість восьми – дванадцять [112, с. 100–101].  

Деякі зміни відбулися й у передбачуваній структурі навчально-допоміжних 

установ. Суттєво (у два рази порівняно зі статутом 1835 р.) збільшилося їх фінансування. 

Доцільно навести перелік кафедр медичного й фізико-математичного факультетів, а 

також тих навчально-допоміжних установ, що мали забезпечити підготовку фахівців-

медиків та фармацевтів (див. табл. Б.3.1, с. 556) [90, с. 69–71; 112]. 

Наведені у таблиці дані дозволяють стверджувати, що в університетському 

статуті 1863 р. знайшли відбиток особливості організації викладання фармації, 

фармакології та фармакогнозії. Передбачалося створення двох кафедр: кафедри 

теоретичної та експериментальної фармакології (на кафедрі мусили викладатися 

рецептура та вчення про мінеральні води) й кафедри фармакогнозії і фармації. Тобто, 

мова йшла про доцільність перейменування кафедри терапії («лікарського 

речеслів’я», або загальної терапії, токсикології, фармакології, дієтетики).  

Відтак, університетський статут 1863 р. стимулював відокремлення 

фармакології від фармації, що обумовлювало низку організаційних заходів щодо 

удосконалення роботи навчально-допоміжних установ для покращення викладання 

вищенаведених наук. Так, при кафедрі фармації мала бути створена робоча кімната з 

медикаментами та необхідними для виготовлення ліків посудом й інструментами. 

Також статут націлював університет на придбання засобів, необхідних для 

проведення дослідів на кафедрі фармакології (ст. 121) [112], що уможливлювало 

модернізацію освітнього середовища у напрямку посилення практичного складника 

у процесі підготовки медичних та фармацевтичних кадрів. 

Певним чином впливали на характер викладацької діяльності науковців-медиків та 

природодослідників проєкт правил (1863), а згодом правила щодо проведення практичних 

занять (1867), що були затверджені Вченою Радою ІХУ. Так, згідно з «Правилами для 

студентів й сторонніх слухачів лекцій…» під час організації практичної діяльності 

здобувачів освіти мали застосовуватись такі методи самостійної роботи: а) усний виклад 
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вивчених предметів науки...; б) письмові відповіді на питання, запропоновані викладачем і 

виконані в його присутності; в) вивчення першоджерел; г) написання творів; д) проведення 

бесід зі студентами про наукові предмети; є) проведення наукових дослідів у лабораторіях 

та інших навчально-допоміжних установах [133].  

За умов, коли на початку другої половини ХІХ ст. наука ще не завоювала в 

житті й свідомості суспільства належне їй самостійне і важливе місце, уряд 

підтримував формування мережі наукових закладів, фінансування наукових 

досліджень, підготовку наукових кадрів, діяльність учених комітетів Міністерств та 

відомств як органів з керівництва та управління наукою. При цьому уряд, як і раніше, 

пов’язував наукову діяльність з державною службою [165, с. 14]. 

В університетському статуті 1863 р. підхід МНО щодо вироблення нормативно-

правого підґрунтя роботи наукових товариств та підготовки наукових кадрів на базі 

університетів узгоджувався з оформленням на законодавчому рівні поняття «вчений» 

(меморія, затверджена постановою Загальних зборів Державної ради 10 квітня 1862 р.). 

У примітках до розділу ІХ університетського статуту 1863 р. уточнювалося, що учені 

ступені і звання з медичної та фармацевтичної частини підпорядковуються «загальним з 

цих частин постановам», тобто «Правилам випробування лікарів, фармацевтів, 

ветеринарів, дантистів і повивальних бабок» від 18/30 грудня 1845 р. [165, с. 174].  

Природно, що певні положення статуту 1863 р. створювали мотивацію для 

науковців стосовно занять педагогічною діяльністю на ниві університетської освіти. 

Вивчення положень університетського статуту та «Статуту про цивільну службу» 

(ст. 900) свідчить, що встановлення відповідності медичних й фармацевтичних 

ступенів до чинів державної служби передбачалося здійснювати так, як відображено 

у таблиці Б.3.2 [112; 165, с. 174]. Слід акцентувати увагу на тому, що наявність 

ученого ступеня або звання давало можливість просунення по службовій драбині до 

чину ІV класу, отримати спадкове дворянське звання [165, с. 174]. 

Вважаємо, що важливим мотивом для науковців ІХУ до більш відповідального 

ставлення до педагогічної діяльності протягом окресленого етапу, стало положення 

статуту 1863 р. про матеріальне забезпечення викладачів. Статутом була скасована 
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різниця у викладацьких ставках між столичними та провінційними університетами. 

Оклади професорів та інших викладачів зросли майже вдвічі. Ординарні професори 

тепер мали одержувати 3000 руб. на рік, екстраординарні – 2000 руб., доценти – 1200 

руб., прозектори – 1500 руб., помічники прозектора – 500 руб. Оклади 

встановлювалися для осіб, які забезпечували функціонування навчально-допоміжних 

установ. При цьому в Харківському університеті оплата праці таких осіб мала 

здійснюватися наступним чином: провізорам – 800 руб., аптекарським помічникам – 

250 руб., ординатору – 600 руб., лаборанту – 600 руб. [90, с. 62]. Також стимулювала 

працю викладачів система пенсійного забезпечення. Показово, що й при отриманні 

повної пенсії професор міг продовжувати працювати на своїй посаді [112].  

Показово, що МНО, з урахуванням привабливості державного чину, широко 

використовувало для своїх потреб так званих приват-доцентів, тобто чиновників «поза 

штатом». За статутом 1863 р. приват-доценти не отримували від казни жалування; 

натомість дозволялося на підставі подання факультетів видавати їм зі спеціальних коштів 

університету винагороду за їх працю (ст. 74) [112]. До того ж вони користувалися іншими 

привілеями бюрократії, тобто мали переваги класних чиновників (ст. 138) [112].  

Установлено, що окремі положення статуту 1863 р. підкреслювали вагомість 

наукового напряму педагогічної діяльності представників професорсько-

викладацької колегії. Так, університетам надавалося право: а) відомих учених, тих, 

хто здобув загальну популярність своїми вченими працями, зводити до вищого 

наукового ступеня прямо без випробування, і б) вчених, що мали ступінь доктора від 

іноземних університетів, допускати, за розсудом факультету, до випробування 

відразу на ступінь магістра (ст. 113) [112].  

До нового статуту 1863 р. був внесений пункт (розділ Х) про головну мету 

діяльності наукових товариств, організовуваних при університетах, – удосконалити 

сукупними зусиллями яку-небудь певну галузь науки, що підвищувало вагомість та 

престиж наукових товариств (ст. 119–120) [112]. Зміст наведеного пункту статуту 

відповідав об’єктивній потребі країни у колективній праці вчених для успішного 

вирішення існуючих тоді наукових проблем. У статуті 1863 р. уряд частково 
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врахував зауваження представників науково-педагогічної думки, дозволивши 

вважати організаційною основою наукових товариств принцип автономії.  

На здійснення організаційного напряму педагогічної діяльності представників 

професорської колегії вплинули положення університеського статуту 1863 р. 

стосовно розвитку принципу автономії та упровадження елементів самоуправління 

при збереженні університетом статусу державного закладу. Так, раз на три роки 

факультетські ради мали розглядати питання про обрання декана факультету.  

Вагомим для створення можливості вільної циркуляції думки, визначення форм та 

змісту громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків та 

природодослідників було те, що статут 1863 р. законодавчо визнав необхідність 

функціонування колегіальної установи – університетського суду. До складу установи 

мали входити троє суддів, обрані з-поміж професорів, та, на випадок хвороби суддів, 

троє кандидатів. До компетенції університетського суду належали справи: про 

порушення студентами встановлених правил; про сутички між студентами, 

студентами і викладачами та посадовими особами університету, навіть якщо такі 

відбулися поза межами університету (ст. 56–59) [112, с. 21].  

Урядова політика стосовно організації університетської освіти змінилася у 

результаті відходу уряду від ліберального курсу. Після замаху Д. Каракозова на 

Олександра II у 1866 р., тобто починаючи з другої половини 60-х рр., офіційна освітня 

політика міністра народної освіти Д. Толстого (1866–1880) спрямовувалася не стільки на 

управління вищою школою, скільки на управління суспільством засобом вищої школи. 

Проведення освітніх контрреформ посилювало державний контроль в освіті, сприяло 

усуненню гласності у вирішенні освітніх проблем, а також жорсткій регламентації 

внутрішньої життєдіяльності вищої школи, зростанню ідеологічного тиску, скасуванню 

автономії та самостійності вищих закладів освіти. 

Урядом були прийняті «Правила нагляду за студентами поза стінами університету 

та вихованцями вищих навчальних закладів різних відомств» (1867) [136] та нові 

«Правила для студентів» (1877–1879) [153]. Заходи 70-х рр. ХІХ ст. посилювали 

поліцейський нагляд за студентами і значно звужували самостійність університетських 
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колегій щодо студентських справ, усували виборний університетський суд. Усе це 

визначало характер педагогічної й громадсько-просвітницької діяльності науковців-

медиків та природодослідників Слобожанщини протягом окресленого етапу. 

Однак, не дивлячись на заборону будь-яких студентських корпорацій, 28 червня 

1869 року був підписаний циркуляр МНО про зростання ролі наукових занять студентів. 

Основна увага мала приділятися письмовим роботам студентів. Подібну постанову 

можна оцінити як намагання уряду підтримати підготовку нової генерації учених та 

відволікти майбутніх фахівців від політичної активності [11; 84]. Поділяємо твердження 

дослідниці В. Бенера [11, с. 23–33] з приводу того, що впродовж 1863–1884 років 

відбулася активізація розвитку теорії і практики самостійної роботи студентів в 

університетській освіті, навіть у контексті протирічливої освітньої політики уряду. 

Зауважимо, що логіко-системний аналіз наукових джерел дозволив дослідниці 

В. Бенера визначити самостійну роботу студентів другої половини ХІХ ст.: по-перше, 

як діяльність, що планувалася у співробітництві з викладачем під прямим або ж 

опосередкованим керівництвом з метою спрямування самодіяльності особистості на 

самостійне вивчення конкретних наук для розв’язання наукових, практичних завдань 

майбутньої професійної діяльності; по-друге, як діяльність індивідуальну, що 

здійснювалася студентом власними силами без сторонньої допомоги [11, с. 23–33]. 

Вагомим чинником поглиблення педагогічної й пожвавлення громадсько-

просвітницької діяльності науковців-медиків та природодослідників Слобожанщини 

впродовж окресленого етапу були їх науковий потенціал, викладацькі здібності й 

ціннісні орієнтації. Аналіз спеціальної літератури з теми дослідження дозволяє 

констатувати, що особливості модернізації медичної та фармацевтичної освіти 

обумовлювалися зростанням престижу науки пореформеної Росії, загальним розвитком 

медичних та природничих наук. У 1859 р. побачила світ книга Ч. Дарвіна «Походження 

видів шляхом природного відбору, або збереження обраних порід в боротьбі за життя», 

де викладалася матеріалістична теорія еволюції органічного світу. Відкриття Яковом 

Шлейденом (1804–1864) і Теодором Шванном (1810–1882) клітинної будови організмів 

відіграло велику роль у прогресі природничих наук, медицини.  
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Великі успіхи фізики, хімії, загальної анатомії, гістології дали можливість 

розвиватися експериментальній медицині. Під впливом учнів Ю. Лібіха, німецького 

вченого-хіміка, відбувалося усвідомлення значущості лабораторних робіт. У наукових 

колах та в суспільстві зростала схильність до доказової перевірки істини [13]. Виникла 

потреба у перегляді поглядів на патологію, розробці нових підвалин патологічної 

анатомії. У цей час з кола медичних дисциплін виокремилася педіатрія [60, с.77].  

На науковців-медиків значно впливали ідеї фізіолога І. Сеченова, ім’я якого 

благоговійно промовлялося не тільки студентами і прогресивною професурою, а й у 

середовищі всієї передової частини суспільства. Під впливом ідей І. Сєченова і клініциста 

С. Боткіна відбувалися докорінні перетворення в медицині [12, с. 16]. Суспільно-

політична атмосфера 60-х років ХІХ ст. вплинула на якісне й кількісне зростання 

медичної літератури. Почали видаватися капітальні монографії, періодичні збірки, 

започатковувались періодичні медичні видання [60, с.146]. Серед капітальних праць слід 

відмітити: «Рефлекси головного мозку» І. Сеченова (1863–1866), «Клінічні лекції» 

С. Боткіна (видавалися декілька раз), багатотомний «Архів внутрішніх хвороб» під 

редакцією С. Боткіна (1869–1889), «Лекції загальної патології» В. Пашутіна у двох 

частинах (1878–1881), «Короткий курс гігієни» В. Субботіна (1862) та ін. [60, с.146]. 

Серед медичних періодичних видань, що публікувалися впродовж означеного 

періоду слід назвати: «Архив судебной медицины и общественной гигиены» (друк з 

1865 р.), «Здоровье» (1874–1883), «Врач» (з 1880 р.), «Медицинское обозрение» (з 1874 р.) 

та ін. Показово, що за твердженням істориків медицини, завдання щотижневої газети 

«Врач», яка видавалася за редакцією В. Манассєіна, відіграли значну роль в 

об’єднанні сил медичної спільноти та поширенні передових напрямів медичної науки 

[60, с.148]. Важливо, що видання також висвітлювало на своїх сторінках низку 

питань, які мали широкий суспільно-політичний резонанс (боротьба проти 

шахрайства у медицині тощо). 

Як стверджують у своїй науковій розвідці Р. Бенюмов та І. Макаренко, 

боротьба з іноземним засиллям в науці на цьому етапі ще продовжувала залишатися 

одним з важливих завдань вітчизняних учених. Натомість, дослідники акцентували 
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увагу на тому, що на початку 60-х років ХІХ ст. молоді науковці їхали за кордон для 

вдосконалення своїх знань й частково були на утриманні МНО [12, с. 12–13]. 

Безсумнівним є той факт, що на ціннісні орієнтації фундаторів вітчизняної вищої 

медичної та фармацевтичної освіти впливали видання перекладів праць закордонних 

науковців-медиків, здійснених російською мовою протягом окресленого етапу.  

Кінець 60-х рр. ХІХ ст. був періодом зростання революційно-демократичного руху 

в Російській імперії. В умовах того часу М. Чернишевський, М. Добролюбов і Д. Пісарєв 

були володарями дум молодих людей, які шукали в матеріалістичному природознавстві 

основи для свого світогляду. Харківський університет, поряд з і Київським, Московським 

університетами та Петербурзькою Медико-хірургічною академією стають у ці роки 

осередками прогресивної науки і громадської думки. 

На ціннісні орієнтації науковців-медиків та природодослідників 

Слобожанщини, їх залучення до громадсько-просвітницької діяльності впродовж 

окресленого етапу вплинуло функціонування наукових та професійних товариств. 

Так, з метою ушанування пам’яті видатного хірурга, ученого й педагога М. Пирогова, 

у 1881 р., було започатковано Хірургічне товариство. Його засновниками стали Федір 

Ерісман, Олексій Кожевников, Олександр Остроумов, Олександр Фохт, Микола 

Скліфосовський (голова фундації) та ін. У 1883 році відбулася невелика реорганізація 

фундації з метою залучення лікарів інших спеціалізацій до участі в ній. Упродовж 

наступного етапу товариство буде існувати під іншим найменуванням, отримавши 

назву Спілки російських лікарів імені М. Пирогова.  

У результаті проведеного дослідження встановлено, що в фондах Центральної 

наукової бібліотеки ХНУ імені В. Н. Каразіна зберігається видання члена товариства, 

заслуженого професора теоретичної хірургії Московського університету 

І. Матюшенкова – «Мета і завдання університетської медичної освіти» (1876) [89]. 

Прикметно, що мета університетської освіти у науковій праці була визначена таким 

чином: служити державі, існуванню самого університету, а також прогресу науки. 

При цьому визнавалося, що сприяння подальшому розвитку науки слід вважати 

найважливішим завданням університету. Зауважувалося, що жодне вчене 
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товариство, що існує на громадських засадах, не може замінити вченої корпорації, 

що утворюється при університеті і має єдину мету – прогрес науки [89, с. 21–22]. 

Наявність названого документу у фондах бібліотеки Харківського університету 

вказує на інтерес науковців Слобожанщини до ідей його автора. 

Поряд з фундаціями лікарів велику роль у формуванні ціннісних орієнтацій 

науковців-медиків та природодослідників Слобожанщини мали професійні з’їзди 

лікарів та з’їзди російських природодослідників (пізніше – природодослідників та 

лікарів). За оцінкою істориків медицини, вони були громадською трибуною, з якої 

часто лунав голос прогресивних учених, дослідників природи, лікарів тих часів [60, 

с. 144]. Установлено, що протягом 1867 р. відбулося 15 з’їздів російських 

природодослідників та лікарів; у 1871 р. – 383 з’їзди земських лікарів; у 1881 р. – 60 

з’їздів залізничних лікарів й 2 з’їзди – лікарів по боротьбі з дефтиритом [60, с. 145]. 

Медичні товариства, з’їзди, література відігравали значну роль у поширенні 

медичних та гігієнічних знань [129, с. 18]. 

На І фармацевтичному з’їзді (1864 р.) відбулося обговорення різних варіантів 

реформування фармацевтичної освіти. Члени медичного товариства, що були серед 

делегатів, висловилися на користь розширення програми спеціалізованого 

викладання, збільшення загальноосвітнього цензу фармацевтів  [75]. 

Наприкінці 50-х – на початку 60-х років ХІХ  ст. у суспільстві сформувалося 

усвідомлення застарілості успадкованих форм організації діяльності у багатьох 

сферах громадського життя, зміцніла думка про те, що реформи дадуть позитивні 

наслідки лише тоді, коли кожен усвідомить їх значення, а для цього необхідно було 

забезпечити належний рівень суспільного розвитку. Реформування всіх сторін життя 

суспільства та, зокрема, вищої школи зумовило надзвичайний попит на освіту, а 

самій освіті надало гуманістичного і вільного спрямування.  

В інтелектуальному середовищі Харкова, пов’язаному з місцевим університетом, 

розвивався український національний дискурс. За твердженням історика В. Кравченка, 

у Харкові український національний рух другої половини ХІХ ст., тобто й протягом 

окресленого у нашому дослідженні етапу, базувався на двох ідейних основах: 
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етнокультурній, що висувала на перший план українську мову в якості засобу 

національної ідентифікації, і соціальній, народницькій, завдяки якій серед інтелігенції 

акцентувалася увага на необхідності розвитку просвіти, головним чином, селянства [68]. 

Практично всі представники української інтелігенції Харкова, зокрема й науковці, були 

залучені до діяльності російських культурних організацій, або партій і виступали 

переважно під гаслами культурного народництва, а не національного відродження. 

В умовах посилення ліберального та соціалістичного рухів, незадоволення 

громадськості результатами реформ було активізовано дискусію навколо 

університетського питання. Різні групи інтелектуалів намагалися відповісти на 

питання щодо призначення, функцій, завдань вітчизняних університетів та 

університетів взагалі [179, с. 173]. Сучасні дослідники, оцінюючи зміст дискусії, 

звертають увагу на кристалізацію у її процесі цілісного образу університетських 

реформ [179, с. 175]. Цей образ сформувався на ґрунті визнання за університетськими 

реформами важливої громадської ролі, що визначає та задає тон усім іншим 

реформам. Відтак, часто мова йшла про академічну свободу, що розумілася як 

інтелектуальна свобода, як свобода особистості, думки. Однак, звучали й 

застереження щодо свободи викладання. Починаючи з 1880-х років, став відчутним 

голос тих, хто вимагав узагалі зупинити копіювання досвіду західноєвропейських 

університетів і більше уваги приділяти вивченню власного [179, с. 179]. На підхід до 

вирішення «університетського питання» суттєво вплинуло убивство 1 березня 

1881 р. Олександра II, хоча зміни у політиці стосовно університетів будуть виявлені 

вже на наступному етапі визначеної в дослідженні періодизації. 

Окреслений етап дослідження небезпідставно у студіях сучасних учених, зокрема 

В. Бенера, називають ренесансом педагогіки. Саме відродженню інтересу до педагогічної 

думки у другій половині ХІХ  ст. були присвячені праці: М. Пирогова, К. Ушинського, 

М. Корфа, С. Гогоцького, М. Демкова, І. Мечникова, П. Тимошенка, С. Миропольського, 

М. Авенаріуса та ін., які окреслювали підходи до розуміння виховного ідеалу, характер 

змісту освіти та виховання, пропагували ідеї просвітительства, обґрунтовували роль 

науки в університетському освітньому просторі. Слід визначити роль М. Пирогова у 
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напрацюванні теоретико-методологічних засад університетської освіти [125]. За оцінкою 

дослідників, М. Пирогов вказував, що завдання учених – висвітлювати досягнення науки 

усіма засобами, що є під рукою [60, с. 151]. Учений-реформатор наголошував (1863), що 

університет перестав бути суто науковим закладом, й визнавав, що в ньому бере гору 

прикладне устремління, зумовлене життям суспільства. Між тим, він був переконаний, 

що основним завданням університету є підготовка фахівця з широкими науковими 

пізнаннями [125]. Серед окреслених проблем, які, на думку М. Пирогова, слід було 

вирішити, здійснюючи реформу університетської освіти, були названі такі: фінансові 

(«постійна величина»); необхідність усвідомлення представниками університетської 

спільноти того, що здійснювати реформу університетської освіти мають самі 

університети; необхідність узгодження вимог держави з вимогами сучасної науки; 

доцільність визначення потреб суспільства з метою їх задоволення у той час, коли 

громадська думка ще сама не визначилася з власними запитами [125]. Наголосимо, що 

принциповою засадою здійснення університетської реформи, за М. Пироговим, було 

повернення науки в університети та їх перетворення на просвітницькі центри. 

За свідченням С. Золотухіної, В. Бенера, В. Вихрущ та ін. уже на початку другої 

половини ХІХ ст. набувають поширення публікації з актуальних питань педагогіки, 

що визначали у подальшому виховне спрямування навчання. До того ж обов’язковому 

належному відображенню формального і матеріального аспектів процесу навчання, 

так само як і його виховним функціям, приділялася значна увага, хоч кожен автор 

розумів їх по-своєму. Так, виокремилися такі основні і підходи до розуміння змісту 

виховання: сукупність елементів загальнолюдського (М. Пирогов), громадянського 

(М. Демков), морально-релігійного (К. Ушинський) виховання [23; 139, с. 60].  

Показовими є погляди І. Мечникова, що були оприлюднені ним стосовно 

необхідності виховання особистості на основі ідей гуманізму. Зокрема, одним з 

основних напрямів виховної роботи вчений вважав формування моральності. 

Педагог розглядався ним як носій передових наукових ідей, схильності до творчого 

пошуку. За І. Мечниковим, ідеалом педагогічної праці має бути реалізація просвіти, 

що об’єднує людей на моральній основі [85; 92]. 
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За свідченням низки сучасних дослідників (Л. Нечепоренко, О. Попельнюх та 

ін.), ідеї теоретико-прикладного характеру стосовно розвитку народної освіти були 

висунуті у роботі М. Корфа «Наша шкільна справа» (1873 р.). Указуючи на роль 

навчання й виховання у приватному житті людини, автор збірки пропагував 

приклади приватної ініціативи в освіті, зокрема й на території Харківщини [103].  

На ціннісні орієнтації науковців-медиків та природодослідників під час 

окресленого етапу впливало жваве обговорення в суспільстві проблеми фахового, 

соціального та особистісного статусу жінки та доцільності інституалізації вищої 

жіночої освіти. На той час поняття «жіноча освіта» тлумачилося як процес 

формування громадянської та особистісної активності жінки, її залучення до 

громадсько-корисної працi [72, с. 31; 143].  

При вирішенні питання допуску жінок до університетської освіти суспільство 

розділилося на два табори: консерваторів (виступали проти допуску жінок до вищої 

освіти) і прогресистів. Видатні прогресивні російські педагоги-демократи 

К. Ушинський, М. Вишнеградський, знамениті медики та освітяни М. Пирогов й 

М. Скліфософський, революціонери-демократи М. Чернишевський, М. Добролюбов, 

Д. Писарєв відстоювали загальноосвітній і відкритий характер виховання жінки. 

Захищаючи права жінки на медичну освіту, Михайло Васильович Скліфософський 

спирався на досвід, отриманий ним у російсько-турецькій війні. Цей досвід знайшов 

відбиток у статті «У шпиталях та на перев’язувальних пунктах під час Турецької війни». 

Стаття була опублікована у часописі («Военно-медицинский журнал») 1878 року [72, 

с. 97]. Зокрема, М. Скліфософський писав: «Жінки принесли багато користі ... вони 

винесли всі негаразди мужньо і працювали сміливо до кінця» [72, с. 97; 160]. 

Виступи прогресивної громадськості, видатних педагогів і науковців значною 

мірою вплинули як на боротьбу жінок за свої права на вищу та професійну освіту, так і 

на подальші рішення уряду з цього приводу. За свідченням науковця-медика 

О. Браунштейна (1911 р.), у 1870 р. 165 харківських жінок подали колективне прохання 

міністру МНО про надання дозволу щодо допущення жінок до слухання лекцій в 
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університеті спільно зі студентами [16]. Міністр не знайшов можливим задовольнити це 

клопотання. Однак, МНО визнавало законність таких прагнень. 

Вважаючи, що держава не потребує інституалізації вищої жіночої освіти, МНО 

допускало створення Вищих жіночих курсів за рахунок приватних коштів [40, с. 139]. 

Можливість набути вищу медичну освіту жінки отримали у 1872 р., коли в Санкт-

Петербурзі були відкриті Вищі жіночі курси при Медико-хірургічній академії. У 1880 р. 

випускницям курсів був присуджений нагрудний знак «Жінка-лікар», що надавав право 

лікарської практики [72, с. 43]. Проте, і після введення цього спеціального звання, такі 

жінки-лікарі мали обмежені права. У 1871 р., за повелінням імператора Олександра II, 

жіноцтву надавалось право на здобуття фармацевтичних ступенів від аптекарського учня 

до провізора. Однак, в той же час жінкам не дозволялось прослуховування дворічного 

фармацевтичного курсу при університетах. Отже, жінкам, які отримували вищу й 

професійну освіту, не було надано очікуваних ними прав та привілеїв [40, с. 139]. До того 

ж не просувався вперед процес інституалізації вищої фармацевтичної освіти (під час 

роботи І Всеросійського фармацевтичного з’їзду (Москва, 1864 р.) [162, с. 149] та у 

наступні десятиріччя справа з цього питання не була вирішена.  

Вітчизняні та закордонні знавці аптечної справи підкреслювали необхідність 

удосконалення фармацевтичної освіти: збільшення загальноосвітнього цензу 

фармацевтів і розширення програми спеціалізованого викладання. У 1875 р. були 

опубліковані «Деякі міркування Філіпа Фебуса про поповнення рядів фармацевтів» 

[59, с. 260–261]. Окреслюючи основні причини обрання професії аптекаря, знавець 

фармацевтичної справи зауважував: «Кількість тих, хто є ошуканими в своїх надіях 

на фармацію й переходить до інших занять, є дуже великою. Тому в країнах вищого 

і середнього ступеня [розвитку] вже скаржаться на недостачу аптекарських 

помічників; в Голландії й Англії існують вже жінки-помічники; у Франції і Росії 

триває підготовка подібного [підходу]» [59, с. 260–261]. 

Отже, чинниками поглиблення змістових складових педагогічної діяльності 

науковців-медиків і природодослідників Слобожанщини й пожвавлення виявів їх 
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соціально корисної активності у контексті зростання громадсько-просвітницького руху 

впродовж 1863–1883 рр. були:  

− соціально-економічні й суспільно-політичні зрушення, зумовлені Великими 

реформами в Російській імперії (збільшення кількості мешканців Харкова як центра 

Харківської губернії, розвиток промисловості та зростання потреби у вільнонайманих 

працівниках; реорганізація органів міського самоуправління; формування органів 

земського самоврядування й підпорядкованих ним земських медичних установ та 

шкільної мережі); прагнення урядових кіл організувати позашкільну освіту за рахунок 

приватної ініціативи благонадійних осіб та товариств й переростання просвітництва в 

громадсько-просвітницький рух, що був поставлений державою в законні рамки;  

− урядова політика в галузі вищої освіти, нормативно-правове забезпечення 

педагогічної й громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків та 

природодослідників у контексті еволюції вищої медичної та фармацевтичної освіти: 

прийняття університетського статуту 1863 р., що передбачало поглиблення спеціалізації 

навчальних дисциплін й збільшення кількості кафедр медичного й фармацевтичного 

профілю (виокремлення кафедр теоретичної та експериментальної фармакології; 

фармакогнозії і фармації тощо), покращення фінансування та реорганізацію навчально-

допоміжних установ для поглиблення практичного складника у процесі підготовки 

медичних та фармацевтичних чиновників, посилення значущості наукового та 

викладацького напрямів педагогічної діяльності, підтримку у здобувачів освіти нахилу до 

самостійних занять науками й боротьбу з іноземним засиллям в науці, підвищення 

вагомості та престижу наукових товариств, покращення матеріального забезпечення 

викладачів (скасування різниці у викладацьких ставках між столичними та провінційними 

університетами). Освітні контрреформи 60-х–70-х рр. ХІХ ст. супроводжувалися 

скасуванням автономії університетських колегій та звуженням студентських прав 

(«Правила нагляду за студентами поза стінами університету та вихованцями вищих 

навчальних закладів різних відомств» 1871; оновлені «Правила для студентів» 1877–1879), 

що супроводжувалося акцентуванням уваги на необхідності поглиблення самостійних 
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занять студентів («Правила для студентів й сторонніх слухачів лекцій…» Харківського 

університету (1867)) як засобу відволікання здобувачів освіти від політичної активності; 

− науковий потенціал, викладацькі здібності й ціннісні орієнтації науковців 

Слобожанщини – фундаторів вітчизняної вищої медичної та фармацевтичної освіти 

обумовлювалися загальним розвитком медичних та природничих наук, публікаціями 

ґрунтовних наукових праць з питань медицини; зростанням громадсько-просвітницького 

руху (професійні з’їзди лікарів, природодослідників, фармацевтів; започаткування 

Хірургічного товариства (1881), низки періодичних видань здоров’яохоронного напряму 

(«Архив судебной медицины и общественной гигиены», «Здоровье», «Врач» та ін.); 

поширення ідей революціонерів-демократів; виступи громадськості за інституалізацію 

вищої жіночої та фармацевтичної освіти), дозволом отримання вищої медичної освіти на 

Вищих жіночих курсах при Медико-хірургічній академії (1872) й надання жінкам права 

лікарської практики, дозволом функціонування недільних шкіл й популяризації науки 

серед народних мас за умови наявності суворого контролю («Положення про початкові 

народні училища» 1864, «Правила про народні читання» 1876), поширенням 

педагогічних ідей науковців-медиків та природодослідників (І. Мечников, М. Пирогов, 

М. Скліфософський та інші) серед інтелігенції та пожвавленням педагогічної думки. 

 

 

2.4. Підвищення вимог до педагогічної й інтенсифікація громадсько-

просвітницької діяльності науковців-медиків і природодослідників Слобожанщини на 

тлі реалізованих та проєктованих реформ університетської освіти, урізноманітнення 

форм громадсько-просвітницького руху (1884–1917 рр.) 

 

 

Вивчення та аналіз джерельної бази та спеціальної літератури з теми 

дослідження дозволяє окреслити соціально-економічні й суспільно-політичні зрушення в 

українських землях Російської імперії, що послугували чинниками підвищення вимог до 

педагогічної й інтенсифікація громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків та 
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природодослідників Слобожанщини й інтенсифікації їх громадсько-просвітницьких 

ініціатив протягом окресленого етапу. 

За оцінкою дослідників, у перші роки правління Олександра ІІІ, тобто на початку 

окресленого етапу, було узаконено російський націоналізм як офіційну ідеологію 

самодержавної імперії. Урядовими колами були обмежені: автономія освітніх закладів, 

самоврядування, незалежність судів. Крім того були заборонені найвіддаленіші натяки на 

конституцію. Украй консервативною була політика на селі. На початку правління нового 

імператора селяни не отримали громадянські свободи, бо їх продовжували розглядати як 

особливий стан, що потребував царської опіки [130, с. 410]. З приходом до влади 

Миколи ІІ у політичних орієнтаціях царя знайшло виявлення містичне сприйняття 

російської національності і націоналізму [130, с. 412]. За таких обставин в країні виникав 

ґрунт для міжетнічного напруження, що накладало відбиток на характер суспільно-

корисної діяльності науковців-медиків та природодослідників Слобожанщини. 

На характері громадсько-просвітницької діяльності вітчизняних фундаторів 

медичної та фармацевтичної освіти позначилося й те, що протягом 1891–1892 рр. 

країна переживала важку аграрну кризу й епідемії інфекційних хвороб (зокрема, 

холери). Існувала потреба в оновленні форм й змістових складових педагогічної та 

громадсько-просвітницької активності багатьох вітчизняних фундаторів медичної та 

фармацевтичної освіти, обумовлена потребою у прискореній підготовці фахівців 

медичного спрямування, розробці та здійсненні широких попереджувальних 

протиепідемічних заходів. Важливість організації просвітницької роботи на селі 

обумовлювалася й неврожаєм 1901 р., що став основною причиною селянських 

виступів навесні наступного року, особливо в Харківській губернії.  

Під тиском ліберально-демократичної громадськості урядом були підготовлені 

такі акти як Маніфест 17 жовтня 1905 р. та Конституція 1906 р. Столипінська перебудова 

дала новий поштовх економічному розвитку підросійської території України. Упродовж 

1909–1913 рр. відбувалося індустріальне зростання у цілому Російської імперії, й зокрема 

Слобожанщини. Однак це не завадило загальному підйому активності громадськості у 

боротьбі за модернізацію соціально-економічного та суспільно-політичного життя. 
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У господарському та культурному житті регіону визначну роль відігравали 

земства – органи губернського та повітового земського самоврядування. Вони діяли 

на підставі «Положення про земські установи» 1890 р. До того ж на роботу органів 

місцевого самоврядування вплинув також той факт, що наприкінці 1904 р. селян 

урівняли у правах з іншими станами. 

Розвиток капіталізму в Україні, поява фабрик обумовило швидке зростання 

населення міст. Так, у Харкові воно складало у 1862 р. 128 тис. осіб [173, с. 128], а у 

1902 р. – 205.289 мешканців [6, с. 656]. На момент перепису населення 1917 р. у Харкові 

вже нараховувалось 382 тис. осіб [173, с. 128]. На підставі Міського положення, 

затвердженого Олександром ІІІ у 1892 р., у містах, зокрема й Харкові, продовжувало 

діяти самоврядування. На початку ХХ ст. серед членів управи значну частку складала 

інтелігенція (13 осіб з 17 її членів) [173 с. 137]. При цьому до початку Першої світової 

війни система соціального захисту трудящих знаходилась у зародку [123, с. 223].  

Незадовільним був стан закладів здоров’яохоронного спрямування. Так, у 

1887 р. вільних («приватних») аптек у Харкові нараховувалося 13, у 1895 р. – 16, у 

1901 р. – 23 [6, с. 484]. За даними утримувача Благовіщінської аптеки м. Харкова, 

провізора С. Чудновського, у Харкові станом на березень 1901 р. діяли: 20 

аллопатичні та 2 гомеопатичні аптеки. Зауважимо, що аллопати – ті, хто 

використовували сильні мінеральні та хімічні засоби, хірургію і кровопускання й 

слідували концепції, за якою мають усуватися симптоми хвороби заради видуження 

хворого. Гомеопати вважали девізом своєї професійної діяльності вислів «Подібне 

лікується подібним» («Similia similibus curentur» – лат.м.). Установлено, що засоби 

на відкриття гомеопатичної лікарні були виділені за сприяння спілкою послідовників 

гомеопатії Харківською міською радою у 1894 р., коли розпочала роботу й перша 

гомеопатична аптека. На основі узагальнення даних «Харьковского календаря», 

історики І. Робак та А. Якуба констатували, що наприкінці ХІХ ст. на одну аптеку 

припадало майже 15000 мешканців міста [192, с. 255; 144; 145]. Подальша динаміка 

зростання кількості «вільних» аптек у Харкові була такою: у 1904 р. – 24, у 1910 р. – 
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35. Якщо в 1902 р. одна «вільна» аптека обслуговувала 9776 мешканців міста,  то у 

1910 р. – 6710 [144; 145, 193, с. 313–314]. 

У місті також функціонували аптечні магазини, тобто підприємств, які лише 

торгували ліками, та не виготовляли їх. Вони відчутно розвантажували аптеки. Якщо 

у 1880 р. їх було лише 3, то у 1894 р. – 16, а в 1903 – 31 [6, с. 484]. Незважаючи на 

розвиток аптечної мережі, її стан не відповідав випереджальному росту населення. 

Узагалі на початку ХХ ст. на стан аптечної справи впливала відсутність розвинутої 

вітчизняної медичної та фармацевтичної промисловості. Перед Першою світовою війною 

вона була започаткована, проте перебувала в зародковому стані. Державна аптечна 

монополія не була скасована. Для відкриття нових аптек необхідно було отримати дозвіл 

від власників уже існуючих подібних установ. В аптечній справі точилася неабияка 

конкурентна боротьба. До того ж аптечна монополія обмежувала діяльність громадських 

установ у справі надання допомоги бідному населенню ліками [4, с. 24–28].  

За даними, що наводять Д. Багалій та Д. Міллер, відчувався прогрес в організації 

лікарської справи в Харкові впродовж окресленого етапу. Розширювалися приміщення 

лікарень, що були призначені для допомоги найбіднішим прошаркам населення, зокрема 

Олександрівської лікарні [6, с. 478]. Однак наслідки епідемій черевного тифу у 1889 р. та 

епідемії висипного тифу у 1892 р. свідчили про недостатність наявних у Харкові та 

Харківській губернії лікарень [6, с. 479–480].  

Важливим суспільно-політичним чинником залучення фундаторів медичної та 

фармацевтичної освіти до активної громадсько-просвітницької діяльності було, як 

свідчить аналіз історико-педагогічних, історіографічних джерел [19], становлення 

інститутів громадянського суспільства та загальний підйом політичної активності на 

території Російської імперії у першій половині 1890 –х років – на початку ХХ ст.  

Революційні події 1905 р. зумовили поступки уряду стосовно легального 

функціонування численних політичних партій, що здійснювали істотний вплив на 

професуру та студентство. Діяльність на підросійській території України численних 

громадських організацій та політичних партій напередодні та під час подій 1905–1907 рр. 

базувалася на традиціях визвольного руху попередніх років. За твердженням Т. Івеніної, 
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метою просвітницьких організацій кінця ХІХ – початку ХХ ст. було поширення просвіти 

в народі, залучення освічених прошарків населення до педагогічних знань, покращення 

умов праці та побуту педагогів, надання допомоги здобувачам освіти [54, с. 54]. 

Класифікацію громадсько-просвітницьких установ, що діяли протягом 90-х – на 

початку 1900-х рр., запропонував В. Чарнолуський, а у період сучасності актуалізувала 

О. Друганова [40, с. 141–145]. Спираючись на названі праці зазначимо, що протягом 

окресленого етапу в освітньому просторі Російської імперії, зокрема й Слобожанщини, були 

представлені такі групи громадсько-просвітницьких організацій й товариств: професійні 

спілки; вільні просвітницькі товариства громадсько-благодійницького типу; наукові та 

спеціальні товариства; гімнастичні та спортивні товариства; благодійні товариства; 

професійні організації представників освіти; спеціально-освітні кооперативні заклади; 

національні просвітницькі організації; релігійні просвітницькі організації; товариства 

обивателів і виборців; об’єднання вільних громадських просвітницьких організацій.  

Громадсько-просвітницькі товариства являли собою громадські фундації, 

повсякденна діяльність яких безпосередньо залежала від центральних органів 

державної влади та їх місцевих підрозділів у регіоні [54]. Як було встановлено у 

дисертаційному дослідженні Т. Івеніної, владні структури, прагнучи створити 

проурядові громадсько-просвітницькі організації (зокрема, «Товариство піклування 

про народну тверезість» (ТПНТ)), в значній мірі фінансували їх і, відповідно, були 

провідником державної ідеології і політики в народні маси [55].  

Показово, що ТПНТ планувало протидіяти зловживанню алкоголем та 

організації вільного часу, здебільшого, робітників, селян та міщан. За рішенням 

Харківського міського комітету піклування про народну тверезість та у відповідності 

з «Правилами про безкоштовні народні читальні та порядок нагляду за ними» (діяли 

за рішенням МВС упродовж 1890–1905 рр. [156, c. 67]), у регіоні створювалися 

бібліотеки-читальні, «чайні», проводилися публічні лекції, влаштовувались 

театральні вистави для розширення культурного кругозору населення [156; 184; 190]. 

Загалом, активізація громадсько-просвітницького руху визначалася стабільною 

громадською самодіяльністю, поставленою державою в законні межі.  
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Реакцією уряду (в першу чергу МВС та МНО) на революційні події 1905 р. 

було прийняття заходів обмежувального характеру щодо участі освітян в політичній 

діяльності. Зокрема, за циркуляром від 23 березня 1906 р., особи, які працювали у 

відомстві МНО, могли вступати тільки до товариств, заснованих з благодійною 

метою, або для задоволення духовних та матеріальних потреб [127]. 

На початку ХХ ст., побоюючись зростання революційних настроїв в суспільстві, 

уряд посилив регламентацію умов відкриття і діяльності просвітницьких організацій та 

установ. У циркулярах ХНО знаходимо постанови щодо організації народних читань, 

датовані 1901 р. [106; 107]. Новий порядок щодо організації народних читань, 

вироблений кабінетом міністрів, передбачав: можливість їх проведення як окремими 

особами, так і товариствами й громадськими установами; ототожнення їх з засобами 

надання початкової народної освіти; підпорядкування загальному керівництву МНО; 

схвалення з боку МНО друкованих творів, за якими вони здійснюються; доручення їх 

проведення особам, які не зустрічають зауважень з боку представників уряду; доручення 

губернатору нагляду за дотриманням порядку їх проведення [107]. 

У листі міністра внутрішніх справ за 1901 р. роз’яснювалися права та обов’язки 

губернаторів стосовно улаштування народних читань. Повідомлялося, що МНО мало 

право дозволу та вибору способів та тематики читань, а губернатори, здійснюючи вищий 

нагляд за справою, мусили схвалювати осіб, які здійснювали народні читання [106].  

Позитивним моментом у справі регламентації громадсько-просвітницької 

діяльності на початку ХХ ст. стала передача в 1902 р. усіх просвітницьких товариств, 

що діяли і відкривалися, з підпорядкування МВС до МНО. Справа в тому, що МВС, 

зосереджуючи «силові структури» та адміністрацію, було опертям реакційних сил і 

умонастроїв. Переведення громадсько-просвітницьких організацій під юрисдикцію 

МНО дещо полегшило процедуру їх відкриття.  

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. важливим чинником інтенсифікації 

громадсько-просвітницької діяльності вітчизняних науковців була потреба в 

реформуванні народної освіти. Відомо, що друга половина 1890-х років – це період, 

пов’язаний з промисловим підйомом в країні. Зрозуміло, що проблеми народної 
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освіти висувалися на перший план у зв’язку з потребою країни в кваліфікованих 

кадрах, урбанізацією населення. Не випадково саме в 1895 р. вперше було поставлено 

питання про необхідність введення загального початкового навчання в країні.  

Громадсько-просвітницький рух продовжував розростатися в перші роки 

XX ст. З початку століття зародилися деякі нові починання, наприклад, отримала 

втілення в життя ідея створення народних будинків, народних університетів. 

Означена ідея, як стверджується у монографіях О. Друганової, Т. Павлової, набула на 

українській території, підконтрольній Росії, широкої популярності у 90-і рр. ХІХ ст. [40, 

с. 146–147; 122]. Зауважимо, що деякі напрями роботи з поширення духовно-

культурних цінностей, популяризації наукових досліджень у народних університетах 

були запозичені з педагогічної спадщини західноєвропейських просвітників:  

Ж.-А. Кондорсе, М. Ґрюндтвіга, Д. Стюарта та ін. [122, с. 308–309; 174]. Основними 

принципами створення народних будинків та народних університетів були: 

загальнодоступність, демократизм, заохочення активної діяльності громадськості. 

Важливим чинником еволюції громадсько-просвітницької діяльності 

науковців наприкінці ХІХ ст. виявилася сприятлива урядова політика відносно 

приватної ініціативи в освіті. У монографії О. Друганової звертається увага на те, що 

3 грудня 1905 р. імператором Миколою ІІ було затверджено доповідь міністра 

народної освіти, положення якої офіційно закріплювали дозвіл на відкриття 

приватних курсів із програмою на рівні вищої освіти. Так було покладено початок 

упорядкованому процесу створення системи приватних вищих навчальних закладів 

[40, с. 148]. Зрушення, що відбувалися в суспільстві, змусили уряд перейти від 

обмеження приватної доброчинності до спроб поставити її під власний контроль. 

Утім, благодійництво було визнано справою насамперед приватної ініціативи і 

діяльності [40, с. 147]. Залученню науковців до доброчинності сприяло також те, що 

вже з другої половини ХІХ ст. благодійність у розумінні передової частини 

суспільства стала усвідомлюватись як спосіб чесно заробити собі на життя. 

Вагомою рушійною силою пошуку нових форм громадсько-просвітницької 

діяльності протягом визначеного етапу виявилися події російсько-японської та 
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Першої світової війн. Драматичні події Першої світової війни виявили з усією силою 

суперечності між правлячим режимом та народом, центром і національними 

окраїнами, між владою і підприємцями та іншими верствами суспільства [140, с. 6].  

Установлено, що під час війни армія була зацікавлена не лише в військовій техніці 

та боєприпасах, а й у медичних працівниках, медикаментах, потужній фармацевтичній 

промисловості, шпиталях, лазаретах. З огляду на цей факт, фундатори вітчизняної 

медичної та фармацевтичної освіти залучалися до справи забезпечення інтересів фронту. 

Потреба країни у численних компетентних в своїй спеціальності фармацевтах обумовила 

утворення Міжвідомчого фармацевтичного комітету при МВС.  

Країна та регіон потребували грамотних працівників, фахівців з вищою освітою, що 

зумовило розширення мережі освітніх закладів. Зокрема, у Харкові у 1902 р. 

функціонували як класичний університет, так і заклади вищої реальної освіти (інститути 

технологічний (з 1885 р.), ветеринарний), 13 середніх (зокрема, гімназії, прогімназії, 

реальне та комерційне училища) й 111 нижчих шкіл. На одну нижчу школу перепадало 

1759 осіб, при зростанні населення міста за 23 роки на 100% кількість шкіл збільшилася 

лише на 86% [6, с. 656, 697]. У 1914 р., у зв’язку з подіями Першої світової війни з Польщі 

до Харкова було евакуйовано Інститут сільського господарства та лісівництва.  

Вагомим чинником оновлення змістового наповнення напрямів педагогічної та 

форм і змісту громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків та 

природодослідників Слобожанщини впродовж означеного етапу були урядова політика 

в галузі вищої освіти, нормативно-правове забезпечення педагогічної й громадсько-

просвітницької діяльності науковців-медиків та природодослідників у контексті 

еволюції вищої медичної та фармацевтичної освіти. За статутом 1884 р. в основу 

організації діяльності професорсько-викладацького складу університету були покладені 

засади адміністративної централізації, про що зауважувалося вже у дореволюційній 

історіографії [147, с. 615]. Виборність посад ректора й декана була ліквідована. Ректор 

мав призначатися МНО, а декан – попечителем навчального округу (ст. 10, 24) [113]. 

Уряд позбавив Раду університету статусу головного органу університетського 

самоврядування (ст. 7) [113]. Багато хто з представників професорсько-викладацької 
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колегії замислювався над пошуком притулку від стосунків з «морально прокаженими» 

прибічниками реакційної урядової політики» [126]. Такі пошуки спрямовували низку 

вітчизняних фундаторів вищої медичної та фармацевтичної освіти до самореалізації на 

ниві громадсько-просвітницької діяльності.  

При цьому, аналіз положень статуту дозволяє визначати мету університетської 

освіти в широкому сенсі слова як формування особистості, здатної бачити цілісність 

світу, що відповідало традиціям класичного університету. Хоча за умов дії статуту 

1884 р., професорські колегії були обмежені в організації навчальних справ, МНО йшло на 

поступки й протягом окресленого етапу дозволяло факультетським радам й Радам 

університетів висувати пропозиції щодо покращення якості освіти. 

За статутом 1884 р. викладачі університету поділялися на декілька категорій: 

ординарні професори, екстраординарні професори, приват-доценти, лектори (ст. 97) 

[113]. Існували також посадовці, які виконували обов’язки ординарного або 

екстраординарного професора. Вони тимчасово займали означені посади. Зауважимо, що 

у 80-ті роки ХІХ ст. приват-доцентура розширилася внаслідок скасування штатної 

доцентури (ст. 6). Роз’яснювалося, що приват-доцентами можуть бути: а) особи, які 

мають учений ступінь, б) професори інших закладів вищої освіти, а також особи, які стали 

відомими своїми вченими працями, після пробного читання лекцій, з дозволу МНО; 

в) особи, які витримали екзамен на звання магістра, однак не захистили дисертації, 

отримавши від одного з університетів свідоцтва на право викладання у званні приват-

доцента [113]. У статуті 1884 р. зазначалося, що посаду професора могли зайняти лише 

доктори наук. Ступінь доктора була необхідною для отримання посади прозектора. 

Очолювати кафедру мусив ординарний професор [113]. Наведені нормативно-правові 

положення сприяли підвищенню вимог до університетської освіти.  

Збереження у статуті 1884 р. високого статусу вчених ступенів, з одного боку, 

створювало мотивацію для представників різних станів щодо залучення до науково-

педагогічної діяльності, а з другого боку, закріплювало за представниками професорсько-

викладацької колегії статус державних службовців (табл. Б.4.1, с. 560) [53, с. 60]. На 

оновлення наукового напряму педагогічної діяльності науковців Слобожанщини 
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вплинуло те, що у 1884 р. був скасований (за винятком Варшавського і Юр’ївського) 

найстаріший в освітньому просторі російських університетів науковий ступінь 

«кандидат», і з цього часу у Харківському університеті на фізико-математичному 

факультеті було передбачено застосування двоступеневої системи «магістр-доктор», а на 

медичному факультеті передбачалося існування виключно вченого ступеня доктора наук, 

що певним чином мало вплинути на підбір кадрів на факультетах. 

У статуті 1884 р. був зафіксований порядок оплати праці викладачів. Заробітна 

плата ординарного професора, або виконуючого його обов’язки, складала 3 тис. руб. 

на рік, а екстраординарного – 2 тис. руб. Стосовно приват-доцентів зазначалося, що 

постійну плату могли одержувати лише ті з них, хто читав обов’язкові курси лекцій.  

Відповідно до статті 58, найбільша кількість кафедр передбачалася на 

медичному факультеті [113]. Низка кафедр фізико-математичного факультету 

забезпечувала підготовку майбутніх медичних та фармацевтичних чиновників, а саме: 

хімії, геології та мінералогії (з 1910 р. ця кафедра розділилася на окремі – геології і 

мінералогії), ботаніки та зоології, порівняльної анатомії та фізіології, технології та 

технічної хімії. Перелік кафедр наведено у додатку Б.4.2 (див. с. 560).   

Навчальні плани (один або декілька) складалися факультетом. У цих документах 

мали бути позначені як науки, що вивчалися студентами відповідного факультету, так і 

порядок їх вивчення (ст. 70). Складання навчального плану базувалося на надісланих з 

МНО екзаменаційних вимогах по кожному з факультетів, що обумовлювало вимогу їх 

затвердження (так само як і подальші зміни до них) на рівні міністерства [113]. Новацією 

було положення про врахування можливості вибору студентом того чи іншого 

навчального плану, певного викладача, слухання лекцій, обраних за особистим 

бажанням, на інших факультетах (ст. 72). Важливо зауважити, що суть так званої 

«системи гонорару», запровадженої статутом 1884 р., передбачала, що заробітна плата 

викладачів ставилася в залежність від кількості студентів і слухачів на факультеті. За цією 

системою, студент мав сплачувати 5 руб. на півріччя на користь університету і 1 руб. за 

тижневу годину на користь окремих викладачів [113, с. 20].  

За статутом 1884 р. визначалося тижневе навантаження викладача. Викладацька 
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діяльність професора мала становити 6 годин на тиждень з навчальних дисциплін, що 

були закріплені за кафедрою, до штату якої він належав (ст. 67). Крім того, професори 

мали право вести курси, практичні заняття з дисциплін, що були закріплені за іншими 

кафедрами, навіть іншого факультету, за наявності дозволу останніх (ст. 68) [113, с. 29].  

Наміри уряду підвищити вимоги до педагогічної діяльності науковців заради 

досягнення мети університетської освіти знайшли виявлення у рекомендації, наданій 

університетським статутом, включати практичні заняття до програм викладання на 

всіх факультетах університетів (ст. 71) [113, с. 29]. За наміром МНО така організація 

навчання (розширення практичних занять, введення дорадчих годин) уможливлювала 

надання роз’яснень студентам та слухачам стосовно їх обов’язків перед університетом і 

батьківщиною – «шляхом постійної праці придбати наукові знання і виховувати себе 

майбутніми служителями Престолу» [149, с. 292]. Настанови МНО, близькі за змістом до 

наведених тверджень, неодноразово наводилися в циркулярах наприкінці 90-х років 

ХІХ ст. – на початку ХХ ст. [149, с. 293–294] й були чинником інтенсифікації 

просвітницької діяльності науковців в університетському просторі. 

Університетський статут 1884 р. передбачав підвищення кваліфікаційних вимог до 

пошукачів наукового ступеню «доктор» на медичному факультеті. Від них вимагалося 

усне випробування на факультеті та публічний захист схваленої факультетом дисертації.  

Натомість, для здобувача ступеня доктора по будь-якому іншому факультету було 

потрібно тільки захистити дисертацію. У дисертації А. Міхневич встановлено, що МНО 

та МВС з 1891 до 1905 рр. розробили проєкти п’яти концепцій правил випробувань на 

ступінь доктора медицини [99], які, однак, істотно не вплинули на розвиток і зміну 

базових нормативних правових актів. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. основними 

законодавчими актами, які регулювали присудження медичних, фармацевтичних учених 

ступенів у вітчизняних університетах були поряд зі статутом 1884 р. правила про 

випробування медичних й фармацевтичних чиновників (1845) і Статути лікарські (1892, 

1905). У контексті вищої медичної та фармацевтичної освіти правові документи 

регулювали: а) загальні правила випробувань на медичні учені ступені, вибір мови 

випробувань, виконання і захисту дисертації і положень до неї, отримання і носіння 
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особливих нагрудних відзнак для осіб, які мають медичні, фармацевтичні учені ступені; 

б) загальні та спеціальні («частные» – рос.м.) правила випробувань на науково-

практичний медичний ступінь доктора медицини; в) випробування на фармацевтичний 

ступінь магістра фармації (аптекаря); г) присудження вищих медичних наукових 

ступенів без іспитів; д) поведінку сторонніх осіб, тобто тих, які не підлягають навчанню 

в університеті, при проведенні випробувань на наукові медичні ступені та ін. [99]. 

В останні десятиріччя ХІХ – на початку ХХ ст. відбулося пожвавлення 

студентського руху [19; 208]. У 1885 р. МНО оприлюднило «Правила для студентів», що 

забороняли корпоративні дії студентів навіть поза університетом й передбачали контроль 

над ними з боку поліції [137]. Студенти, вимагаючи демократизації університетського 

життя, залучалися до участі у революційних гуртках [16; 19]. Відтак значного розмаху 

набувала діяльність нелегальних студентських організацій [7, с. 39], а студентство на межі 

XIX–XX ст. перетворилося на помітну політичну силу.  

Прагнення до демократизації освітнього процесу супроводжувалося поширенням 

студентських заворушень, які набули розмаху 1899 р. під час всеросійського студентського 

страйку. У Харківському університеті страйк студентів тривав з середини лютого до 

середини травня 1899 р. З метою придушення страйку урядом було розроблено цілу низку 

заходів, зокрема скандальні «Тимчасові правила про відбування військової повинності 

вихованцями вищих навчальних закладів» від 29 липня 1899 р. [172]. 

На початку ХХ ст. вітчизняні університети, зокрема й Харківський, здригалися 

від численних студентських виступів. Ці виступи були спрямовані, як правило, проти 

інспекції, надмірного адміністративного нагляду, часто набували політичного 

характеру, але вкрай рідко супроводжувалися якими б то не було конфліктами 

безпосередньо між протестуючими студентами і професорами. Архівні матеріали 

вказують, скоріше, на непрямі «зіткнення» між професурою і студентством, «страйки» 

[207; 208] на тлі студентського руху. Узагальнення таких епізодів дозволяє виділити 

типові випадки (форми) «зіткнень»: вимога студентів припинити лекцію або закінчити 

її раніше терміну через необхідність обговорення нагальних питань, зрив занять шляхом 

обструкції, вторгнення в аудиторію, масового невідвідування лекцій. Хоча такі 
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студентські дії й стосувалися конкретних викладачів (чиї лекції тим або іншим чином 

були зірвані), вони не були спрямовані персонально проти того чи іншого професора. 

Відмова студентів підкорятися правилам університетського життя (відвідування занять, 

шаноблива поведінка з викладацьким складом) була демонстрацією невдоволення 

«зовнішніми» обставинами. Але були й іншого роду виступи, такі як бойкот конкретних 

викладачів з боку студентів, що не поділяли їх політичні погляди. 

На початку ХХ ст. черговим спробам реформувати вищу освіту сприяв той факт, 

що від кульового поранення 28 лютого 1901 р. помер міністр М. Боголєпов. Новий 

міністр П. Ванновський відмінив тимчасові правила та взяв курс на реформи у закладах 

вищої освіти. Віднині студентам дозволялося створювати організації під контролем 

університетської адміністрації та професури. Окрім цього міністр звернувся до 

професорів університетів з проханням внести пропозиції щодо зміни статуту 1884 р. Так, 

МНО ініціювало створення спеціальних комісій на базі університетів для участі у 

виробленні проєкту нового університетського статуту (1901 р.) [172]. 

Погоджуємося з твердженням Г. Косінової, що головним надбанням професорської 

колегії під час революції стало повернення їй права виборності, яке пов’язувалося з 

досягненням автономії університету [67, с. 193]. У серпні 1905 р. були оприлюднені 

«Тимчасові правила управління університетами», що формально не відміняючи 

положення статуту 1884 р., поновлювали вибори університетської адміністрації (ректорів, 

деканів), встановлювали самостійність Учених рад, скасовували університетську 

інспекцію, дозволяли прийом до університетів випускників реальних та комерційних 

училищ й семінарій, поновлювали університетський суд, допускали зарахування жінок в 

якості вільних слухачів. Знову гостро постало питання про університетський статут. Під 

головуванням міністра народної освіти І. Толстого була створена комісія, яка на підставі 

зібраних ще у 1902 р. матеріалів приступила до його написання.  

У 1906 р. новим головою Ради міністрів Російської імперії став П. Столипін. На 

одному зі своїх перших публічних виступів він обґрунтував головну ідею реформування 

університетської освіти: «Уряд, не вагаючись, буде і надалі висувати своїм агентам 
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безумовну вимогу всіма законними заходами захищати населення від звернення знаряддя 

просвітництва і прогресу в спосіб пропаганди руйнування і насильства» [2].  

Після поразки революції 1905–1907 рр. до керівництва МНО по черзі були 

призначені консервативно налаштовані діячі: П. Кауфман (1906–1908), О. Шварц (1908–

1910) та Л. Кассо (1910–1914) [172]. У результаті дій міністрів, зокрема повернення до 

курсової системи викладання у 1911 р., в ІХУ значно зросла кількість вакантних кафедр, 

не вистачало штатних професорів [172]. Однією з причин такого стану було й те, що 

залишалося невирішеним питання заробітної плати професорсько-викладацької колегії, 

встановленої ще статутом 1863 р. За існуючими в літературі підрахунками вартість 

мінімального стандарту життя університетського викладача (квартира, харчування, одяг, 

прання, книги, дитяча освіта, прислуга) збільшилася з 1863 р. по 1905 р. в 2 рази: з 3000 до 

6000 рублів на рік. У цих умовах матеріальне питання набуло ключового значення для 

корпорації. Можна припустити, що ідея перегляду статуту 1884 р. мала на увазі одним з 

мотивів перегляд штатів заради збільшення професорської винагороди, і, навпаки, 

небажання уряду впродовж 50 років підвищувати оклади науковців в університетах 

провокувало зростання їх опозиційності [149, с. 128]. Знову було заборонено прийом в 

університети випускників комерційних, реальних училищ, духовних семінарій, 

зарахування жінок як вільних слухачок. Студентські збори було дозволено проводити 

лише з академічних питань, які стосувалися закладу вищої освіти. Від науковців вимагали 

прийняття дисциплінарних заходів проти студентів, які страйкували.  

За проєктом університетського статуту (1910) завдання університетів визначалося 

не стільки як вирішення утилітарних запитів держави і суспільства, скільки як сприяння 

«розвитку наук й надання особам, належним чином до того підготовленим, як загальної, 

так і професійної вищої освіти, а також … підготовці їх до діяльності на різних теренах 

державного і громадського служіння, що вимагає наукової підготовки» [138, ст. 2].  

Зауважимо, що вказаний проєкт університетського статуту привертав увагу до 

напрямів педагогічної діяльності науковців й передбачав можливість навчання не лише 

студентів, а й вільних слухачів. Показово, що пропонувалося віднести до повноважень 

факультетів призначення обов’язкових для студентів «colloquium’ів», репетицій і 
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письмових відповідей з предметів курсів, що мали викладатися. Акцентувалася увага на 

тому, що при факультетах, окрім занять на базі навчально-допоміжних установ, мали 

влаштовуватись практичні вправи студентів під керівництвом штатних викладачів 

(семінарії та наукові гуртки для привчання студентів до спільної наукової роботи з 

предметів викладання) з необхідними для цього навчальними посібниками [138, ст. 124].  

Випускникам медичного факультету, за результатами випробувань, планувалося 

надавати диплом зі званням кандидата медичних наук з відзнакою («cum eximia laude» – з 

вищою похвалою (лат.м.)) і кандидата медичних наук (на інших факультетах – кандидата наук 

та дійсного студента). Диплом мав надавати право стати пошукачем вчених ступенів магістра 

та доктора. При цьому факультетським радам дозволялося клопотати щодо затвердження в 

ступені доктора тих магістрантів, якими були б надані дисертації, що відрізняються 

особливими науковими перевагами [138, ст. 110, 115]. З приводу організаційного напряму 

педагогічної діяльності науковців у проєкті статуту йшлося про те, що правила для 

завідування університетськими клініками мають встановлюватись медичним факультетом зі 

схвалення правлінням університету та затвердження попечителем навчального округу. 

Спостереження за виконанням даних правил покладалося на клінічну раду з усіх завідуючих 

клініками професорів, а також радника з господарської частини [138, ст. 121]. Відтак, 

розширення університетських завдань обумовлювало підвищення вимог до педагогічної 

діяльності представників професорсько-викладацької спільноти. Зміст низки статей проєкту 

університетського статуту 1910 р. налаштовував представників професорсько-викладацької 

колегії на пошук шляхів відходу від догматичних методів викладання, інтенсифікацію 

науково-дослідної роботи. Натомість статут 1884 р. перетворювався на декларацію, що 

знаходила пояснення в інших постановах МНО [113, с. 378; 131]. Слід вказати і на проєкт 

університетського статуту, розробленого за часів здійснення керівництва МНО П. Ігнатьєвим 

(1915–1916). Його упорядкування обмежувалося Міністерством, оскільки ані в навчальних 

закладах, ні в періодичній пресі він не обговорювався. 

З початком Першої світової війни на державному рівні відбулося усвідомлення 

проблеми катастрофічного браку фармацевтичних кадрів, що зумовило зміст циркуляра 
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міністра народної освіти від 15 серпня 1915 р. стосовно доцільності організації хіміко-

фармацевтичного відділення при фізико-математичних факультетах [119; 162, с. 164].  

Важливо висвітлити умови, за яких упродовж окресленого етапу тривала 

громадсько-просвітницька діяльність науковців-медиків й природодослідників. У 80-

і роки ХІХ – на початку ХХ ст. національна політика Російської імперії створювала 

такі інституційні рамки і вимоги, за яких соціально корисна активність науковців 

вимагала від них бути максимально залученими до простору російської культури. 

Поширення грамотності серед народу та популяризація знань мусили відбуватися 

засобом використання російської мови, що слугувало справі русифікації населення 

окремих регіонів Російської імперії, зокрема Слобідського краю.  

Доцільно акцентувати увагу на тому факті, що педагогічна та громадсько-

просвітницька діяльність науковців, зокрема науковців-медиків та природодослідників, 

протягом другої половини 80-х років ХІХ – на початку ХХ ст. відбувалася під впливом 

урядових постанов стосовно встановлення соціальних та національних обмежень у країні. 

З 1887 р. діяла відсоткова норма щодо доступу євреїв до закладів вищої освіти [130, с. 413]. 

Зокрема, для ІХУ було встановлено максимум у 5% прийнятих євреїв від кількості 

вступників (пізніше 3%). Ці заходи МНО мотивувало тим, що головними агітаторами під 

час заворушень були саме студенти-євреї [81, c. 323]. Відтак, прийом здобувачів освіти на 

медичний факультет ІХУ мав здійснюватись відповідно до окреслених норм [49, с. 57]. 

Тільки після Лютневої революції 1917 р. ці правила були скасовані. 

На основі аналізу опрацьованих матеріалів установлено, що вітчизняні 

фундатори медичної та фармацевтичної освіти залучалися наприкінці ХІХ – на 

початку ХХ ст. до відстоювання прагнення жінок здобути вищу освіту. Ідею 

інституалізації вищої жіночої медичної освіти підтримали відомі вчені І. Мечников, 

В. Пашутін, В. Тарновський, Ф. Ерісман, М. Скліфософський та ін. [72, с. 47]. Одним 

з вагомих політичних чинників інституалізації вищої жіночої медичної та 

фармацевтичної освіти було те, що наприкінці ХІХ урядом створювалося 

нормативно-правове підґрунтя щодо розвитку середньої медичної та фармацевтичної 

освіти, допущення жінок до навчання в Імператорських університетах [162; 201].  
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Розширення в країні мережі лікувальних закладів, пунктів вакцинації призвело 

до зростання потреби у кваліфікованих кадрах, які б мали не тільки середню 

спеціальну, а й вищу медичну освіту. Така ситуація зумовила рішення міністра 

народної освіти стосовно надання прав державної служби жінкам-лікарям, про що 

було оголошено у 1898 р. [90, с. 143]. За законом від 9 березня 1898 р. жінки-лікарі 

отримували право на державну службу й отримання чинів, що обумовило зростання 

інтересу жінок на території Слобожанщини до ідеї отримання вищої медичної освіти. 

У 1901 р. МНО підтвердило, що жінки-лікарі можуть займати посади лікарів 

при жіночих гімназіях та прогімназіях з правом державної служби [161]. На цей час 

у центральних містах Російської імперії уже була сформована мережа спеціальних і 

вищих медичних закладів. Відповідно відбувалися зміни в суспільстві у сприйнятті 

жінки в освіті, медицині й фармації. На початку ХХ ст. набули популярності поштові 

картки з карикатурами типів студентів у виконанні В. Кадуліна [209]. Показово, що 

серед них були й зображення акушерки та медички (тип курсистки). У довідковому 

виданні «Медичний покажчик м. Харкова» (1901), поряд з прізвищами лікарів 

чоловічої статі, розміщена інформація про жінок-лікарів (Віра Михайлівна 

Гамбурцева-Лядова, Анастасія Григоріївна Лагербек, Серафима Василіївна Шахова-

Слатіна, Єлізавета Сергіївна Дрентельн) [58, с. 7, 16, 32, 64]. 

Погоджуємося з твердженням В. Сліпчук [163, с. 220] з приводу того, що на 

початку ХХ ст. організація професійної підготовки фахівців фармацевтичного 

спрямування була удосконалена. На процес її оновлення впливали: інтенсифікація 

наукових досліджень з природничих дисциплін, удосконалення методів хімічного 

аналізу та збагачення асортименту лікарських засобів в аптеках; формування 

високотехнологічної фармації; розширення мережі європейських університетів; 

офіційне входження підготовки майбутніх фахівців фармацевтичного профілю в 

університетський освітній простір та збагачення її змістового наповнення (зокрема, 

ініціювання обов’язкових досліджень в хімічній лабораторії; започаткування 

регулярних демонстрацій природничої колекції тощо); удосконалення структури 

фармацевтичної освіти в нових суспільно-економічних умовах. 
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Установлено, що реформа вищої фармацевтичної освіти розглядалася 

Міжвідомчим фармацевтичним комітетом при МВС як складова частина 

загальноуніверситетської реформи. Комітет категорично висловлювався за повну 

модернізацію наукової підготовки фармацевтів, з тим, щоб надалі вища фармацевтична 

освіта була цілком самостійно організована, тобто не пов’язувалася з організацією 

навчання в університеті на медичному факультеті [141, с. 530–531]. На загальне 

піднесення в сфері професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі МНО 

відреагувало розпорядженням щодо збільшення квоти прийому на фармацевтичні курси 

при університетах. Циркуляр МНО від 25 серпня 1915 р. передбачав відкриття при 

фізико-математичному факультеті ІХУ хіміко-фармацевтичного відділення [119, с. 57]. 

Під час окресленого етапу відбулося розроблення нових «Правил» функціонування 

інституту професорських стипендіатів, на основі яких саме на керівника кафедри або 

декана факультету покладалася турбота про підготовку нової генерації науковців [152]. 

Також вагомий вплив на педагогічну й громадсько-просвітницьку діяльність 

науковців Слобожанщини справило те, що на початку ХХ ст. усі університети Російської 

імперії прийняли участь у підготовці нового університетського статуту.   

Важливим чинником, що визначав специфіку педагогічної та громадсько-

просвітницької діяльності науковців-медиків та природодослідників Слобожанщини 

впродовж означеного етапу був їх науковий потенціал, викладацькі здібності й ціннісні 

орієнтації. На межі XIX – XX ст. у країні спостерігався прогрес у розвитку наукової сфери. 

Характерним явищем була інтенсифікація процесу диференціації та інтеграції наук [151, 

с. 18], що певним чином вплинуло на науковий потенціал науковців-медиків та 

природодослідників.  

Як було зазначено, основним науковим осередком Імператорських університетів 

була кафедра. Вивчення довідкової літератури, біографій представників професорсько-

викладацької колегії кафедр медичного та фізико-математичного факультетів ІХУ [91; 

187], які забезпечували підготовку медичних та фармацевтичних чиновників дозволяє 

свідчити, що її представники протягом окресленого етапу були як штатними, так і 

позаштатними працівниками. На професорські посади (штатні працівники) за статутом 
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1884 р. призначення відбувалося за рішенням міністра. При цьому враховувалися 

особисті симпатії керівників (ректор, попечитель, декан) [49, с. 51]. За такого 

порядку належна оцінка викладацьких здібностей майбутніх професорів 

знижувалася. Питання допущення осіб до виконання обов’язків приват-доцентів 

(позаштатні працівники) з присвоєння цим особам відповідного звання та грошової 

винагороди за їх педагогічну діяльність вирішувала рада факультету [113].  

Процедура набуття звання приват-доцента була полегшена статутом 1884 р. й 

скасовувала написання дисертації, а також вимогу обов’язкових двох пробних лекцій 

для осіб, які вже мали науковий ступінь магістра або доктора. Натомість до них було 

підвищено кваліфікаційні вимоги, що передбачали обов’язковість наявності науково-

педагогічного стажу, тобто претенденти повинні були мати не менш ніж три роки 

досвіду викладацької діяльності у званні приват-доцента університету. Положення 

статуту щодо прав і обов’язків приват-доцентів доповнювалися циркулярами МНО 

від 8 грудня 1885 р. й 10 грудня 1886 р. Так, приват-доценти, викладаючи на 

вакантній кафедрі, мали право отримувати винагороду в розмірі 1200 руб. на рік. Зі 

спеціальних університетських коштів оплачувалося викладання курсів, визнаних 

необов’язковими для вивчення студентами [49, с. 103; 113]. 

У такому контексті особливості кадрової політики медичного факультету ІХУ 

стосовно підбору приват-доцентів для викладання як обов’язкових, так і спеціальних 

курсів («частные курсы» – рос.м.), певною мірою віддзеркалювали тенденції й пріоритети 

розвитку медичної та фармацевтичної галузі наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., 

академічні замовлення на підготовку фахівців певного профілю. Ретельний логіко-

історичний аналіз даних біографічних вказівників професорів та викладачів медичного й 

фізико-математичного факультетів ІХУ [91; 187], діяльності медичного факультету ІХУ 

впродовж 1884–1905 рр. [90, с. 111–195] (див. табл. Б.4.2, с. 563), «обозрений» предметів, 

що викладалися студентам-медикам та слухачам-фармацевтам на початку ХХ ст. [107] 

доводить, що підготовкою медичних та фармацевтичних чиновників на їх кафедрах 

переважно займалися науковці-медики та природодослідники, що здобули вищу медичну 

й природничу освіту на базі вітчизняних Імператорських університетів (в основному, в 
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Харківському) та Медико-хірургічної академії, захистили докторські дисертації, стажувалися 

у вітчизняних та закордонних освітньо-наукових центрах, здійснювали наукові дослідження. 

Значна частка науковців-медиків поєднувала педагогічну діяльність з лікарською практикою. 

За даними «Медичного покажчика м. Харкова» (1901) [98], до таких науковців віднесено 44 

особи. Серед них звання приват-доцента мав 21 науковець (див. табл. Б.4.3, с. 562). 

На початку ХX ст. науковий потенціал фундаторів вітчизняної вищої медичної та 

фармацевтичної освіти значно збагатився внаслідок розвитку фармації та фармацевтичої 

освіти, переходом фармації у сферу наукомістких високих технологій, доведенням до 

відома наукової спільноти інформації щодо великої кількості відкриттів стосовно 

ефективних лікарських засобів. За оцінкою В. Сліпчук, значущість праці німецького 

фармакогноста А. Тширха (1856–1939) «Handbuch der Pharmakognosie», доводить те, що 

нею користуються й досі [162, c. 219]. Удосконалення наукової сфери вимагало нового 

осмислення отриманих фактів, що певним чином впливало на напрями педагогічної 

діяльності фундаторів медичної та фармацевтичної освіти й обумовлювало сферу їх 

науково-професійних уподобань та кадрову політику медичного факультету.  

Так, у 1887 р. магістр фармації, приват-доцент А. Чиріков (з 1885 виконував 

обов’язки професора кафедри фармації і фармакогнозії) подав доповідну записку міністру 

народної освіти з проханням призначити його на посаду екстраординарного професора 

кафедри фармації і фармакогнозії. На запит міністра ректору І. Щелкову щодо його 

особистої думки з цього приводу, останнім було запропоновано принципово порушити 

питання щодо прав магістрів фармації претендувати на заняття посади професора [90, 

c. 293]. Справа в тому, що на той час вчений ступінь магістра фармації був найвищим для 

фармацевтичних чиновників, а за ст. 99 статуту 1884 р., професором кафедри могла бути 

особа, що здобула ступінь доктора з тих наук, що відповідали профілю кафедри. За 

слушним зауваженням ректора, узагалі на той час магістром фармації могли бути особи, 

які не здобули загальної освіти. Натомість, університетське викладання фармації і 

фармакогнозії, на його думку, не повинно обмежуватись набуттям виключно практичних 

навичок, а покликане спрямовувати здобувачів освіти на застосування даних хімії й 

ботаніки щодо потреб фармації, тобто мати науковий характер. Відтак, професор І. Щелков 
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вважав доцільним доручати викладання фармації і фармакогнозії докторам медицини, які 

спеціалізувалися в цих науках. Міністр прийняв рішення на користь магістра фармації 

А. Чирікова, призначивши його 15 квітня 1888 р. екстра-ординарним професором кафедри 

фармації і фармакогнозії, а у червні 1901 р. – ординарним професором [90, c. 293; 91, с. 83]. 

Посиленню вимог до організації педагогічної діяльності представників 

професорсько-викладацької колегії сприяло введення предметної системи у вищій 

школі на початку XX ст. Курсова система навчання, що існувала до того, передбачала 

встановлення певних курсів наук для вивчення здобувачами освіти та строгий контроль 

над отриманими знаннями. Правила про перехід на предметну систему навчання були 

опубліковані 12 червня 1906 р. [52]. Суть системи полягала в тому, що вводилося 

вільне відвідування лекцій та інших занять (крім занять в лабораторіях і навчальних 

майстернях). Студенту було потрібно прослухати певну кількість предметів і скласти 

певну кількість іспитів. Для отримання випускного свідоцтва від студента вимагався 

залік восьми півріч. Студент був зобов’язаний виконати вимоги одного із 

затверджених для факультету навчальних планів і скласти іспити з тих предметів, які 

встановлювались для нього відповідним факультетом. Він міг приступити до іспиту 

лише з того предмета, який прослухав, своєчасно на нього записавшись, і за яким він 

виконав обов’язкові практичні заняття [52; 139]. Перевагами цієї системи було 

надання студентам можливості комбінувати предмети у межах програми навчання. 

Така система стимулювала студента, відповідала умовам життя малозабезпечених 

студентів, змушених, поряд з навчанням, заробляти на життя. Від студента 

вимагалося вміння самостійно визначити пріоритети. Предметна система більшою 

мірою відповідала новим часам, була більш адекватна капіталістичному духу, хоча 

слід визнати, що вона не встигла вкоренитися на вітчизняному ґрунті.  

Ціннісні орієнтації й наукові уподобання науковців-медиків та 

природодослідників означеного етапу багато в чому обумовлювалися тим, що у 80-і–

90-і роки ХІХ ст. на території підросійської України успішно розвивалися наукові та 

спеціальні медичні й фармацевтичні товариства, які мали велике значення в об’єднанні 

та організації лікарів, фармацевтів у вирішенні «гострих проблем» медико-санітарної 
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справи (боротьба з епідеміями, покращення лікарсько-санітарної справи тощо). 

Зокрема, відбулося заснування зуболікарського товариства у Харкові (1902). 

У період з 1885 по 1904 рр. відбулося становлення діяльності Спілки російських 

лікарів пам’яті М. Пирогова. На той час у центрі уваги лікарської громадськості 

знаходилося питання підвищення рівня матеріального, правового і морального 

становища лікарів, організації та методології проведення досліджень здоров’я та умов 

перебування в середніх навчальних закладах учнів, гігієнічної просвіти населення.  

Установлено, що на території підросійської України діяли спілки послідовників 

гомеопатії. Так, у Харкові на кошти такої спілки утримувалася бібліотека, 

друкувалися гомеопатичні книги, а впродовж 1900–1903 рр. публікувався 

щомісячний часопис «Весник гомеопатической медицины». Дослідники встановили, 

що у Харкові працювали лікарі-гомеопати: Є. Дюков, О. Прусенко, Ю. Бреславський, 

С. Попов, Ю. Павленко, надаючи консультації у власних домівках [46; 129]. 

Поділяємо думку дослідників з приводу того, що медичні та фармацевтичні з’їзди 

окресленого етапу були віддзеркаленням наукового та громадського життя країни [60, с. 

144]. Так, на базі Харківського університету у грудні 1911 р. був проведений ІV 

Всеросійський одонтологічний з’їзд. Професійна консолідація учених-фармацевтів 

відбувалася під час роботи Всеросійських фармацевтичних з’їздів та міжнародних 

конгресів фармацевтів. Вивчення матеріалів доповідей науковців та протоколів комісій, 

пов’язаних з роботою ІІІ фармацевтичного з’їзду (Москва, 1899 р.) доказово свідчить про 

інтенсифікацію громадської діяльності фундаторів фармацевтичної освіти. У промові 

М. Блауберга «Про ідеали сучасної фармації та про шляхи, що ведуть до неї» [7] 

пролунало звернення до вчених-фармацевтів з пропозицією допомогти «членам 

фармацевтичної сім’ї» усвідомити гуманістичні цілі фармації [7, стб. 218]. Така 

характеристика ідеалів фармації актуалізувала громадсько-просвітницьку діяльність 

вітчизняних фундаторів медичної та фармацевтичної освіти [56]. Обговорення 

актуальних проблем вітчизняної гомеопатії тривало на I Всеросійському з’їзді 

прихильників гомеопатії (1913), зокрема було акцентовано увагу на необхідності 

вивчення гомеопатії студентами медичних факультетів університетів [46]. 
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Вітчизняні вчені вважали популяризацію науки, пропаганду наукових знань одним 

з найважливіших завдань. Так, І. Мечников виступав перед науковцями, представниками 

громадськості з лекціями, публікував у часописах та газетах статті науково-популярного 

характеру, видавав окремими збірками матеріали філософського та освітнього 

спрямування, відстоюючи необхідність подальшого розвитку освіти дорослих [93–95]. 

Цей напрям діяльності відомого мікробіолога відобразила його дружина О. Мечникова у 

книзі, присвяченій життю І. Мечникова. З цього приводу вона писала: «Виходячи з 

корисності поширення й популяризації наукових та гігієнічних понять, він думав, що … 

слід було б організувати публічні курси й лекції» [97, с. 115]. 

Імпульсом для інтенсифікації громадсько-просвітницької діяльності була, між 

іншим, науково-педагогічна спадщина В. Бехтерєва. Уже за часів першої революції 1905 р. 

В. Бехтерєв чітко висловив свої суспільно-політичні переконання. Разом з іншими 

науковцями він критикував пагубну політику царського уряду щодо неможливості 

просвіти народу, організації вищих навчальних закладів на автономних засадах. Сучасні 

дослідники [177] свідчать, що на ІІ з’їзді російських психіатрів (1905) В. Бехтерєв у 

доповіді «Про умови розвитку особистості» виступив проти чинної системи освіти й 

виховання, що стояли на заваді вільному розвитку особистості [177, с. 54].  

Суттєвим явищем у розвитку вітчизняної педагогіки досліджуваного історичного 

етапу була така звана експериментальна педагогіка (педологія), яка базувалася на ідеях і 

методиках фізіології вищої нервової діяльності. У науковий обіг поняття «педологія» 

було введене американським вченим О. Крісманом (1896) [70, с. 442]. Роботи 

педологічного характеру публікували наприкінці XIX – на початку XX ст.: Г. Холл, 

Дж. Болдуїн, Е. Мьойман, В. Прейер, Г. Зігерт та ін. [177, с. 65]. 

Наслідування та розвиток прогресивних ідей М. Пирогова, К. Ушинського, 

П. Лесгафта, В. Бехтерєва, прибічників експериментальної педагогіки створювало 

підґрунтя для діяльності науковців-медиків та природодослідників у справі вирішення 

питання виховання у нерозривному зв’язку з розвитком дітей.  

Упродовж окресленого періоду у країні у цілому та на території Слобожанщини 

зокрема набула поширення ідея народного університету як загальнодоступного 
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закладу вищої освіти. Ця ідея вперше була зреалізована засобом відкриття Народного 

університету ім. О. Шанявського у Москві [174]. Завданням Народного університету 

проголошувалося надання слухачам наукових знань, а не привілеїв.  

Застосування методу історіографічного аналізу дозволяє констатувати, що 

науковцям-медикам й природодослідникам Слобожанщини досліджуваного етапу були 

притаманні різні політичні погляди. Праві професори об’єднувалися навколо заснованої у 

1905 р. монархічної політичної організації «Союз російського народу» (чорносотенці); 

ліві – переважно входили до «Академічного союзу». Установлено, що серед демократично 

налаштованих професорів ІХУ найбільш популярною була конституційно-демократична 

партія (кадети). До лідерів осередку партії входив науковець-медик В. Фавр [146].  

Зокрема В. Мокляк виявив у своєму дисертаційному дослідженні продуктивні ідеї 

науковців окресленого історичного етапу, що, на наш погляд, здійснювали вплив на 

ціннісні орієнтації фундаторів вітчизняної вищої медичної та фармацевтичної освіти. 

Дослідник акцентував увагу на тому, що В. Вернадський у 1904 р. опублікував в газеті 

«Наши дни» статтю «Про професорський з’їзд», де писав про необхідність започаткування 

«Асоціації для досягнення академічної свободи й покращення умов академічного життя» 

[100]. Учений підтримував право студентів вільно відвідувати лекції, виступав проти 

інспекції [20; 21; 100, с. 25]. Професор Харківського технологічного інституту 

М. Пильчиков виступав у 1905 р. за реорганізацію вищої школи. Основним у закладах 

вищої освіти, на його думку, мало бути ставлення викладачів до студентів, право 

вихованців розраховувати на повагу до їх внутрішнього світу [100]. 

Науковці-медики та природодослідники Харківського університету мали 

відчувати як помітне придушення свободи слова у стінах університету до 

революційних подій 1905 р., так і наслідки демократизації стосунків між 

викладачами й МНО після революційних подій в освітньому просторі власного 

закладу вищої освіти [75, с. 107; 156, с. 433]. Натомість, ліберальні професори, маючи 

статус державних чиновників й займаючи не останню сходинку в чиновницькій ієрархії, 

чудово усвідомлювали особисту залежність від влади. Тому опозиційність ліберальної 
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професури до самодержавства, як правило, мала помірний характер, виявлялася зазвичай 

у вимогах автономії вищої школи і обмеженні влади бюрократії [207].  

На настрої представників університетської корпорації впливала еволюція поглядів 

ліберальної професури, що віддзеркалювалася у промовах III з’їзду Академічного союзу 

(січень 1906), на якому обговорювалися (на відміну від попередніх) суто «професійні» 

питання, пов’язані з розглядом університетського статуту і відновленням занять у 

закладах вищої освіти. Делегати з’їзду поклали провину за стан справ в університетах в 

рівній мірі як на уряд, так і на «крайні партії» (малися на увазі, перш за все, соціалісти), 

що втягували студентство в перипетії політичної боротьби [149]. 

Відтак, можемо констатувати, що під дією, з одного боку, авторитарної державної 

системи, а з іншого, демократичних настроїв інтелігенції та студентства, серед науковців-

медиків та природодослідників Слобожанщини поширювалися полярні системи 

цінностей: визнання авторитарної та автономної систем управління закладами вищої 

освіти. Однак, професорсько-викладацька колегія поступово перетворилася на 

корпорацію, яка віддзеркалювала думку, перш за все, її ліберальної більшості. 

За твердженням істориків (В. Кравченко, М. Попович, І. Фурман та ін.) у 80 − 90-ті 

роки XIX ст. постає науково-просвітницький рух на території Наддніпрянської України 

[68; 130; 189]. Українознавчі інтереси були характерними для наукових осередків й 

віддзеркалювалися на сторінках часописів «Харьковский вестник», «Киевская старина» та 

ін. Дух просвітництва перейшов до наукових товариств, членами яких переважно були 

викладачі університетів. Так, до основних завдань природничих товариств віднесено: 

дослідження неорганічної й органічної природи; поширення знань серед населення; 

сприяння розвитку природознавства і техніки; створення музеїв, бібліотек; реформування 

освіти [189]. Показово, що на базі «Товариства любителів природи» (з 1911 р.) розгортався 

організований громадський рух за охорону природи на Слобожанщині. Поширенню руху 

сприяла діяльність дослідної станції на Луганщині, де професор В. Докучаєв проводив з 

колегами досліди по боротьбі із неврожаями та суховіями.  

На ціннісні орієнтації науковців-медиків та природодослідників Слобожанщини 

також вплинув той факт, що Харків наприкінці ХІХ ст., напередодні Першої світової 
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війни та Лютневої революції 1917 р. не переставав бути ареною протиборних 

ідентичностей, однією з яких була українська національна ідентичність. Учасники 

українського національного руху не були маргіналами в культурному, громадському, 

економічному житті міста. Серед них були люди солідні й впливові (сім’я банкірів 

Алчевських, історик Д. Багалій, філологи О. Потебня та М. Сумцов, фізик Д. Пільчиков, 

митець С. Васильківський та ін.). Відтак український рух у Харкові був дещо 

ізольованим у місцевому соціумі [68, с. 199]. Українська інтелігенція Харкова вела 

боротьбу за культурний простір міста під стягом Т. Шевченка. Боротьба за увічнення 

пам’яті поета розпочалася ще у 1861 р. (відразу після його смерті). У 1899 р. в саду 

домівки Алчевських був поставлений перший в Україні пам’ятник поету, який за 

вимогою поліції через деякий час було прибрано. У 1907 р. питання щодо ушанування 

пам’яті Т. Шевченка піднімалося в міській думі і було сприйнято зі співчуттям. 

Нарешті, напередодні 50-річчя з дня смерті Т. Шевченка (1911) гласні Харківської 

міської думи знову порушили це питання і домоглися позитивного рішення щодо нього. 

Потреба в новій ідеї українського національного руху, альтернативі як 

традиційному українофільству, так і популярному на той час соціалізму, виникла на 

зламі століть на території Наддніпрянщини. У 90-х роках ХІХ ст. оформилося «Братство 

тарасівців» (1891–1898), активними представниками якого були І. Липа, Б. Грінченко, 

В. Самійленко, М. Коцюбинський, М. Вороний та ін. Нова фундація ставила за мету 

реалізувати основні ідеї поета й організовували свята, читання лекцій, постановку п’єс 

на честь Т. Шевченка. З ініціативи тарасівців у Харкові понад 20 осіб об’єднались у 

«Молоду громаду», що розпочала написання праць національно-визвольного змісту, 

мала ідейну підтримку просвітників Русових, агітувала за демонстративний прояв свого 

українства, встановила зв’язки з гуртками «тарасівців» у Києві, Полтаві, Чернігові, 

Олександрії, Одесі та Херсоні. Відтак, рух «тарасівців» набрав політичної гостроти й 

переслідувався з боку влади. Невдовзі, у Харкові (1900), на так званій «Раді чотирьох» 

(Д. Антонович, Л. Мацієвич, Б. Камінський, М. Русов) було утворено Революційну 

українську партію (РУП). Настановою партії була стаття М. Міхновського «Самостійна 

Україна», що сприймалася як програма українського руху XX ст. [79]. 
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Дослідники, аналізуючи міське самоврядування в Харкові, прийшли до висновку, 

що в ньому домінували прагматичні погляди, що змушували депутатів міської думи більше 

замислюватись про модернізацію міського господарства, благоустрій, розвиток освіти та 

культури, ніж про національну ідентичність. Відтак український образ Слобожанщини 

було презентовано у Харкові на ХІІ Археологічному з’їзді (1902), підготовка до якого 

сприяла згуртуванню численних ентузіастів, зокрема й науковців Слобожанщини, у справі 

збереження історико-культурної спадщини регіону [68, с. 203; 215]. 

Таким чином, установлено, що протягом ІV етапу набули поширення нові форми 

громадсько-просвітницького руху на Слобожанщині, пов’язані з поширенням ідеї 

народного будинку, народного університету як загальнодоступного закладу вищої освіти; 

виникненням осередків політичних партій («Конституційно-демократична партія», 

«Союз-земців-конституціоналістів» тощо), представництв опозиційно налаштованої до 

самодержавства ліберальної професури («Академічний союз»); розгортанням українського 

національного руху («Братство тарасівців», «Революційна українська партія»), 

зародженням науково-просвітницького руху (презентація українського образу 

Слобожанщини на ХІІ Археологічному з’їзді (1902), науково-просвітницькою тематикою 

публікацій часопису «Харьковский вестник» та ін.), розгортанням руху за охорону 

природи («Товариство любителів природи», 1911) тощо.  

До перешкод, які стояли на заваді ефективній організації педагогічної й 

громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків та природодослідників 

Слобожанщини на цьому етапі, належали: ліквідація виборності ректора й декана за 

статутом 1884 р. (поновлено лише у серпні 1905 р.); установлення з 1887 р. відсоткової 

норми доступу євреїв до вищої освіти (для Харківського університету – 5% від 

кількості вступників, згодом 3%); посилення контролю МНО над корпоративними 

об’єднаннями студентів («Правила для студентів» 1885, «Тимчасові правила про 

відбування військової повинності вихованцями вищих навчальних закладів» 1899); 

суперечливість підходів до інституалізації жіночої вищої медичної освіти, предметної 

(1906–1911) та курсової систем навчання (скасування предметної системи указом 

міністра Л. Кассо, 1911). 
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Висновки до розділу 2 

 

 

У ході дослідження обґрунтовано етапи педагогічної й громадсько-просвітницької 

діяльності науковців-медиків та природодослідників Слобожанщини протягом ХІХ – на поч. 

ХХ ст. Констатовано, що на всіх етапах метою вищої медичної та фармацевтичної освіти в 

університетському просторі була підготовка здобувачів освіти до державної служби. 

Установлено, що специфіку етапу становлення педагогічної й громадсько-просвітницької 

діяльності науковців-медиків та природодослідників Слобожанщини в освітньому просторі 

та започаткування несистемних виявів їхньої громадсько-просвітницької діяльності за 

межами університету (1804–1834 рр.) визначали: соціально-економічні й суспільно-політичні 

зрушення, а саме занепад феодально-кріпосницької системи й розвиток протокапіталістичних 

відносин; визрівання глибокої соціально-політичної кризи; формування регіонального 

слобідського дискурсу; потреба держави й регіону в подальшому розвитку сфери охорони 

здоров’я, народної освіти; законодавче урегулювання механізму надання доброчинних коштів 

на розвиток закладів освіти різних типів. Урядова політика в галузі вищої освіти, нормативно-

правове забезпечення педагогічної й громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків 

та природодослідників визначалися: формуванням особового складу відділення лікарських та 

медичних наук і відділення фізичних та математичних наук; започаткуванням планомірної 

підготовки медичних і фармацевтичних чиновників з 1810–1811 н.р. в ІХУ; створенням першої 

самостійної кафедри фармацевтичного профілю «Лікарського речеслів’я, фармації й лікарської 

словесності»; уведенням клінічного викладання студентам-медикам, відкриттям навчально-

допоміжних установ; унормуванням порядку підготовки, екзаменування фармацевтичних 

чиновників (1809, 1810, 1816); визнанням можливості виявів громадсько-просвітницької 

ініціативи (1804), підтримкою добродійництва (указ уряду Миколи І, 1816). Науковий 

потенціал, викладацькі здібності й ціннісні орієнтації науковців-медиків і природодослідників 

Слобожанщини обумовлювалися: поширенням ідей Просвітництва та німецької класичної 

філософії; енциклопедизмом науковців, їх спроможністю займатися викладацькою практикою; 

започаткуванням підготовки науково-педагогічних працівників у Професорському Інституті.  



 

243 
 

З’ясовано, що для етапу розширення напрямів, форм, змістових складників педагогічної 

й громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків та природодослідників 

Слобожанщини внаслідок перегляду підходів до процесу підготовки медичних та 

фармацевтичних кадрів і законодавчого уреугулювання громадсько-просвітницьких ініціатив 

(1835–1862 рр.) були характерні: розвиток фабричної промисловості, подальше зближення 

науки з технологією; відміна кріпацтва; зацікавленість пересічних громадян у розвитку закладів 

охорони здоров’я у зв’язку з високою смертністю й епідеміями; поразка у Кримській війні й 

зростання опозиційних настроїв у суспільстві, започаткування діяльності громад наприкінці 

1850-х років, зокрема харківської. Цей етап ознаменувався розробленням нормативно-

правового забезпечення педагогічної й громадсько-просвітницької діяльності науковців-

медиків та природодослідників Слобожанщини в контексті еволюції вищої медичної та 

фармацевтичної освіти загалом: більш раціональне поєднання теоретичної і практичної 

складових підготовки медичних чиновників; посилення вимог до професійних здібностей та 

уведення науково-дослідного складника в якості компонента професійної підготовки 

фармацевтичних чиновників; визнання докторського ступеня обов’язковою умовою заняття 

професорської посади, позбавлення учених-педагогів участі в роботі училищних комітетів 

(1835); заборона тематичного зв’язку між магістерською й докторською дисертаціями та 

офіційне закріплення системи опонентів при захисті дисертацій (1844); запровадження 

інституту професорських стипендіатів та інституту приват-доцентів; розширення соціального 

складу студентів-медиків після скасування вступних іспитів (1861); дозвіл жінкам відвідувати 

університети на правах вільних слухачок (1850-і роки – 1861 р.); посилення нагляду за духом і 

напрямом викладання, заборона корпоративних об’єднань, офіційне визнання права науковців 

організовувати громадсько-просвітницьку діяльність; поширення практики відкриття 

недільних шкіл на громадських засадах (1861). Виявлено, що було визначено правові аспекти 

відкриття приватних навчальних закладів, ініційовано прогресивною інтелігенцією відкриття 

недільних шкіл; унормовано викладання технічної хімії на курсах в університетському 

просторі. Науковий потенціал, викладацькі здібності й ціннісні орієнтації науковців-медиків й 

природодослідників Слобожанщини визначалися необхідністю розбудови системи освіти на 

основі гасла «Самодержавство, Православ’я, Народність»; затребуваністю професійної освіти; 
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розвитком природничих наук; педагогічними ідеями М. Пирогова; усвідомленням 

суспільством університетської освіти як цінності тощо.  

Установлено, що на особливості етапу поглиблення напрямів, форм, змістових 

складників педагогічної діяльності науковців-медиків і природодослідників Слобожанщини й 

пожвавлення виявів їх соціально корисної активності у контексті зростання громадсько-

просвітницького руху (1863–1883 рр.) впливали: соціально-економічні й суспільно-політичні 

зрушення, зумовлені Великими реформами в Російській імперії; подіями російсько-турецької 

війни (1877–1878); прагненням урядових кіл організувати позашкільну освіту за рахунок 

приватної ініціативи благонадійних осіб, переростанням просвітництва в громадсько-

просвітницький рух. Урядова політика в галузі вищої освіти, нормативно-правове 

забезпечення педагогічної й громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків та 

природодослідників у контексті еволюції вищої медичної та фармацевтичної освіти 

обумовлювалися поглибленням спеціалізації навчальних дисциплін й збільшенням кількості 

кафедр медичного й фармацевтичного профілю, поглибленням змісту практичних й 

самостійних занять майбутніх фахівців, підвищенням престижу наукових товариств, 

покращенням матеріального забезпечення викладачів; скасуванням автономії 

університетських колегій, звуженням студентських прав (освітні контрреформи 60-х–70-

х років ХІХ ст.). Науковий потенціал, викладацькі здібності й ціннісні орієнтації науковців-

медиків і природодослідників Слобожанщини обумовлювалися розвитком медичних та 

природничих наук, публікаціями ґрунтовних наукових праць з медицини; зростанням 

громадсько-просвітницького руху; започаткуванням Вищих жіночих курсів при Медико-

хірургічній академії (1872) й наданням жінкам права лікарської практики; унормуванням 

функціонування недільних шкіл й популяризації науки за умови суворого контролю 

(положення 1864, правила 1876), поширенням педагогічних ідей І. Мечникова, М. Пирогова, 

М. Скліфософського (відстоювання необхідності перетворення університетів на 

просвітницькі центри; захист прав жінки на медичну освіту тощо). 

Виокремлено чинники, що визначали специфіку етапу підвищення вимог до педагогічної 

й інтенсифікації громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків і природодослідників 
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Слобожанщини на тлі реалізованих та проєктованих реформ університетської освіти, 

урізноманітнення форм громадсько-просвітницького руху (1884–1917 рр.):  

– соціально-економічні й суспільно-політичні зрушення в українських землях Російської 

імперії: аграрна криза наприкінці ХІХ ст., індустріальний розвиток на поч. ХХ ст. при існуванні 

соціальних та національних обмежень і поглибленні урядової кризи; формування інститутів 

громадянського суспільства; розвиток в регіоні класичної й професійної освіти; обговорення 

питання про необхідність введення загального початкового навчання (1895); поширення ідеї 

створення народних будинків, народних університетів; зростання потреби у формуванні 

удосконаленої мережі закладів здоров’яохоронного профілю й фармацевтичної промисловості; 

– урядова політика в галузі вищої освіти, нормативно-правове забезпечення педагогічної 

й громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків і природодослідників у контексті 

еволюції вищої медичної та фармацевтичної освіти: відповідно до статуту 1884 р. була 

спрямована на посилення практичної підготовки студентів, збільшення практичних занять для 

студентів-медиків та слухачів-фармацевтів на базі кабінетів відповідних кафедр медичного й 

фізико-математичного факультетів і навчально-допоміжних установ; пошук шляхів відходу від 

догматичних методів викладання, інтенсифікацію науково-дослідницької й творчо-пошукової 

діяльності студентів, надання їм права обирати один із затверджених медичним факультетом 

планів організації навчання й заохочення до фахової спеціалізації; розвиток інституту приват-

доцентури; уведення гонорарної системи; передбачення двоступеневої системи «магістр-доктор» 

на фізико-математичному та виключно вченого ступеня доктора наук на медичному факультеті; 

виділення додаткових коштів на медичні кабінети, музеї, лабораторії; 

− науковий потенціал, викладацькі здібності й ціннісні орієнтації: зростання кількості 

приват-доцентів, помірність опозиційності ліберальної професури до самодержавства; 

інтенсифікація природничих наукових досліджень й перехід фармації у сферу наукомістких 

високих технологій; консолідація лікарів і фармацевтів; ототожнення громадсько-

просвітницької діяльності з засобом додаткового забезпечення; поширення педагогічних ідей 

В. Бехтерєва, В. Вернадського, П. Лесгафта, І. Мечникова щодо розвитку духовного, фізичного 

стану здобувачів освіти й освіти дорослих, експериментальної педагогіки; наявність на 

Слобожанщині протиборних ідентичностей, зокрема української національної ідентичності. 
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РОЗДІЛ 3 

ДОСВІД ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВЦІВ-МЕДИКІВ ТА 

ПРИРОДОДОСЛІДНИКІВ СЛОБОЖАНЩИНИ У ДОСЛІДЖУВАНИЙ ПЕРІОД 

 

 

3.1. Організаційний напрям педагогічної діяльності науковців-медиків та 

природодослідників Слобожанщини (1804–1917 рр.) 

   

 

Важливість організаційного напряму педагогічної діяльності представників 

професорсько-викладацької колегії ІХУ випливає з місії університету та визнання 

значущості його організаційної функції (організація освітнього процесу відповідно 

до нормативно-правових документів; об’єднання тих, хто навчає, та тих, хто 

навчається для вирішення спільних завдань) [139, с. 260]. Розглянемо досвід втілення 

організаційного напряму педагогічної діяльності науковців-медиків та 

природодослідників Слобожанщини на базі ІХУ протягом визначених та 

обґрунтованих у дослідженні етапів, тобто впродовж 1804–1917 рр. 

Реалізація організаційного напряму педагогічної діяльності науковців-медиків та 

природодослідників Слобожанщини на І етапі (1804–1834). Організаційний напрям 

педагогічної діяльності науковців відділення лікарських та медичних наук та фізико-

математичного відділення ІХУ, в основному, полягав у їх залученні до участі в засіданнях 

Ученої ради університету, факультетських рад під головуванням деканів. Список деканів 

лікарсько-медичного відділення та відділення фізичних та математичних наук ІХУ 

наведено у табл. В.1.1 (див. с. 566) [99, с. 11; 196, с. 243]. Упродовж означеного етапу 

організаційний напрям педагогічної діяльності був особливо значущим для завідуючого 

факультетською хірургічною клінікою – Миколи Івановича  Єллінського (1796–1859), 

який протягом 1830–1833 рр. був ректором ІХУ [100, с. 159].  

Установлено, що ректор М. Єллінський, визнаючи недосконалість системи 

підготовки фармацевтичних фахівців, що склалася у першій чверті ХІХ ст., й добре 
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розуміючи процедуру проведення екзаменів для отримання фармацевтичних звань, 

звертався до уряду з пропозицією лобіювання більш серйозного ставлення до підготовки 

фармацевтів. Звернення з цього приводу зберігається в архіві Московського державного 

університету імені М. В. Ломоносова. У зверненні зазначалося: «Як же давати їм дипломи 

такого почесного звання, коли більша їх частина навіть не вчилася в гімназії» [45, с. 69].  

У процесі наукового пошуку дослідників Л. Зеленської, Т. Разуменко було 

з’ясовано, що вагомість факультетських рішень у перші десятиріччя функціонування ІХУ 

була незначною [49, с. 29]. Не підлягали безтерміновому зберіганню протоколи засідань 

факультетських рад. Проте, дописувачі історії медичного та фізико-математичного 

факультетів Харківського університету дорадянського періоду оприлюднили окремі 

положення їх засідань на підставі ретельного вивчення архівних документів ІХУ. 

Вивчення матеріалів, наведених у праці Д. Багалія з історії ІХУ [4, с. 348–349], 

публікаціях з історії названих вище факультетів ІХУ [195, с. 95], дала підстави 

простежити продуктивність діяльності рад лікарсько-медичного відділення та 

відділення фізико-математичних наук й свідчити, що їх засідання присвячувалися 

питанням, які торкалися напрямів педагогічної діяльності науковців, а також 

окремих питань громадсько-просвітницької діяльності представників професорсько-

викладацької колегії. Аналіз історіографічних джерел дозволяє свідчити, що 

кількість засідань факультетських рад на рік не завжди була однаковою [99, с. 11].  

В ювілейному виданні з історії медичного факультету ІХУ зауважувалося, що 

розподілення викладання на дні та години відбувалося на весінньому засіданні ради 

відділення (факультету) [99, с. 13]. Зазначимо, що спираючись на університетський 

статут 1804 р., науковці самостійно встановлювали кількість лекційних годин, які мав 

читати кожен професор упродовж тижня. Огляди викладання («обозрения 

преподавания» – рос. м.) друкувалися латиною та російською мовою щорічно з 

уточненням прізвищ викладачів; предметів, що викладалися; днів та годин викладання; а 

також назв підручників, яких хотіли дотримуватися викладачі під час лекцій. До оглядів 

вносилися також назви необов’язкових предметів, що оголошувалися викладачами. 

Установлено, що такими курсами були обрані на лікарсько-медичному відділенні: 
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антропологія (Ванноті, 1806 р.), дієтетика, енциклопедія та словесність медицини 

(Калькау, 1807–1811 рр.), краніоскопія (Пільгер, 1807 р.) [99, с. 13]. 

Вивчення даних, наведених у публікації Д. Багалія, дозволяє свідчити, що 

протоколом від 14 лютого 1806 р. на засіданні ради фізико-математичного відділення 

були присутні такі фундатори медичної та фармацевтичної освіти як професори Гізе, 

Шумлянський, Делявін, Ванноті. Учасниками засідання було здійснено огляд 

хімічних приладів, яких бракувало в університетській лабораторії. За результатами 

засідання рада ухвалила рішення доручити професорам Гізе й Шнауберту укласти їх 

реєстр. На згаданому засіданні факультетської ради було прийняте рішення з приводу 

запиту ректора університету про необхідність перегляду професорами й ад’юнктами 

укладених ними реєстрів книг, необхідних для викладання [4, с. 348–349].  

Науковці-медики та природодослідники ІХУ, у відповідності до положень статуту 

1804 р., мали приймати участь у роботі училищного комітету. Установлено, що до роботи 

училищного комітету (до складу якого входило шість ординарних професорів 

університету та ректор) залучалися науковці Г. Коритарі, І. Каменський, 

В. Комлішинський, П. Шумлянський [100, с. 86, 186; 48, с. 320]. Цей вид доручень можна 

віднести як до організаційного напряму педагогічної діяльності, так і до громадсько-

просвітницької діяльності науковців.  

Упродовж окресленого етапу члени училищного комітету здійснювали методичне 

керівництво гімназій та училищ підвідомчих губерній ХНО, укладали навчальні плани, 

опікувалися питаннями фінансування шкіл тощо. За результатами візитацій до освітніх 

установ та нагляду за ними висувалися зауваження, складалися пропозиції щодо 

удосконалення життя освітян та громадян [77], які в письмовій формі надавалися 

візитаторами училищному комітету й доводилися до відома загальних зборів 

університету. З відповідною ухвалою звіти візитаторів направлялися Радою університету 

через попечителя до Головного правління училищ [48, с. 321].  

Вивчення архівних матеріалів [216; 221] дозволяє констатувати, що спеціальні 

звіти візитаторів містили інформацію як про час заснування навчальних закладів, їх 

кількість у межах територіальної одиниці, використання пожертвувань та державних 
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коштів, стан помешкань, ставлення до закладів освіти місцевої громади, так і відомості 

про методи викладання в різних типах шкіл, перспективи їх подальшого розвитку тощо 

[77, с. 247]. У ДАХО міститься звіт професора В. Комлішинського за результатами 

візитації Таганрозької гімназії та підвідомчих їй училищ [221]. Професор І. Каменський 

неодноразово в якості візитатора відвідував училища Чернігівської губернії, Харківську 

гімназію [100, с. 186]. У його звіті, за результатами ревізії в 1812 р. чернігівських 

училищ, містився розділ з зауваженнями. У ґрунтовній праці Д. Багалія з історії 

Харківського університету повідомляється про рішення ради фізико-математичного 

відділення (14 лютого 1806 р.) з приводу того, що професор Ф. Делявін мав скласти 

навчальний посібник з ботаніки для гімназій та училищ ХНО [49, с. 31; 2, с. 348–349].  

За дорученням Ученої ради, відділення (факультети) Харківського університету 

укладали спеціальні списки творів й навчальних керівництв для комплектації бібліотек 

гімназій і училищ ХНО. Показово, що в результаті затвердження таких списків у 1816 р. до 

бібліотек гімназій та повітових училищ округу було відправлено по два примірники 

латинського словника професора І. Каменського [5, с. 1023; 48, с. 324]. 

За свідченням К.-Д. Роммеля, під час візитацій було виявлено низку важливих 

проблем. Серед них: «моральне псування» учнів, які були у постійному зговорі проти 

вчителів та надмірне самоуправство директорів гімназій [163, с. 57–58]. На нашу думку, 

усунення виявлених недоліків та несправедливостей, відстоювання моральних чеснот 

мало сприяти кращій організації педагогічної діяльності представників освітніх закладів 

ХНО, покращенню загальної атмосфери в педагогічних колективах.  

У контексті організаційного напряму педагогічної діяльності науковців-медиків та 

природодослідників Слобожанщини слід розглядати підготовку кадрів для здійснення 

педагогічної діяльності в університетському просторі. Актуальність такої підготовки стала 

особливо відчутною у результаті переслідування іноземних професорів під впливом 

націоналістичної політики уряду. Низка іноземних професорів, налякана ксенофобією, 

змушена була піти у відставку. Серед тих, хто покинув Харківський університет були й 

науковці-медики та природодослідники: професори Л. Якоб (1810), Й. Шнауберт, 
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Г. Коритарі (1811), Ф. Гізе (1814) та інші. За розпорядженням МНО, заміщення вакантних 

кафедр мало здійснюватися виключно вітчизняними викладачами [200, с. 70]. 

Науковий пошук свідчить, що хоч підготовка вітчизняних учених й не була на той 

час поставлена на належний рівень, у 1829 р. до Професорського інституту в Дерпті 

були направлені випускники ІХУ для удосконалення: з хірургії – Ф. Іноземцев, з 

фізіології – О. Філомафітський, з фармакології – П. Шрамков [1, с. 23; 65, с. 131]. 

Надалі, Ф. Іноземцев здобуде визнання як відомий хірург, професор Московського 

університету, засновник видання «Московская медицинская газета» та Спілки 

російських лікарів у Москві, стане наставником І. Сєченова, С. Боткіна, О. Бабухіна. 

Отже, рекомендація саме Ф. Іноземцева до навчання в Професорському інституті 

представниками лікарсько-медичного відділення ІХУ свідчить про їх здатність 

правильно оцінити професійні здібності свого випускника й прийняття обґрунтованого 

рішення з приводу його підготовки до подальшої педагогічної діяльності.  

Важливою формою організаційного напряму педагогічної діяльності науковців-

медиків та природодослідників ІХУ визнано їх участь у облаштуванні навчально-

допоміжних установ університету. Дослідницею Т. Соколенко встановлено, що в перші 

роки існування ІХУ штатні суми на утримання навчально-допоміжних установ були 

незначними, за виключенням Клінічного Інституту [171, с. 21]. Клінічний інститут 

розміщувався у будинку для поліції та Думи Харкова [199; 171, с. 22]. З переліку 

навчально-допоміжних установ на початку заснування Харківського університету не 

були відкриті лише клініки – хірургічна, терапевтична та акушерська [99, с. 20]. Однак, 

вже у 1814–1829 рр. й вони розпочали свою діяльність [5, с. 579]. 

З метою вирішення проблеми навчання майбутніх медиків, професор Ф. Пільгер 

розробив проєкт улаштування навчально-допоміжних установ в Харківському 

університеті [100, с. 302]. У 1807 р. він енергійно відстоював думку про важливість 

започаткування Ветеринарного інституту при університеті. Хоча до проєкту Ф. Пільгера 

поставилися зі співчуттям, йому на той час не судилося бути реалізованим [100, с. 303]. 

У справі підготовки фахівців медичного й фармацевтичного спрямування важливу 

роль відігравали хімічна й фармацевтична лабораторії. Установлено, що саме Ф. Гізе, 
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очоливши в Харківському університеті хімічну лабораторію, зайнявся її упорядкуванням 

і підготував відкриття фармацевтичної лабораторії [196, с. 272–273]. Людвіг Генріх фон 

Якоб акцентував увагу на таких характеристиках ученого як доброчесність та 

працьовитість: «ніколи раніше тисяча рублів не була витрачена з такою користю, як та, 

яку щорічно отримував на хімічні досліди професор Гізе. Він жив у своїй лабораторії..» 

[209, с. 189]. Фармацевтична лабораторія отримала офіційне визнання у 1812 р. завдяки 

поданому клопотанню щодо її заснування ад’юнктом кафедри лікарського речеслів’я 

Михайлом Прохоровичем Болгаревським [61, с. 9; 195, с. 267; 113, с. 2]. На базі установи 

тривала підготовка студентів та осіб, які планували складати екзамени на отримання 

фармацевтичного звання. Ті, хто займався в лабораторії, отримували знання з фармації, 

фармакогнозії, судово-медичного аналізу, фізіологічної хімії [99, с. 8].  

Упровадження керівництва лабораторіями вважаємо важливою формою 

організаційного напряму педагогічної діяльності. Керівником фармацевтичної 

лабораторії з 1813 р. по 1815 р. був М. Болгаревський. З 1815 р. – ординарний 

професор Людвіг Осипович Ванноті (1771–1819), який керував установою до своєї 

смерті у 1819 р. Надалі (до 1835 р.) фармацевтичною лабораторією завідував 

професор Яків Микитович Громов. За часів його керування закуповувались різні 

предмети, що стосувалися фармакології. За сприяння Я. Громова на утримання 

фармацевтичної лабораторії щорічно виділялось 250 руб.  

Створенням анатомічного музею опікувалися Л. Ванноті, Е. Гумбург, 

О. Венедиктов. Анатомічний музей, заснований в 1807 р., виконував освітню, 

науково-дослідну функції. Керівниками музеїв були «завідуючі», що слідкували за 

підтриманням фондів в належному порядку, облаштуванням музеїв, здійсненням 

описів зібрань тощо. Вагомою була діяльність прозекторів, які повинні були 

поповнювати анатомічний музей, стежити за цілісністю препаратів та інструментів, 

проводити практичні заняття зі студентами, робити судово-медичні розтини, 

здійснювати приготування препаратів до лекцій професорів [87]. 

Науковий пошук свідчить, що Л. Ванноті, обіймаючи посаду прозектора 

анатомічного музею з 1805 по 1811 рр. [82; 133; 134], здійснив заходи для придбання 
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будинку для анатомічного музею, склав колекцію препаратів і виписав з Лейпцига 37 

воскових картин для улаштування закладу [52].  

Із приходом на посаду прозектора О. Венедиктова в 1821 р. до музею почали 

потрапляти нові надходження [135]. Відомо, що О. Венедиктов замовляв препарати за 

кордоном та виготовляв їх в місцевому анатомічному театрі. За п’ять років перебування 

О. Венедиктова на посаді прозектора анатомії кількість експонатів музею збільшилася до 

379 номерів [131; 135, с. 21]. Серед музейних препаратів були відзначені воскові картини 

з зображеннями людських органів, а також картин з античної міфології, препаратів з 

різних галузей медицини [87]. 

Аналіз джерельної бази свідчить, що у 1825 р. було започатковано ботанічний 

кабінет (музей) при ІХУ [42]. Довгий час завідуючим кабінетом був його засновник – 

Василь Матвійович Черняєв (1793–1871). На базі ботанічного саду університету 

працював Франс Олександрович Делявін (1767–1826). Виконуючи обов’язки директора 

навчально-допоміжної установи (1804–1826 рр.), він вивчав місцеву флору. 

Отже, організаційний напрям педагогічної діяльності науковців-медиків та 

природодослідників Слобожанщини впродовж 1804–1834 рр. передбачав: виконання 

окремими з них управлінських функцій на посадах ректора (М. Єллінський), деканів 

відділень лікарсько-медичного (П. Шумлянський, Г. Коритарі, І. Книгін, В. Дрейсиг 

І. Книгін, М. Єллінський І. Рейпольський В. Крігер) й фізико-математичного 

(А. Стойкович Ф. Делявін, Ф. Гізе, К. Нельдехен, В. Комлішинський, 

М. Архангельський, І. Сухомлинов); участь в засіданнях ученої ради університету та 

факультетських рад, роботі училищного комітету; підготовку вітчизняних кадрів для 

здійснення педагогічної діяльності в університетському просторі; участь у 

облаштуванні навчально-допоміжних установ (ботанічний й анатомічний музеї, 

хімічна й фармацевтична лабораторії, ботанічний сад, Клінічний інститут; клініки 

хірургічна, терапевтична й акушерська) та керівництво ними (Л. Ванноті, Е. Гумбург, 

О. Венедиктов, В. Черняєв, М. Болгаревський, Я. Громова, Ф. Гізе, Ф. Делявін та ін.). 

Реалізація організаційного напряму педагогічної діяльності науковців-медиків та 

природодослідників Слобожанщини на ІІ етапі (1835–1862 рр.). Установлено, що у 
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період дії статуту 1835 р. окремі вчені виконувала обов’язки деканів й секретарів 

медичного та природничого відділу філософського факультетів, а з 1850 р. – фізико-

математичного факультету Харківського університету, тим самим реалізуючи 

організаційний напрям педагогічної діяльності. Їх перелік наведено у табл. В.1.2 

(с. 569) [99, с. 27; 196, с. 243–245]. Так, упродовж 1836–1837 рр. обов’язки ректора 

Харківського університету виконував природодослідник, доктор фізики Василь 

Сергійович Комлішинський [158, с. 39–40], що підкреслює значущість 

організаційного напряму в його педагогічній діяльності.  

Окрім того науковці-медики й природодослідники систематично відвідували 

факультетські ради. Так, кількість засідань ради медичного факультету була 

неоднаковою й коливалася від 17 до 77 на рік [99, с. 194]. Пріоритетними питаннями, 

заради яких збиралася рада медичного факультету, була організація іспитів 

студентів-медиків, слухачів-фармацевтів і здобувачів наукового ступеню та права на 

здобуття першого розряду чиновника; розподіл протягом півріч курсів і годин для їх 

вивчення; обговорення методів викладання й керівництв до курсів; обговорення 

творів, що пропонуються для друку за кошти університету; організація випробувань 

кандидатів на здобуття учительських посад; визначення тематики щорічних завдань 

для студентів та ін. Посилення урядового впливу впродовж 40-х–50-х рр. XIX ст. 

спричинило фактичне відсторонення факультетських рад від розв’язання наукових і 

навчальних питань, важелі впливу зосередилися в руках деканів й ректора. 

Організаційний напрям діяльності науковців-медиків виявлявся у залученні до 

процесу реорганізації структурних підрозділів університету в межах визначеного 

етапу. Так, упродовж 1842–1845 рр. на філософському факультеті функціонувало 

природниче відділення. Були визначені допоміжні («побочные» – рос. м.) навчальні 

курси, викладання якими покладалося на природодослідників [195, с. 2, 13].  

У відповідності до положень статуту 1835 р., відбулася модернізація системи 

викладання на медичному факультеті – термін навчання студентів-медиків було 

збільшено до 5 років. У 1840-х рр., тобто в період діяльності Тимчасового медичного 

комітету на території Російської імперії, коли було проведено упорядкування система 
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управління вищою медичною школою й була сформована жорстка етапність медичної 

освіти, підготовка медичних кадрів організовувалася на медичному факультеті ІХУ у 

відповідності до єдиного в країні освітнього стандарту підготовки медичних чиновників 

[50, с. 46]. Опікуючись процесом реорганізації, факультетська рада медичного 

факультету підготувала у 1846 р. клопотання про заснування кафедри патологічної 

анатомії [99, с. 60]. На запит помічника попечителя ХНО (1839) щодо переліку 

предметів, визнаних медичним факультетом провідними під час іспитів на звання 

лікаря, було надано таку відповідь: провідні предмети – анатомія, фізіологія, загальна 

та спеціальна патологія, фармація з фармакогнозією та фармакологією, загальна та 

спеціальна терапія хірургія, акушерство, медична поліція, судова медицина та вчення 

про епізодичні хвороби (не допускалася оцінка «посередньо»). Було визнано, що при 

випробуваннях з допоміжних предметів не допускалася оцінка «худо» [99, с. 29–30]. 

У контексті означених нововведень обговорювалися способи покращення освіти 

фармацевтів та викладання дисциплін фармацевтичної спрямованості студентам-

медикам. Зокрема, у 1842 р. такі пропозиції висував ординарний професор хімії 

П. Ейнбродт [195, с. 101]. Постановою медичного факультету в 1839 р. на кафедрі 

лікарського речеслів’я було створено курс фармакогнозії (викладав професор 

Є. Гордієнко) [63, с. 6]. Завдяки старанням ад’юнкта, а згодом професора Г. Риндовського 

(працював в університеті протягом 1832–1862 рр.) [196, с. 97–98] було розпочато більш 

ґрунтовне вивчення фармакології на медичному факультеті Харківського університету. 

Відомо, що саме Г. Риндовський порушив перед Радою університету клопотання про 

необхідність збільшення годин на викладання фармакології. Формальне відокремлення 

фармакології від фармації відбулося у 1858–1859 н.р. [99, с. 53]. Наприкінці педагогічної 

діяльності професора (1862) кафедра одержала назву: «кафедра експериментальної та 

теоретичної фармакології з рецептурою і вченням про мінеральні води». Надалі 

можливість функціонування окремих кафедр фармацевтичного профілю була закріплена 

університетським статутом 1863 р. [173, с. 257]. На фізико-математичному факультеті за 

статутом 1835 р. кафедра природничої історії та ботаніки була розділена на три 

структурні підрозділи: мінералогії та геогнозії, ботаніки та зоології [196, с. 11].  
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Протягом окресленого етапу науковці продовжували прикладати зусилля щодо 

удосконалення матеріальної бази навчальних кабінетів започаткованих кафедр, на базі 

яких тривала підготовка медичних й фармацевтичних чиновників. Слід відмітити, що 

завдяки зусиллям низки природодослідників, у 1859 р. ботанічний кабінет 

Харківського університету нараховував до 50.000 рослин. Зокрема, професор 

В. Черняєв поповнював зібрання ботанічного кабінету матеріалами, зібраними під час 

ботанічних екскурсій, проведених ним особисто (1848–1849 рр.) [196, с. 210–211]. У 

цілому, в ботанічному кабінеті містилися зразки дерев, плодів, насіння, різновиди 

мікології, ботанічна бібліотека, картини з сухими рослинами за склом для 

демонстрації студентам [42, с. 9]. Силами науковців були створені систематичні описи 

зібрань ботанічного кабінету. Наприклад, травник рослин Харківщини був складений 

за системою Ліннея, а травник загальний – за системою Декандоля [42, с. 9]. 

Важливо зауважити, що Г. Риндовський порушував перед радою університету 

клопотання про необхідність створення фармакологічного кабінету й збільшення 

щорічного бюджету на його утримання (1844, 1859, 1862 рр.) [99, с. 313–316]. За 

участі професора кафедри анатомії П. Нарановича відбулася систематизація та 

класифікація експонатів в анатомічному музеї [66.] Каталог музейної колекції було 

видано окремою збіркою. Як свідчить вивчення каталогу, музейні екземпляри було 

розподілено на анатомічні та патологічні, пронумеровано та класифіковано. 

Цінністю каталогу був науковий підхід його укладача до документування 

походження колекцій [66].  

Значущими у роботі ради медичного факультету щодо організації педагогічної 

діяльності науковців були питання, пов’язані з улаштуванням навчально-допоміжних 

установ. Так, у 1839 р. вперше було заслухане Положення про Клінічний повивальний 

інститут при Харківському університеті («Інститут повивальних бабок»), щодо якого 

факультетською радою було ініційовано обговорення у 1859 р. [99, с. 60]. Зокрема, 

І. Щелков у 1861 р. ініціював заснування фізіологічної лабораторії, де працювали 

лікарі, студенти та навіть гімназисти (І. Мечников) [102, с. 11].  
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Виходячи з того, що наприкінці 30-х рр. ХІХ ст. на базі Харківського 

університету було відкрито «ветеринарний заклад», факультетська рада опікувалася 

питаннями організації його роботи [100, с. 310]. Заради вирішення питання щодо 

доцільності постійного функціонування ветеринарної школи (у 1841 р. розпочалося 

відокремлене викладання ветеринарних наук [99, с. 60]) та висунення пропозицій 

щодо організаційних засад її улаштування факультетська рада заслухувала та 

обговорила доповіді К. Вишневського, призначеного у 1842 р. її директором [99, с. 31], 

ініціювала звертання до МНО з цього приводу. У 1848–1849 н.р. ветеринарний заклад 

було остаточно відокремлено від університету та реоганізовано у Ветеринарне 

училище [99, с. 42]. 

Показово, що радою медичного факультету у 1862 р. були затверджені «Правила» 

функціонування електротерапевтичного лікувального закладу Манько при університеті, 

що існував з 1838 р., завдяки пожертвуванню поміщиці Віри Манько на суму в 

28.000 руб. [99, с.40, 60]. Проєкт правил було складено професором І. Щелковим. 

Передбачалося здійснення завідування закладом з боку директора терапевтичної клініки. 

Для електротерапевтичного лікувального закладу Манько було визнано доцільним 

виділити 6 кімнат у приміщенні університету. На його базі мали проводитися заняття зі 

студентами-медиками старших курсів. Прийом хворих було визнано доцільним 

здійснювати щодня й за лікування установлювалася плата (50 коп.), однак лише для 

заможних хворих, які не перебували на лікуванні у клініках університету [99, с.41]. У 

1852 р. радою медичного факультету обговорювався проєкт побудови університетських 

клінік, а у 1856 р. дебатувалося питання про заснування «дитячої клініки» [99, с, 60]. 

У зв’язку з тим, що новий статут 1835 р. значно підвищив вимоги до 

університетської науки в Російській імперії, рада медичного факультету більш 

прискіпливо ставилася до рекомендацій викладачів стосовно заняття посад професора та 

ад’юнкта. Справа в тому, що на той час докторський ступінь став обов’язковою умовою 

для заняття професорської посади, а магістерський – для ад’юнктів. Так, лаборант 

хімічної лабораторії Я. Ганнот у 1850 р. склав іспит на звання магістра фармації, а 8 

червня 1854 р. захистив дисертацію на тему «Хімічний аналіз червеця, або український 
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корньовий кошенілі» [100, с. 79]. У 1862 р. Я. Ганнот отримав доручення тимчасово 

викладати фармацію й фармакогнозію в університеті [100, с. 80]. 

Факультетом організовувалися конкурси для заняття вакантних посад. 

Установлено, що під час конкурсу із судової медицини 28 листопада 1862 р. від 

пошукачів вимагалося прочитати три пробні лекції. Саме дві з них призначалися 

факультетом й за добу до читання оголошувалися претенденту [178, с. 59].  

Показово, що члени ради медичного факультету розробили й затвердили 

інструкцію щодо організації роботи майбутніх докторів наук під час їх відряджень за 

кордон [99, с. 59]. Науковці-медики на засіданнях факультету порушували питання 

доцільності заснування наукових товариств (науково-літературного та фізико-

медичного). Відтак, перелік питань, що розглядався й затверджувався науковцями-

медиками й природодослідниками під час засідань факультетських рад значно 

розширився. 

Про необхідність серйозного ставлення викладачів до участі у роботі 

факультетської ради та Ради університету свідчить опис інциденту між студентом 

Гаврилом Коробкою та професором Олександром Савичем Венедиктовим (1799–

1882), наведений у публікації професора М. Попова [135, с. 64]. За повідомленням 

М. Попова, у 1835 р. студент Г. Коробка, закінчуючи навчання на медичному 

факультеті, надіслав О. Венедиктову золоту табакерку. Подарунок супроводжувався 

проханням прийняти його на знак вдячності за поради, які були надані професором 

студентові під час хвороби. Зокрема, Коробка натякав на те, що мав сподівання на 

лояльність до нього професора під час екзаменів. Природно, що професор оцінив 

подарунок як хабар і передав його декану з проханням обговорити поведінку 

студента та покарати останнього. Даний інцидент було обговорено правлінням 

університету, студентові була винесена догана («внушение»). 

Також була прийнята постанова утримувати студента деякий час у карцері. Проте 

Коробка був допущений до екзамену на звання лікаря. При цьому екзамен з анатомії у 

нього приймав особисто декан Адріан Іванович Блюменталь. Чутка про успіх 

винахідливого студента швидко поширилася серед молоді. До професора О. Венедиктова 
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стали підходити інші студенти, погрожуючи самогубством і вимагаючи хороших оцінок 

[135, с. 64]. Професор вважав себе скривдженим. Він написав різкого листа декану, 

перестав відвідувати засідання ради факультета та Ради університету. Попечитель ХНО 

оцінив поведінку професора як зухвалий непослух начальству та відмову від виконання 

службових обов’язків, рекомендував його звільнити з роботи та розпочати зі справи 

судове розслідування [100, с. 7]. Справа О. Венедиктова була розглянута в сенаті. 

Професора було визнано винним у всіх звинуваченнях й запропоновано звільнити його, 

передати під суд та утримувати протягом чотирьох тижнів під арештом. Однак, на 

початку 1837 р. Венедиктов потрапив до психіатричної лікарні і таким чином був 

позбавлений покарання. Офіційний указ про відставку з університету був отриманий 

професором О. Венедиктовим 17 листопада 1839 року [67, с. 42]. 

Наведений приклад свідчить про те, що адміністрація університету та уряд 

вважали важливим з боку викладачів дотримуватися вимог службової субординації. 

Вияв неповаги щодо представників адміністрації, відмова від виконання службових 

обов’язків, зокрема за організаційним напрямом, визнавалися серйозним 

порушенням ділового етикету. 

Отже, протягом окресленого етапу організаційний напрям педагогічної діяльності 

науковців-медиків та природодослідників значно розширився й виявився в залученні 

окремих професорів до виконання функцій ректора університету (В. Комлішинський), 

деканів медичного (А. Блументаль, Ф. Ган, Ф. Альбрехт) й природничого відділу 

філософського, а згодом фізико-математичного (В. Комлішинський, М. Архангельський, 

О. Шагін, В. Черняєв, І. Соколов, О. Чернай, В. Кочетов) факультетів; секретарів 

факультетських рад; систематичному відвідуванні факультетських рад; участі в 

реорганізації фізико-математичного факультету (започаткування природничого відділу); 

організації навчально-допоміжних установ університету (електротерапевтичний 

лікувальний заклад Манько, ветеринарна школа, Ветеринарне училище, 

фармакологічний кабінет) та систематизації поповненні фондів, укладенні Каталогу 

колекції анатомічного музею (П. Наранович); внесенні змін у назви дисциплін, що 

складали зміст освіти медичних й фармацевтичних чиновників; клопотаннях про 
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необхідність заснування кафедри патологічної анатомії, покращення освіти фармацевтів 

(П. Ейнбродта), збільшення годин на викладання фармакології (Г. Риндовський). За 

участі науковців-медиків та природодослідників було проведено поділ та розширилася 

спеціалізація кафедр фармацевтичного профілю (відокремлення фармакології від 

фармації, 1858–1859). Розширилося коло питань, які мали розглядатися на засіданнях 

Ради університету та факультетських рад у зв’язку з необхідністю подальшого розвитку 

навчально-допоміжних установ, організацією конкурсів для заняття вакантних посад 

професора та ад’юнкта. Дбаючи про підготовку вітчизняних кадрів для університетського 

простору, медичний факультет підготував одного магістра фармації (Я. Ганнот), члени 

факультетських рад розглядали й затверджували рекомендації щодо організації роботи 

майбутніх докторів наук під час їх відряджень за кордон.  

Організаційний напрям педагогічної діяльності науковців-медиків та 

природодослідників Слобожанщини на ІІІ етапі (1863–1883 рр.). У ході дослідження 

встановлено, що на ІІІ етапі організаційний напрям педагогічної діяльності науковців-

медиків та природодослідників реалізовувався засобом їх традиційної участі у засіданнях 

Ради університету та рад факультетів. Протягом дії стату 1863 р. обов’язки ректора ІХУ 

виконував ботанік Адольф Самойлович Пітра (1873–1881) [158]. Деканами й секретарями 

медичного й фізико-математичного факультетів були науковці, перелік яких відбито у 

табл. В.1.3 (див. с. 569) [99, с. 71, 194; 196, с. 243–245]. Показово, що засідання ради 

медичного факультету відбувалися від 17 до 65 разів на рік [99, с. 71, 194].  

Тенденція до спеціалізації та диференціації наукових знань обумовила 

унормування процесу реорганізації медичного й фізико-математичного факультетів 

Харківського університету. Так, були внесені зміни у назви навчальних дисциплін, що 

складали зміст освіти майбутніх медиків та фармацевтів. Вирішення питання об’єднання, 

розділення та відкриття нових кафедр перебувало у компетенції Вченої ради 

університету, членами якої були представники медичного та фізико-математичного 

факультетів. На медичному факультеті були створені нові посади «приспішників» 

(доцентів) на кафедрах ембріології, гістології та порівняльної анатомії; загальної 
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патології; судової медицини з токсикологією, гігієни та медичної поліції [99, с. 61–69, 

110]. У 1872 р. була виділена аналітична хімія та започаткована доцентура [99, с.  110]. 

Рада Харківського університету прийняла декілька рішень (1864 р.) про 

розподіл фізико-математичного факультету на відділення (розряди): математичний, 

фізико-хімічний та природничих наук [195, с. 17–18]. Установлено, що розподіл 

відбувся з урахуванням клопотань професора М. Бекетова, наданих раді фізико-

математичного факультету [195, с. 16–17]. Учений наводив аргументи на користь 

такого розподілу, відстоюючи твердження про особливість фізики та хімії як сфер 

наукових знань, про тісні зв’язки між цими науками, існування подібного розподілу 

в університетах Франції. Фізико-хімічний відділ фізико-математичного факультету 

ІХУ проіснував до кінця окресленого етапу [195, с. 19].  

Упродовж означеного етапу під час засідань Ученої ради, за участі й науковців-

медиків та природодослідників, вирішувалися питання стосовно допуску до 

викладацької діяльності приват-доцентів. Науковці-медики, беручи участь у 

засіданнях ради медичного факультету, сприяли організації прискорених випусків 

лікарів (у 1864 р., під час Російсько-турецької війни 1877–1878 років). За рішенням 

факультетської ради, для випускників були започатковані «посилені заняття» з 

хірургії та військово-польової хірургії [195, с. 72, 96]. 

З періодичних публікацій «Записок Императорского Харьковского 

университета» дізнаємося про засідання ради медичного факультету, де науковці 

висували пропозиції щодо раціональних шляхів організації вищої медичної освіти. 

Так, у березні 1874 р. на засіданні ради факультету обговорювалася пропозиція Ради 

університету про те, «щоб факультет знайшов такий спосіб для викладання 

природничих наук своїм слухачам в наступному 1874/75 н.р., який не обтяжував би 

[фінансовими] витратами університет» [151]. Констатувалося, що студенти-медики 

мають прослухати загальні курси природничих наук, й тільки згодом, здобувши 

ґрунтовну освіту з цих наук, можуть отримувати можливість займатися з успіхом 

вивченням медицини. Указувалося, що за допомогою експонатів музеїв фізико-
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математичного факультету доцільно надати викладанню природничих наук 

демонстраційного та практичного характеру [151, с. 54–55].  

У виданні «Записок Императорского Харьковского университета» 

повідомлялося про те, що відповідний факультет знайшов можливість викладати 

природничі науки (хімію, фізику, ботаніку, зоологію, фізіологію рослин, 

мінералогію, фізичну географію) студентам-медикам [152]. Наведені приклади 

свідчать про вплив науковців-медиків та природодослідників на складення 

фінансового кошторису університету у контексті покращення організації медичної та 

фармацевтичної освіти. Установлено, що професор В. Крилов сформулював для 

розгляду радою медичного факультету пропозиції стосовно більш раціональної 

організації університетської освіти (докладніше це питання розкрито у четвертому 

розділі дослідження, табл. Д.1.5, с. 594) [72]. 

З метою удосконалення роботи навчально-допоміжних установ, радою 

медичного факультету були затверджені складені професорами Д. Лямблем та 

І. Вагнером «Правила про обов’язки прозектора та його помічника» (1866  р.) 

[99, с. 76]; «Правила акушерського інституту при Харківському університеті» 

(1883 р.). Під акушерським інститутом мався на увазі Повивальний інститут  

(для підготовки середнього медичного персоналу), створений у 1869 р. за 

сприяння професора, завідувача кафедри акушерства, жіночих і дитячих хвороб 

Харківського університету І. Лазаревича [99, с.107, 435]. 

Науковці-медики та природодослідники ІХУ приділяли увагу процесу 

вдосконалення науковців у Петербурзі, Москві, в кращих європейських науково-освітніх 

центрах. Ураховуючи тенденцію до зростання популярності професії аптекаря-

фармацевта, Харківський університет організував підготовку протягом досліджуваного 

етапу магістра фармації [99, с. 110]. Зокрема, цей науковий ступінь було присуджено у 

А. Чирікову (1882), який упродовж 1870–1871 рр. слухав лекції курсів, установлених для 

слухачів-фармацевтів, а в 1879 р. отримав звання провізора (з відзнакою – cum eximia laude) 

й виконував обов’язки лаборанта хімічної лабораторії ІХУ [100, с. 83]. 
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Рада медичного факультету Харківського університету на початку 1866 р. 

прийняла рішення стосовно організації процесу підготовки своїх вихованців до 

професорського звання. Так званим професорським стипендіатам (їх кількість мала 

становити 10 осіб) було вирішено надавати протягом двох років стипендію у розмірі 

300 руб. на рік. По закінченні дворічного періоду, стипендіатів планувалося 

направити за кордон на навчання з утриманням у розмірі 1600 руб. на рік. Лише у 

серпні 1866 р. на медичний факультет надійшло положення МНО стосовно 

організації відряджень молодих людей за кордон для професійного удосконалення та 

підготовки до професорського звання. Показово, що МНО планувало виділяти на 

утримання професорських стипендіатів 1200 руб. на рік [99, с. 76]. Відтак умови 

перебування за кордоном професорських стипендіатів, що були вироблені радою 

медичного факультету Харківського університету, були кращими. 

З метою вивчення закордонного досвіду щодо організації клінічного 

викладання та практичних занять на базі клінік, професор кафедри терапевтичної 

факультетської клініки професор І. Лазаревич був відряджений до університетів, 

акушерських клінік Німеччини, Швейцарії, Італії протягом липня та серпня 1864 р. 

Для упорядкування викладання навчальних дисциплін з урахуванням потреб 

практичної медицини медичний факультет ініціював розгляд Радою університету 

питання про відкриття клінічних установ у міських та губернських земських лікарнях. 

Попервах це питання не зустрічало одноголосної підтримки членів Ученої ради [99, 

с. 445]. Однак, уже у 1866 р. професори І. Зарубін та А. Пітра домоглися того, щоб на 

підставі клопотання Вченої ради університету Харківське земство надало згоду на 

улаштування в земській лікарні клінічних спеціальних відділень [99, с. 75, 78, 99].  

За даними ювілейного видання з історії медичного факультету [86, с. 95], під 

час Російсько-турецької війни 1877–1878 років «Харківське управління товариства 

турботи про поранених і хворих воїнів» («Харьковское управление общества заботы 

о раненых и больных воинах» – рос. м.) надало згоду на відкриття шпитальних клінік 

університету (хірургічної і терапевтичної) в барачному шпиталі Червоного Хреста. 

Завідували ними науковці-медики І. Зарубін, О. Дудукалов, І. Оболенський, 
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Я. Кремянський, О. Кузнєцов. Крім того, університет у приміщенні своєї актової зали 

відкрив хірургічне відділення на 30 ліжок. Так розпочалося функціонування 

шпитальної хірургічної клініки медичного факультету ІХУ. Лікуванням в шпиталі 

завідували професор І. Зарубін та ординатор Кононенко [99, с. 95].  

За положенням, розробленим В. Криловим і прийнятим медичним факультетом 

Харківського університету, були засновані в міській Олександрівській лікарні шпитальні 

клініки з першою в місті Харкові прозекторією (1875 р.) [162]. Харківська міська Дума 

тільки 12 травня 1878 р. затвердила положення про шпитальні клініки (хірургічну і 

терапевтичну), що улаштовувалися на базі лікарні. Приймаючи до уваги вдалу реалізацію 

організаційного напряму педагогічної діяльності В. Крилова, сучасні історики медицини 

називають його фундатором шпитальної освіти студентів в Харкові [127].  

З 1882 р. І. Зарубін остаточно був затверджений професором шпитальної 

хірургічної клініки. Це дало можливість сконцентрувати зусилля керівника клініки на 

організації педагогічного процесу в названій навчально-допоміжній установі. У 1882–

1883 н. р. при клініці почав функціонувати амбулаторний прийом, придбано 

достатню кількість хірургічного інструментарію. У 1872 р. при Харківському 

університеті з ініціативи професора кафедри офтальмології Л. Гіршмана відкрили 

офтальмологічну клініку на 10 ліжок [5, с. 586].  

Вважаємо, що у процесі здійснення науковцями-медиками (В. Крилов, І. Зарубін, 

А. Пітра, Л. Гіршман та ін.) організаційної діяльності зокрема, стосовно створення умов 

для реалізації шпитальної освіти студентів-медиків, створювалося підґрунтя для більш 

ефективного втілення та поглиблення змістових складових інших напрямів педагогічної 

діяльності фундаторів медичної та фармацевтичної освіти. 

Організаційний напрям педагогічної діяльності науковців-медиків та 

природодослідників реалізовувався, між іншим, протягом окресленого етапу на базі 

музеїв Харківського університету. Установлено, що під час дії університетського статуту 

1863 р. при медичному факультеті Харківського університету діяло декілька музеїв 

медичного спрямування. З 1868 р. розпочали окреме функціонування музеї фізіологічної 

анатомії, патологічної анатомії, судової медицини [7, с. 650]. Науковий пошук свідчить, 
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що ця подія пов’язана з ініціативою професорів І. Вагнера, Д. Лямбля, А. Пітри, які у 

1868 р. подали до правління університету рапорт про необхідність улаштування трьох 

названих вище музеїв, отже й розподілу колекцій анатомічного музею [99, с. 416; 87]. 

Засновником патологоанатомічного музею вважають відомого анатома та терапевта 

Д. Лямбля, який працював в Харківському університеті з 1860 по 1871 рр. Саме він 

опікувався організацією самостійної кафедри патологічної анатомії [67, с. 33]. 

Вивчення звітної документації Харківського університету 70–80-х років 

ХІХ ст. свідчить про функціонування музею на базі університетської акушерської 

клініки, створеного засновником харківської акушерсько-гінекологічної наукової 

школи – І. Лазаревичем. Крім того, Д. Багалій повідомляв про існування кабінету з 

музеєм при кафедрі оперативної хірургії [7, с. 651].   

Робота медичних музеїв ІХУ була організована таким чином, що на їх базі наукові 

дослідження проводили учені, які представляли інші науково-освітні заклади. 

Свідченням цього є лист І. Мечникова до працівника анатомічного музею, надісланий з 

Одеси у 1874 р. Лист містив прохання надіслати вченому експонати, необхідні для 

подальших наукових досліджень. Науковець писав: «Шановний товаришу! … Під час 

мого перебування в Харкові весною цього року я бачив у Вас в Анатомічному музеї два 

чудових калмицьких черепи, яких, однак, я не міг дослідити на місці внаслідок 

відсутності приладів для зняття геометричних зображень і пристосувань для вимірювань. 

Так як я в цей час спеціально зайнятий антропологією калмиків, то дуже прошу Вас 

надіслати мені хоча б на самий короткий термін два зазначені черепи, що мають тим 

більшу ціну, що, як Ви мені казали, їх походження відомо з безсумнівною достовірністю» 

[102, с. 296]. Зміст листа, на нашу думку, є свідченням визнання ученим високого 

професіоналізму працівників музею й доказом удосконалення його організаційних засад, 

що сприяло поглибленню змістових складових науково-дослідної роботи окремих 

науковців-медиків та природодослідників. 

Отже, організаційний напрям педагогічної діяльності науковців-медиків й 

природодослідників протягом 1863–1882 рр. охоплював: 
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− виконання окремими з них обов’язків ректора (А. Пітра), деканів медичного 

(К. Демонсі І. Щелков І. Зарубін) й фізико-математичного (О. Чернай, А. Пітра 

О. Масловський, І. Леваківський) факультетів й секретарів факультетських рад; 

− підготовку клопотань про реорганізацію кафедр, поглиблення спеціалізації 

(клопотання М. Бекетова щодо створення фізико-хімічного відділу фізико-

математичного факультету); 

− розроблення проєктів положень щодо організації підготовки вихованців медичного 

факультету до професорського звання (встановлено їх кількість у 10 осіб, суму стипендії 

протягом двох років у розмірі 300 руб. на рік, утримання під час дворічного перебування 

за кордоном у розмірі 1600 руб. на рік); укладення пропозицій щодо удосконалення 

організаційних засад функціонування університетів (В. Крилов «Застосування Статуту 

1863 р. до внутрішньої життя університету» (1881)); 

− налагодження роботи та збільшення кількості навчальних кабінетів й музеїв 

(музеїв фізіологічної анатомії, патологічної анатомії, судової медицини з ініціативи 

І. Вагнера, Д. Лямбля, А. Пітри; музею на базі університетської акушерської клініки); 

−  облаштування закладів, лікарень для організації шпитальної практики 

студентів-медиків (В. Крилов, І. Зарубін, А. Пітра, Л. Гіршман та ін.), відкриття 

офтальмологічної клініки при Харківському університеті (Л. Гіршман); 

− вплив науковців-медиків та природодослідників на складення фінансового 

кошторису університету для покращення організації медичної та фармацевтичної освіти; 

− відкриття Повивального інституту (1869), розробка та затвердження 

положень щодо функціонування навчально-допоміжних установ, а саме «Правил про 

обов’язки прозектора та його помічника» (Д. Лямбль, І. Вагнер, 1866), «Правил 

акушерського інституту при Харківському університеті» (І. Лазаревич, 1883 р.); 

− організація прискорених випусків лікарів (1864, 1877–1878), започаткування 

«посилених занять» з хірургії та військово-польової хірургії; 

−  присудження ступеня магістра фармації (А.Чиріков), організація 

випробувань на заняття вакантних посад, започаткування доцентури (1872). 
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Організаційний напрям педагогічної діяльності науковців-медиків та 

природодослідників Слобожанщини на ІV етапі (1884–1917 рр.). На початку окресленого 

етапу організаційний напрям педагогічної діяльності викладачів, які забезпечували 

підготовку медичних та фармацевтичних чиновників, обумовлювався певними 

положеннями статуту 1884 р., головним завданням яких було забезпечення 

піднесення якісного рівня підготовки медичних кадрів [50, с. 46]. 

Упродовж дії статуту 1884 р. представники професорської колегії медичного й 

фізико-математичного факультетів традиційно відвідували засідання Вченої ради, 

факультетських рад, на зібраннях яких могли розглядатися виключно ті питання, що були 

заплановані для вирішення на офіційному рівні [112]. Однак, члени рад були позбавлені 

ініціативи щодо формування складу професорсько-викладацької колегії, а також права 

оцінки викладацьких і наукових достоїнств претендентів [155, с. 146–147]. Конкурси щодо 

заміщення вакантних посад дозволялися за вказівкою МНО [99, с. 5]. Відомо, що впродовж 

1884–1905 рр. кількість засідань ради медичного факультету зменшилася до 16–27 разів на 

рік, тобто засідання відбувалися рідше, ніж на попередніх етапах [99, с. 194]. 

Хоча значний вплив на університет мав здійснювати міністр народної освіти, як і 

раніше, діяльність університетської спільноти координували ректор, а також проректор (з 

1905 р.) та Рада й правління університету. Обов’язки ректора Харківського університету 

виконували відомі науковці, фундатори вітчизняної вищої медичної та фармацевтичної 

освіти: фізіолог І. Щелков (1884–1890); хімік Г. Лагермарк (1899–1901), ботанік Л. Рейнгард 

(1905–1906). До складу правління університету входили ректор і декани факультетів, а з 

1905 р. – проректор. Правління займалося перерозподілом приміщень для навчально-

допоміжних установ й переймалося призначеннями студентам одноразової допомоги й 

стипендій. Перелік осіб, що виконували обов’язки деканів й секретарів медичного й фізико-

математичного факультетів під час дії статуту 1884 р., наведено у табл. В.1.4 (див. с. 570) [99, 

с. 194; 196, с. 243–245]. Традиційно, один з професорів факультету за вибором декана 

протягом чотирьох років мав виконувати обов’язки секретаря. 

На початку ХХ ст. за участі деканів медичного й фізико-математичного 

факультетів, ректора університету відбулося укладання змісту доповіді комісії, 
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обраної Радою Харківського університету для відповіді на питання, запропоновані 

міністром народної освіти. Вивчення тексту доповіді вказує на намагання 

професорської колегії поновити принципи університетського життя. Відтак у 

документі зазначалося: «Статут 1884 р мав на увазі обмежити, наскільки можливо, 

вплив і незалежність професорської колегії, і ця мета була досягнута цілком, але 

вкрай дорогою ціною – ціною падіння престижу професорів й університетів. Одна з 

найнеобхідніших реформ в університетському устрої, на думку комісії, повинна 

полягати в піднятті наукового і морального авторитету професорської колегії. Засіб 

для цього – відновити виборну систему» [39]. 

У роботі міністерської Комісії з реорганізації («преобразования» – рос.м.) вищих 

навчальних закладів, створеної на початку ХХ ст., брали участь в якості депутатів від 

Харківського університету представники медичного факультету: заслужений 

професор Л. Гіршман та ординарний професор В. Данилевський. Аналіз джерельної 

бази наукового пошуку дозволяє стверджувати, що Л. Гіршман у 1902 р. письмово 

обґрунтував окрему думку про вчені ступені та їх «приурочування» до кафедр [29]. У 

січні 1906 р. у результаті роботи нарад представників університетів, зокрема й 

Харківського, був підготовлений новий проєкт університетського статуту [186]. До 

роботи над проєктом залучався В. Данилевський.  

У 1901 р. за участі професорів медичного факультету Рада університету 

підготувала й направила міністру народної освіти листа, в якому йшлося про 

незадовільний стан матеріальної бази, приміщень факультету: «Медичний факультет 

Харківського університету не має зовсім таких важливих установ, як, наприклад, клініки 

душевних і нервових хвороб, дитячих хвороб, шкірних і сифілісу. Кафедри загальної 

патології, фармакології і гігієни до сих пір не мають штатних помічників професора; 

приміщення для кабінетів і лабораторій цих кафедр абсолютно не пристосовані для 

потреб суворо наукового викладання, експериментального переважно…» [2, c. 300].  

Упродовж окресленого етапу зазнали оновлення засади функціонування 

інституту приват-доцентів. Статут 1884 р., скасувавши посаду доцента у вітчизняних 

університетах, полегшив саму процедуру набуття звання приват-доцента. Окремі 
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приват-доценти отримували «гонорари» – певні суми за рахунок оплати студентами 

прослуханих лекцій. Наприклад, М. Бокаріус отримував плату за спеціальні 

(«частные» – рос.м.) лекції з судової медицини [109, 111]. 

Аналіз звітної документації Харківського університету дозволяє констатувати, 

що у 1907–1908 н.р. лише 4 приват-доценти медичного факультету отримували плату 

за обов’язкові навчальні курси, а 11 – читали необов’язкові курси на безоплатній 

основі [118, с. 4, 12–18, 33–36, 44–45]. Про те, що МНО не забезпечувало гідного 

фінансування оплати праці приват-доцентів, йшлося в ювілейному виданні, 

присвяченому історії фізико-математичного факультету [195, с. 30].  

Показовою стосовно суб’єктивності у прийнятті рішень щодо кар’єрного зростання 

приват-доцентів, є службова кар’єра приват-доцента кафедри нормальної фізіології ІХУ 

О. Черевкова. Упродовж 15 років він працював на посаді приват-доцента, хоча мав досвід 

роботи у Паризькому інституті Л. Пастера, виконував обов’язки асистента 

Бактеріологічного інституту ХМТ, довгий час працював практикуючим лікарем. Рада 

медичного факультету ІХУ тричі приймала рішення щодо доцільності надання йому 

посади екстраординарного професора. Натомість, керуючись не науковими принципами, 

Вчена рада цих рішень не затверджувала. Сам О. Черевков указав, що причинами ситуації 

були інтриги професорів В. Данилевського (фізіолог) та І. Оршанського (психіатр), яких 

він називав «лівими євреями-анархістами» [107, с. 100; 178]. 

Упродовж окресленого етапу турбота про підбір та підготовку кадрів 

покладалася на керівника кафедри або декана факультету відповідно до нових 

«Правил» функціонування інституту професорських стипендіатів. У дисертації 

Т. Разуменко констатовано [155, с. 144], що МНО, усвідомивши хибність порядку 

призначень на вакантні викладацькі посади в обхід факультетської ради, з 1899 р. все 

частіше стало віддавати перевагу конкурсам. Отже, в кадровій університетській 

політиці все більшу значущість набували закони ринку. 

Наприкінці ХІХ ст. науковці скористалися дозволом МНО щодо висунення 

пропозицій відносно покращення якості освіти. Така поступка мотивувала викладачів до 

висунення пропозицій для розгляду на засіданнях факультету та університету. Так, у 
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1895 р. професор Ф. Опенховський надав медичному факультету ІХУ на розгляд «Проєкт 

поліклінічного викладання для студентів 9 та 10 семестрів» [100, с. 154]. На засіданнях 

ради медичного факультету неодноразово обговорювалися правила для іспитів на звання 

магістра фармації, провізора та аптекарського помічника [99, с. 157, 159, 171, 174].  

У лютому 1896 р. професорам А. Чирікову та С. Попову було доручено факультетом 

скласти проєкт правил викладання та іспитів слухачів-фармацевтів [99, с. 171]. За 

пропозицією Д. Родзаєвського та Ф. Патенко, у 1895 р., медичний факультет Харківського 

університету встановив для екзаменів фармацевтів три терміни: з 1 по 15 вересня, з 20 по 

31 січня й з 1 по 15 травня. На раді факультету була затверджена програма з напівкурсових 

екзаменів з фармакології, складена Д. Родзаєвським [99, с. 159]. Відомо, що у роботі 

комісій медичного факультету для вироблення умов прийому кандидатів у приват-

доценти (1895) та з питань розробки проєкту правил завідування університетськими 

клініками (1899) значну роль відігравав професор Л. Гіршман [92, с. 261].  

Неодноразово (1901, 1904, 1907) ректор та Вчена рада ІХУ зверталися за 

допомогою до МНО з проханням надати необхідні кошти для будівництва навчально-

допоміжних установ, а правління університету приймало рішення використовувати 

на будівництво спеціальні університетські кошти. Відомо, що за таких умов у 1901 р. 

було відкрито Зоологічний корпус (нині Музей природи), а потім університетський 

комплекс на Університетській вулиці, до якого входили бібліотека, архів [200]. 

Упродовж 1911–1914 рр. на землях університету був возведений корпус для хіміків з 

аудиторіями та лабораторіями за проєктом, розробленим на початку ХХ ст. [99, с. 260]. Ще 

кілька будинків побудували для клінік, в яких проходили практику студенти медичного 

факультету [200]. Так, з ініціативи професора М. Бокаріуса для кафедри судової медицини 

було збудовано й відкрито в 1913 р. корпус з лабораторіями, належним обладнанням, 

музеєм. Пізніше споруда отримала назву Інституту судової медицини [21, с. 28]. 

Установлено, що професор І. Троїцький, розпочавши у 1902 р. роботу на базі 

медичного факультету ІХУ, довгі 11 років боровся за створення дитячої клініки. Учений 

розумів, що для студента систематичне спостереження за хворою дитиною – це 

фундамент, на якому має міцно стояти його практична діяльність [180]. Клініка, 
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побудована за планом ученого, з урахуванням новітніх досягнень медицини і техніки, 

була готова в 1914 р., однак із-за війни, що розпочалася, в ній розмістився військовий 

шпиталь. За своїм призначенням дитяча клініка розпочала працювати лише з 1918 р. 

Наприкінці ХІХ ст. науковці-медики та природодослідники виявляли все 

більшу активність в модернізації матеріальної бази навчально-допоміжних установ, 

на базі яких тривала підготовка медичних та фармацевтичних чиновників. Зокрема, 

низка нововведень реалізовувалася науковцями кафедри систематичного та 

клінічного вчення про нашкірні та сифілітичні хвороби, створеної у відповідності до 

положень статуту 1884 р. Знаменно, що на базі військового шпиталю Харкова був 

започаткований відділ венеричних і нашкірних хвороб, у трупному покої якого 

здійснювались патолого-анатомічні розтини. У 1897 р. посаду завідувача кафедри 

зайняв І. Зеленєв. На початку ХХ ст. з його ініціативи при ній створено 

бактеріологічну й біохімічну лабораторії, дерматологічний кабінет, муляжну 

майстерню, фізіотерапевтичний кабінет [100, с. 223]. У муляжній майстерні митець 

Л. Піонтковський розпочав виготовлення воскових муляжів з хворих, поклавши 

початок музею воскових муляжів. Модернізація навчально-допоміжних установ 

відбувалася у контексті спроб чергового реформування медичної освіти під час 

підготовки різних проєктів нових університетських статутів [50, с. 46]. До роботи над 

виробленням проєктів залучалися науковці-медики (В. Данилевський, Л. Гіршман). 

Під час драматичних подій Першої світової війни організаторські здібності 

були продемонстровані М. Валяшком, М. Красовським, які заради пошуку 

обладнання (на 12000 руб., виділені за пропозицією департаменту народної освіти) 

та отримання замовлень для дослідної хіміко-фармацевтичної лабораторії 

університету виїхали на початку 1917 р. до Москви, а потім до Петрограду. Відомо, 

що у Москві науковці відвідали підприємства хіміко-фармацевтичного профілю, 

склад Земського союзу, лабораторію галенових препаратів [172, с. 314; 168, с. 11].  

У Петрограді учені оглянули експериментальний завод Військово-Хімічного 

комітету, Центральну лабораторію Військового відомства. Хоча жодне підприємство не 

погодилося виконати замовлення для університету (бракувало матеріалів), науковці 
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прийняли участь на нараді Військово-хімічного комітету й на засіданні Комісії 

природних виробничих сил Російської академії наук та представників військово-

хімічного комітету. Зокрема, 10 січня 1917 р. комісія розглядала питання створення 

науково-дослідних інститутів, що було актуальним для наукової роботи учених. 

Отже, впродовж 1884–1917 рр. організаційний напрям педагогічної діяльності 

науковців-медиків та природодослідників охоплював: 

– виконання окремими з них управлінських функцій на посадах ректора 

(І. Щелков, Г. Лагермарк, Л. Рейнгард), деканів медичного (І. Зарубін, 

П. Ковалевський, О. Бруєв, М. Кульчицький, М. Попов, М. Ломіковський, 

О. Кузнєцов, Ю. Пенський та ін.) й фізико-математичного (І. Леваківський, 

П. Степанов, О. Бріо, В. Стеклов та ін.) факультетів, секретарів факультетських рад; 

– участь професорів в засіданнях Ученої ради університету та факультетських 

рад, залучення деканів до роботи правління університету; участь у факультетських 

комісіях для підготовки міністерських законопроєктів й університетських правил 

стосовно модернізації медичної та фармацевтичної освіти (В. Данилевський, Л. Гіршман 

та ін.); вироблення умов прийому кандидатів у приват-доценти (1895); розробка проєктів 

правил завідування університетськими клініками (1899) й організації іспитів слухачів-

фармацевтів й магістрів фармації (А. Чиріков, С. Попов, Д. Родзаєвський, Ф. Патенко); 

– пошуки ресурсів для оновлення матеріальної бази у відповідності до тогочасних 

наукових та технічних досягнень (підготовка листів до МНО, ініціювання виділення 

університетських коштів щодо будівництва навчально-допоміжних установ, спроби 

освоєння коштів департаменту народної освіти через замовлення М. Валяшком й 

М. Красовським на підприємствах хіміко-фармацевтичного профілю для дослідної 

хіміко-фармацевтичної лабораторії університету, участь на нараді Військово-хімічного 

комітету й на засіданні Комісії природних виробничих сил Російської академії наук та 

представників військово-хімічного комітету у 1917 р. тощо); 

–  розширення мережі й активізація діяльності навчально-допоміжних установ ІХУ 

(відкриття й організація роботи Хімічного інституту й з ініціативи І. Троїцького дитячої 

клініки у 1914 р., з ініціативи М. Бокаріуса корпусу судової медицини з лабораторіями й 
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музеєм у 1913 р.), з ініціативи І. Зеленєва кабінетів, муляжної майстерні, лабораторій 

кафедри систематичного та клінічного вчення про нашкірні та сифілітичні хвороби); 

–  підбір приват-доцентів для викладання обов’язкових та допоміжних курсів.  

Таким чином, організаційний напрям педагогічної діяльності науковців-медиків та 

природодослідників Слобожанщини охоплював традиційні та специфічні для кожного етапу 

форми. До традиційних віднесено: виконання окремими науковцями обов’язків ректора 

(М. Єллінський (1830–1833), В. Комлішинський (1836–1837), А. Пітра (1871–1881), І. Щелков 

(1884–1890), Г. Лагермарк (1899–1901), Л. Рейнгард (1905–1906)), деканів, секретарів, членів 

університетської та факультетських рад; здійснення наставництва й організація підготовки 

професорських стипендіатів до педагогічної діяльності; проведення конкурсів для заняття 

вакантних посад; участь у влаштуванні навчально-допоміжних установ університету 

(започаткування й організація діяльності анатомічного театру, ботанічного й анатомічного 

музеїв, хімічної й фармацевтичної лабораторій, ботанічного саду, клінік (М. Болгаревський, 

Л. Ванноті, О. Венедиктов, Я. Громов, Ф. Гізе, Е. Гумбург, Ф. Делявін, В. Черняєв та ін., І етап), 

організація роботи електротерапевтичного лікувального закладу Манько (І. Щелков, ІІ етап), 

ветеринарних школи й училища (К. Вишневський та ін., ІІ етап), фармакологічного кабінету 

(Г. Риндовський, ІІ етап); систематизація й поповнення фондів, укладення каталогу колекції 

анатомічного музею (П. Наранович та ін., ІІ етап); відкриття й організація роботи навчальних 

кабінетів і музеїв фізіологічної анатомії, патологічної анатомії, судової медицини (І. Вагнер, 

Д. Лямбль, А. Пітра, 1868), Повивального інституту (І. Лазаревич, 1869), дитячої клініки 

(І. Троїцький, 1914), корпусу судової медицини з лабораторіями й музеєм (М. Бокаріус, 1913), 

кабінетів, муляжної майстерні, лабораторій кафедри систематичного та клінічного вчення про 

нашкірні та сифілітичні хвороби (І. Зеленєв, поч. ХХ ст.) тощо).  

Специфічними формами реалізації організаційного напряму педагогічної діяльності 

науковців-медиків та природодослідників Слобожанщини були: участь у роботі 

училищного комітету, візитації навчальних закладів (І етап); реорганізація структурних 

підрозділів медичного факультету (відокремлення фармакології від фармації, ІІ етап); 

ініціювання поділу фізико-математичного факультету на відділення математичне, фізико-

хімічних та природничих наук (М. Бекетов, ІІІ етап); створення умов для реалізації 
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систематичної шпитальної практики студентів-медиків (Л. Гіршман, І. Зарубін, В. Крилов 

та ін., ІІІ етап); організація «посилених занять» з хірургії та військово-польової хірургії для 

випускників під час військових дій (ІІІ етап); надання пропозицій щодо укладання 

фінансового кошторису університету задля покращення організації медичної та 

фармацевтичної освіти (ІІІ етап); пошук ресурсів для облаштування навчально-

допоміжних установ (підготовка листів до МНО, порушення клопотань перед 

підприємствами хіміко-фармацевтичного профілю для дослідної хіміко-фармацевтичної 

лабораторії тощо, ІV етап); участь у роботі факультетських та міністерських комісій з 

підготовки і обговорення законопроєктів й університетських правил, організаційних засад 

функціонування університетів (В. Данилевський, Л. Гіршман та ін., ІV етап).  

Водночас виявлено труднощі у реалізації організаційного напряму педагогічної 

діяльності науковців-медиків й природодослідників Слобожанщини: посилення урядового 

впливу впродовж 40-х–50-х рр. XIX ст. спричинило відсторонення факультетських рад від 

розв’язання наукових і навчальних питань; в умовах дії статуту 1884 р. члени ради медичного 

факультету були позбавлені ініціативи щодо формування професорсько-викладацької колегії, 

а також права оцінки викладацьких і наукових достоїнств претендентів. 

 

 

3.2. Навчальна й навчально-методична діяльність науковців-медиків та 

природодослідників Слобожанщини впродовж ХІХ – на початку ХХ ст. 

 

 

Упродовж досліджуваного періоду навчальна діяльність науковців-медиків та 

природодослідників Слобожанщини, а також її методичний супровід здійснювалися 

у нерозривній єдності з вихованням особистості, «правильним налаштуванням 

розуму, волі і серця» здобувачів освіти [30, с. 631], тобто реалізовувалися заради 

досягнення основної мети університетської освіти.  

Специфіка реалізації навчального й навчально-методичного напрямів педагогічної 

діяльності науковців-медиків і природодослідників Слобожанщини на І етапі (1804–
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1834). Навчальна діяльність безпосередньо представників відділення лікарських та 

медичних наук Харківського університету розпочалася у листопаді 1805 р. Однак, 

особливості функціонування відділення (планомірна робота зі студентами-медиками 

була організована лише у 1810–1811 н. р. [74; 99, с. 19]) позначилися на вказаних 

напрямах педагогічної діяльності його представників. Підраховано, що за перші 10 років 

підготовки медиків було випущено 98 фахівців [74, с. 5]. Аналіз історико-педагогічних 

джерел дозволяє свідчити про організацію саме аудиторної форми занять. Позааудиторна 

робота здобувачів медичної та фармацевтичної освіти передбачалася, наприклад, як 

залучення викладачами окремих студентів до написання творів на задану факультетом 

тематику, однак не була обов’язковою.  

Характеризуючи навчальний напрям педагогічної діяльності науковців, слід 

сказати, що професори іноземного походження читали лекції латиною або за 

допомогою нових іноземних мов (французької, німецької) [5, с. 579]. Викладачі, які 

походили з регіонів Російської імперії, викладали переважно російською й латиною, 

хоча основний контингент студентів складали етнічні українці. Окремі викладачі, 

вихідці з Малоросії, добре знали українську мову й періодично застосовували її при 

спілкуванні зі студентами. Зі спогадів одного з перших випускників Харківського 

університету Т. Селіванова дізнаємося, що професор П. Шумлянський прочитав 

українською мовою вступну лекцію з дієтетики, супроводжуючи її численними 

дотепними висловлюваннями та гумором [64, с. 171–172]. На думку сучасних 

дослідників, саме П. Шумлянському належить перша в історії спроба використання 

української мови у практиці викладання в Харківському університеті [64, с. 149]. 

У цілому, як стверджує сучасний дослідник С. Куліш у своїх наукових розвідках, 

для викладачів Харківського університету початку ХІХ ст. кращим показником 

оптимального способу проведення занять було дотримання тиші, спокою, відсутність 

бурхливих дебатів, звична одноманітність [76, с. 67]. Натомість, професор Ф. Гізе, під 

час викладання власного курсу фармацевтичної хімії (4 години на тиждень) на 

лікарсько-медичному відділенні, супроводжував свої лекції демонстрацією дослідів 

у хімічній лабораторії [168, с. 21].  
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Звертаючи увагу на ставлення фундаторів медичної та фармацевтичної освіти 

вітчизняного походження до процесу викладання в Харківському університеті протягом 

першої третини ХІХ ст., слід навести поодинокі свідчення щодо них представників 

минулих століть. Слід відмітити, що І. Каменського оцінювали як лектора, що володів 

даром слова [100, с. 186]. Зокрема, Г. Архангельський повідомляє, що знаменитого 

професора хірургії М. Єллінського сміливо можна було назвати викладачем 

європейського рівня, бо він захоплював студентів своєю ерудицією, надавав під час 

лекцій ґрунтовну й найсучаснішу інформацію стосовно «лікарської науки» [1, с. 20]. 

Зазвичай, професор проводив практичні заняття у ним власне організованій клініці 

(тільки в 1829 р. йому було надано помічника для проведення занять з десмургії). При 

цьому, він приділяв увагу обговоренню історій хвороб, вимагаючи від студентів 

пояснення питань, пов’язаних не тільки з хірургією, а й з терапією і фармакологією [1, 

с. 20]. Така характеристика вказує на упровадження елементів проблемного навчання у 

процес викладання окремих дисциплін студентам-медикам уже у першій третині ХІХ ст. 

Завдяки функціонуванню фармацевтичної лабораторії, студенти-медики та 

слухачі фармацевтичного спрямування отримали можливість споглядати під час занять 

за демонстрацією дослідів. Такі досліди організовував Я. Громов, збагачуючи знання 

здобувачів освіти інформацією з ботаніки лікарських рослин,  знайомлячи їх з 

хімічними та фармацевтичними закономірностями [100, с. 91; 197]. Натомість, за 

свідченням сучасників, студенти займалися мало й без особливого бажання з причини 

того, що зміст лекцій професора виходив за межі елементарних повідомлень [100, с. 91].  

Про можливості демонстрації науковцями-медиками (М. Еллінський та ін.) 

студентам способів лікування хворих, новонароджених та їх матерів на базі клінік 

університету дізнаємося з ґрунтовної роботи Д. Багалія, Д. Міллера з історії Харкова. 

У книзі повідомляється про те, що у хірургічній клініці спочатку було 6 ліжок з 26 

хворими (1814), а потім 8 ліжок з 50–100 хворими на рік, оперованих було від 25 до 

35 осіб на рік, амбулаторних – від 25 до 200 осіб. У терапевтичній клініці кількість 

ліжок, починаючи з 1815 р., зростала з 6 до 15, у зв’язку з чим збільшувалася кількість 
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хворих. В акушерській клініці нараховувалося у 1829 р. лише 4 ліжка, а з породіль на 

рік в ній перебувало приблизно 7 осіб [7, с. 579].  

Складовою навчальної діяльності фундаторів медичної та фармацевтичної освіти в 

Харківському університеті була участь у проведенні іспитів. При цьому зі спеціальних 

медичних предметів іспити проводили представники лікарсько-медичного відділення, з 

природничих – фізико-математичного. Іспити часто відвідували ректор, представники 

інших відділень, інспектор місцевої лікарської управи. Незважаючи на те, що студенти-

медики, які вперше розпочали планомірне навчання, випускні іспити складали в 

університеті лише у 1815 р., звання кандидата та лікаря надавалося в університеті й 

раніше. Відомо, що звання кандидата та лікаря отримали: у 1808 р. – 1 лікар, у 1809 р. – 

2 лікарі, у 1812 р. – 1 лікар, у 1814 р. – 6 кандидатів медицини та 2 лікарі [99, с. 12].  

Науковці-медики та природодослідники Харківського університету 

екзаменували також сторонніх осіб. Істориками медицини установлено, що 

Л. Ванноті складав питання для екзаменування 50-ти здобувачів освіти Харківського 

колегіуму, які слухали лекції в Харківському університеті з 1805 по 1807 рр. з 

медичної енциклопедії [82]. У 1806 р. було здійснено іспит, за бажанням 

адміністрації Харківського колегіуму, для перевірки знань 14-и студентів цього 

навчального закладу з фізичної антропології. Ці студенти були направлені до 

університету для слухання лекцій з різних предметів [99, с. 13].  

Екзаменування здійснювалося й для осіб, які претендували на отримання медичних 

учених ступенів та звань, або права на здійснення медичної практики. Між іншим, 

екзаменувалися особи на здобуття звання гезеля, провізора, аптекаря. До іспитів для 

отримання звання «гезель» допускалися особи, що працювали в аптеках не менше, ніж 3 

роки. Як майбутні аптекарі, так і здобувачі звання «провізор», «гезель» під час іспитів 

давали відповіді на усні та письмові питання (підготовлені науковцями університету). 

Отже, екзамени були, переважно, теоретичного характеру [99, с. 12–13].  

Представники лікарсько-медичного відділення приймали участь у випробуваннях 

осіб, які здобували звання спеціаліста-акушера. Зазвичай, такими особами були доктори 

медицини, а також лікарі. До випробувань на здобуття звання акушерки та повивальної 
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бабки допускалися жінки, які декілька разів допомагали при пологах. Також здійснювалися 

випробування осіб для здобуття ними звання зубного лікаря (з 1826 р.). Крім того, для 

отримання свідоцтва про право лікування хвороб ока, певні особи екзаменувалися 

теоретично й здійснювали випробування в хірургічній клініці. Іноді іспити проводилися 

для осіб, що здобували звання зубного лікаря, магістра медицини. За свідченням 

дописувачів історії медичного факультету ІХУ під час досліджуваного періоду, навіть 

наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст. важко було знайти вказівки на програму випробувань і 

дати характеристику означеного вченого ступеня [99, с. 13].  

З’ясовано, що навчально-методичний напрям педагогічної діяльності науковців-

медиків та природодослідників Слобожанщини реалізовано добором творів провідних у 

галузі медицини й природничих наук учених, підготовкою і написанням «курсів», 

підручників і керівництв. Так, у виданні з історії медичного факультету Харківського 

університету міститься інформація про матеріали, на основі яких читав лекції один з 

фундаторів вітчизняної медичної та фармацевтичної освіти – Георгій Георгійович 

Коритарі (1772–1812). Науковець викладав фармацію, фармакологію та історію медицини, 

користуючись як власними напрацюваннями, так і роботами сучасних йому учених. Так, 

він читав лекції з фармації за працею Тромсдорфа, лекції з лікарського речеслів’я та історії 

медицини читав чотири рази на тиждень з власних нотаток [99, с. 10]. Дані про їх 

публікацію у період дії статуту 1804 р. містяться у таблиці В.2.1 (див. с. 568) [178, с. 97; 

168, с. 22; 100, с. 159, 186, 188; 196, с. 97]. Професором Ф. Гізе було написано п’ятитомний 

навчальний посібник «Загальна хімія для учителів та учнів». Навчальний посібник було 

видано в Харкові в 1813–1817 рр. [196, с. 97; 168, с. 22]. Перекладачем рукопису автора з 

німецької мови на російську став В. Комлішинський. Василь Сергійович Комлішинський 

був викладачем Чернігівської гімназії, а згодом доктором, професором, деканом 

Харківського університету, відомим ученим у сфері фізики та хімії [196, с. 76].  

Показово, що МНО виділило на публікацію вказаного видання кошти. 

Незважаючи на великий обсяг видання, Ф. Гізе вважав його не енциклопедією, а 

навчальним посібником. У передмові він писав, що посібник буде засобом для 

вивчення хімії й сприятиме поширенню в Росії цієї важливої та корисної науки, 
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набуваючи на її користь все більшу кількість ревносних шанувальників. У публікації 

науковець не лише детально описав усі новітні для того часу теоретичні погляди 

стосовно хімії, але і подав до них історичні екскурси для кращого засвоєння та 

розуміння читачами наданої інформації [199]. Для Росії того часу це був унікальний 

навчальний посібник, наповнений найдокладнішою інформацією з хімії. Не 

випадково, на початку ХХ ст. деякі авторитетні хіміки зауважували, що ця праця 

містила в собі все істотне, що було відоме в хімії на початку XIX ст. [113]. Під час 

перебування в Харкові, Ф. Гізе також видав керівництва з фармації: «Повчання до 

фармакопеї» і «Lehrbuch der Pharmacie» (1806–1811) у чотирьох частинах [99, с. 283–

284; 196, с. 98; 168, с. 22] і заслужив право вважатися одним з фундаторів вітчизняної 

фармацевтичної освіти (див. додаток В, табл. В.2.11, с. 579). 

Значний внесок у забезпечення студентів-медиків підручниками, навчальними 

посібниками та іншими засобами навчання зробив М. Єллінський. Слід зазначити, 

що він видав перший підручник з десмургії в 2 томах. У названому підручнику, 

опублікованому у 1831 р. й високо оціненому медиками, він висвітлив останні 

досягнення тогочасної травматології, детально описав застосування гіпсу при 

лікуванні переломів кісток. Установлено, що професор Я. Громов власноруч 

переклав працю Геккерна, за якою викладав фармакологію [196, с. 91]. 

Отже, для навчальної діяльності фундаторів вітчизняної вищої медичної та 

фармацевтичної освіти впродовж 1804–1834 рр. були характерними: започаткування 

планомірних занять зі студентами-медиками та слухачами з 1811 р. й контролю 

якості знань студентів-медиків з 1815 р.; переважання інформаційних лекцій, 

викладених латиною, й елементів проблемного викладання. Навчально-методична 

діяльність полягала у виборі творів відомих учених, підготовці, написанні, перекладі 

нечисленних «курсів», підручників і керівництв. 

Досвід реалізації навчального й навчально-методичного напрямів педагогічної 

діяльності науковців-медиків та природодослідників Слобожанщини на ІІ етапі (1835–

1862 рр.). Перелік викладачів, що забезпечували підготовку майбутніх медичних й 

фармацевтичних чиновників упродовж окресленого етапу відбито у табл. Б.2.1 (див. 
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с. 555) [99, с. 27]. Слід зауважити, що в ювілейному виданні з історії медичного 

факультету Харківського університету за перші сто років його існування 

констатовано низку «втішних моментів» у його діяльності за часів дії статуту 1835 р. 

Поступальні покращання налаштовували не тільки розпорядження начальства, а 

більшість з них ініціативою своєю безсумнівно зобов’язана була самому факультету. 

Хоча статут 1835 р. вже сам по собі вніс відому широчінь в університетську медичну 

доктрину, але й факультет, зі свого боку, ревносно оберігав повноту, правильність і 

послідовність викладання» [99, с. 58–59]. Серед викладачів, чия навчальна діяльність 

заслуговує позитивної оцінки, було названо таких професорів: Т. Ванцетті, В. Грубе, 

Д. Лямбль, І. Щелков, П. Наранович, Є. Гордієнко.  

Важливо зупинитися на характеристиці аудиторних занять, що проводилися 

науковцями-медиками та природодослідниками для студентів-медиків та слухачів-

фармацевтів. Інформацію стосовно їх характеру знаходимо на сторінках мемуарної 

літератури. Так, у спогадах про Харківський університет 1850–1855 років І. Любарського 

була надана характеристика окремих викладачів. Зокрема, автор звертав увагу на їх 

недостатню наукову, або методичну підготовку, наводив приклади нехтування ними 

лекційним матеріалом заради спілкування стосовно особистих справ. Автор спогадів 

писав: «Видатних професорів у мій час було небагато. Незадовго до мого студентства 

вибув у відставку і виїхав на батьківщину до Італії професор-хірург Ванцетті, слава про 

якого, як про вченого і майстерного оператора, гриміла по всій південній Росії. Ботаніку 

читав нам Черняєв, старець, що з’їхав з глузду, зовсім відстав від науки, і був нестримним 

базікою. Викладання ним матеріалу, обмежене номенклатурою і легким описом форм 

рослин, було поверховим, без системи і порядку. Часто проходили цілі години в 

просторікуваннях старого про все, крім ботаніки» [173, с. 179].  

Зауважимо, що на думку І. Любарського, ад’юнкт ботаніки Петро 

Олександрович Кириллов, який змінив Василя Матвійовича Черняєва, являв собою 

зовсім інший тип викладача: «Це був вельми талановитий і досвідчений молодий 

професор, якому ми зобов’язані тим, що винесли з його лекцій деякі знання» [173, 

с. 180]. Викладаючи ботаніку та зоологію, П. Кириллов намагався посилатися на 
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видання науковців-новаторів («викладав гістологію рослин, дотримуючись 

Шлейдена, тодішнього світила і новатора в ботаніці») [173, с. 180]. Наведена 

характеристика була не випадковою. З біографічної довідки П. Кириллова, зробленої 

В. Арнольді, дізнаємося про наукові уподобання ученого. Стає відомим, що 

науковець, закінчив медичний факультет Харківського університету (1845), отримав 

ступінь кандидата наук другого відділу філософського факультету, удосконалював 

знання з природничих наук у Дерптському університеті, приймав участь у подорожах 

відомого ботаніка Кареліна до Сибіру та на Алтай. Сумісно з Кареліним він 

опублікував більшість своїх наукових праць, зокрема у закордонних виданнях [196, 

с. 212]. Однак інтелектуальний портрет П. Кириллова часто не стикався з його 

стилем поведінки, неспроможністю контролювати власні згубні звички. Так, за 

спогадами І. Любарського, П. Кириллов полюбляв випити. Автор спогадів пише про 

поведінку викладача так: «бувало прийде на лекцію п’яний, то шкода було дивитися 

на це самопоругання людської гідності» [173, с. 180]. 

Дослідниками історії медичного факультету ІХУ установлено, що більшість 

викладачів, за винятком останніх років зазначеного етапу, були енциклопедистами, що 

зумовлювало стислість та одноманітність їх лекцій [99, с. 59]. Як вказується у звітних 

матеріалах, «демонстративные лекции» (рос. м.), тобто лекції з упровадженням наочного 

методу навчання, майже не проводилися. Виключенням були заняття з анатомії в 

анатомічному театрі та з судової медицини, а також заняття в фармацевтичній та хімічній 

лабораторіях; лекції окремих викладачів. Так, Є. Гордієнко (працював на кафедрі терапії 

протягом 1838–1858 рр.) супроводжував лекції дослідами на тваринах [60, с. 256]. Так, 

Є. Гордієнко широко використовував засоби наочності також під час практичних занять 

з хімії. Колеги науковця давали йому характеристику: «він, за наявності бажання, робив 

свої лекції особливо цікавими, супроводжуючи їх, коли вважав за потрібне, дослідами, 

переважно хімічного характеру» [99, с. 315]. При цьому, у рапорті професора 

П. Ейнбродта від 1847 р. зазначалося, що студенти не виконують практичні роботи з 

фармації, а виготовляють препарати тільки під час іспитів на вчені ступені [99, с. 302]. 
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За свідченням професора С. Попова, йому були відомі непоодинокі позитивні 

відгуки стосовно лекторського таланту та широкої ерудиції професора Є. Гордієнка. 

Професор прославився як видатний знавець фармакології, різних галузей хімії, 

новітніх досягнень у фармації, фармакогнозії, ботаніці й вважається у період 

сьогодення одним з фундаторів вітчизняної фармацевтичної освіти (див. додаток В, 

табл. В.2.11, с. 579). Він майстерно володів мікроскопом; був ознайомлений 

теоретично й практично з мінеральними водами Європи та Росії [100, с. 95].  

Історики фармації зауважують, що лекції авторитетного ученого Г. Риндовського 

привертали увагу студентів не стільки спеціальним змістом, скільки загальною 

ерудицією [60, с. 257]. Однак, в нарисі історії кафедри фармакології С. Попова 

повідомлялося про намагання професора звертати увагу студентів на результати власних 

наукових досліджень, зв’язок науки та практики. Так, науковець, викладаючи вчення про 

мінеральні води, повідомляв студентам «дані про хімічний склад їх, нерідко на основі 

власних досліджень, він намагався пояснити ними особливості терапевтичної дії на 

хворий людський організм, і таким шляхом окреслити раціональні вказівки для їх 

лікарського застосування» [99, с. 317]. Слід сказати, що нині Г. Риндовского віднесено до 

кола фундаторів вітчизняної фармацевтичної освіти (див. додаток В, табл. В.2.11, с. 579). 

Аналіз історіографічних джерел дозволяє свідчити, що під час читання лекцій з 

фармакогнозії (кінець 50-х – поч. 60-х рр. ХІХ ст.) Я. Ганнотом, Є. Гордієнком, 

О. Робінсоном, Ф. Тихоновичем, існував звичай роздавати студентам зразки сирих 

медикаментів, що були вживаними у медичній практиці. Сума, яка щороку витрачалася 

для придбання цих медикаментів у місцевих аптеках, коливалася від 92 до 114 руб. В якості 

засобів наочності використовувалися також атласи рослин [99, с. 303].   

Високу оцінку лекторським здібностям професора кафедри фізіології 

Харківського університету І. Щелкова знаходимо у ювілейному виданні з історії 

медичного факультету університету [99, с. 63–64]. Цікавими є повідомлення 

дослідників історії медичного факультету Харківського університету про лекції 

Д. Лямбля з нормальної анатомії та гістології, які він читав з другої половини 1861 р. по 

осінь 1863 р. Привертають увагу такі слова: «Лямбль … викладав тільки сутність справи, 
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але передавав це ясно й детально, ілюструючи все сказане чудовими художніми 

малюнками, зображеними на дошці кольоровими олівцями. Демонстрація препаратів на 

лекції відбувалася у групах з 10–15 осіб» [99, с. 213]. 

Протягом досліджуваного етапу у справі формування професійних умінь та навичок 

у студентів-старшокурсників позитивно сприймалася практика залучення кращих з них до 

здійснення операцій. За сприяння Т. Ванцетті, студенти-медики також почали залучатися 

до систематичного ведення історій хвороб на базі університетських клінік. 

Серйозне ставлення до практичних занять виявляв фізик, професор В. Лапшин, 

якого зобов’язали читати курс хімії майбутнім працівникам на ниві охорони здоров’я. 

Відомо, що лекції з органічної та неорганічної хімії він читав протягом 3 годин на 

тиждень, а 2 години на тиждень відводив «на вправи у дослідах» [59, с. 18].  

Натомість, під час занять з фармації, як свідчить аналіз рапорту професора 

Ейнбродта від 1847 р., студенти не виконували практичні роботи. Лише у 1860 р. з 

цього предмету були введені практичні заняття для студентів-медиків та слухачів-

фармацевтів. Перші з них займалися аналізом мінеральних та органічних речовин й, 

переважно, «різними рідинами тваринного походження», деякими токсикологічними 

дослідженнями, що мали значущість для судової медицини, та дослідженням 

речовин, що виникають у результаті ненормального стану організму [99, с. 302]. 

Під час дії університетського статуту 1835 р. в Харківському університеті отримала 

розвитку така форма навчального напряму педагогічної діяльності як контроль якості знань, 

умінь та навичок здобувачів освіти та упровадження оглядових лекцій під час прискореної 

підготовки лікарів. Під час окресленого етапу відбулося три прискорених випуски лікарів. У 

цей час на медичному факультеті були удостоєні: ступеня доктора медицини – 24; звання 

інспектора лікарської управи – 17, медика-хірурга – 10, оператора – 22, акушера – 14, штаб-

лікаря – 226, повітового лікаря – 81, лікаря – 717, ветеринарного лікаря та його помічника – 

60, дантиста – 10, повивальної бабки – 12, магістра фармації – 3, аптекаря – 10, провізора – 

74, аптекарського помічника (гезеля) – 185 осіб [99, с. 61]. 

Після прийняття правил 1845 р., що започатковували у галузі фармації ступінь 

магістра фармації, під час іспитів, що передбачалися для досягнення означеного 
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ступеня, здобувачі здійснювали низку дослідів, виготовляли препарати на базі 

фармацевтичної лабораторії [99, с. 302]. 

Важливим напрямом педагогічної діяльності фундаторів медичної та 

фармацевтичної освіти Харківського університету була навчально-методична 

робота (переважно, підготовка та видання навчальних посібників, переклад та 

доповнення закордонних підручників і посібників). Зауважимо, що навчально-

методичні видання призначалися для студентів різного віку, з різними навичками 

самостійної пізнавальної діяльності.  

Протягом досліджуваного етапу на молодших курсах університетів Російської 

імперії поряд з учорашніми гімназистами навчалися особи 25–27 років. За даними 

МНО, навесні 1861 р. серед студентів лише 10,2 % належали до кола 16–17-річних, в 

той час як 82,3 % складали студенти 18–25 років, а решта була ще старшою. Деякі з 

них отримували другу вищу освіту. Наведені дані свідчать про актуальність 

навчально-методичної роботи викладачів університету як напряму їх педагогічної 

діяльності. Назви окремих видань навчально-методичного характеру наведено у 

табл. В.2.2 (див. с. 568) [59, с.18; 100, с.10, 14, 297;195, с.78, 103, 157]. 

Цікаво, що сучасними ученими підручникам Олексія Івановича Ходнєва (1818–

1883 рр.) була дана висока оцінка. Зазначалося, що О. Ходнєв першим в Росії видав 

підручник з біохімії, визначив зміст фізіологічної хімії, до наукового обґрунтування 

якого біохімія прийшла лише в ХХ ст. [104, с. 7].  

Представники професорської колегії залучалися до поширення серед студентів 

курсів своїх лекцій, надрукованих засобом літографування. Існують повідомлення 

про те, що у 1861 р. літографований курс лекцій з патологічної анатомії професора 

Д. Лямбля було складено за участі самого професора та студентів [136, с. 15].  

Отже, для навчального напряму педагогічної діяльності науковців-медиків і 

природодослідників Слобожанщини впродовж 1835–1862 рр. було характерним: 

збагачення змісту інформаційних та поодиноких демонстраційних лекцій; упровадження 

оглядових лекцій під час прискореної підготовки лікарів; проведення безсистемних 

практичних занять в анатомічному театрі, фармацевтичній та хімічній лабораторіях, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1818
https://ru.wikipedia.org/wiki/1883
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музеях при кафедрах з окремих дисциплін; спроби реалізації ідеї клінічної підготовки 

фахівців. Зросла значущість навчально-методичного напряму педагогічної діяльності: 

збільшилась кількість та якість виданих підручників та навчальних посібників (вперше 

видано підручник з біохімії О. Ходнєва), літографованих лекцій. 

Досвід навчального та навчально-методичного напрямів педагогічної діяльності 

науковців-медиків і природодослідників Слобожанщини впродовж 3-го етапу (1863–

1883 рр.). Кількість студентів упродовж окресленого етапу коливалася, з середини етапу 

динаміка зростання їх чисельності прискорилася. На 1883 р. кількість студентів 

медичного факультету становила 840 осіб. Перелік викладачів, які працювали на 

кафедрах медичного факультету ІХУ за часів дії статуту 1863 р. наведено у табл. Б.3.1 

(див. с. 556) [99, с. 69–70]. Протягом 1863–1883 рр. студентам-медикам в Харківському 

університеті пропонувалося вивчати додаткові природничі науки, перелік яких поряд з 

прізвищами викладачів наведено у табл. Б.3.1 [99, с. 19,  70–71]. 

Зауважимо, що у 1870 р. Рада Харківського університету затвердила такі загальні 

правила університетського викладання: 1) викладачі університету зобов’язані викласти 

на своїх лекціях повний курс, в обсязі програм, затверджених факультетом; 2) якщо 

викладач не встиг прочитати повний курс з причин, що не залежали від слухачів, то він 

був зобов’язаний з дозволу факультету завершити курс у наступному півріччі, чи 

академічному році для тих самих слухачів [151, с.109]. 

Вивчення історико-педагогічних джерел [99, с. 98, 108–109] дозволяє стверджувати, що 

відбулося значне удосконалення рівня викладання професійно-спрямованих навчальних 

дисциплін на медичному факультеті. Дописувачі історії медичного факультету на початку ХХ 

ст. надавали таку оцінку навчальному напряму педагогічної діяльності під час окресленого 

етапу: «Уся навчальна … діяльність факультету у попередні добрі старі часи до 1863 р. 

здається такою малою й малопродуктивною у порівнянні з діяльністю 60 -х, 70-х та початку 

80-х років минулого століття, що мимоволі зупиняєшся перед питанням: да від чого ж це 

залежало?» [99, с. 108]. Були констатовані відхід викладачів від енциклопедизму та 

схоластики, відмова від рекомендацій здобувачам освіти користуватися тільки пожовтілими 

від часу короткими записками. Натомість акцентувалася увага на поглибленні спеціалізації 
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навчальних курсів, введенні експериментальних досліджень у лабораторіях та дослідів під час 

лекцій, які так «соковито живили» розум студентської молоді [99, с. 109]. Знаменними є 

зауваження з приводу того, що «багато чого, якщо не все, залежало від того … рідкого підбору 

талановитих та досвідчених викладачів», якими був так багатий окреслений етап [99, с. 109].  

Протягом окресленого етапу зростала кількість професорів медичного факультету 

Харківського університету, що відображали результати останніх на той час наукових 

досліджень та тенденцій розвитку практичної медицини у змісті своїх лекцій. Таким був 

Никанор Адамович Хржонщевський (1836–1906) – приват-доцент з гігієни з читанням 

лекцій із загальної патології, гістології, ембріології, порівняльної анатомії, токсикології 

та судової медицини, а згодом професором кафедри гістології [100, с. 61]. 

За Р. Бенюмовим, Н. Хржонщевський, працюючи у Харківському університеті з 

1865 по 1868 рр., зумів прищепити студентам прогресивні і демократичні ідеї в галузі 

науки, суспільної моралі і служіння народові [13, с. 14]. Так, Н. Хржонщевський, 

привернувши до себе увагу студентів ерудицією, досвідом у наукових дослідженнях 

і талантом викладача, під час лекційних занять доносив до аудиторії передові ідеї 

І. Сєченова зі сфери фізіології живих істот. Упровадження демонстраційного 

викладання на кафедрі патологічної анатомії стало можливим, особливо на початку 

80-х років ХІХ ст., завдяки ініціативі професора В. Крилова [99, с 63].  

У спогадах О. Аптекмана про часи його навчання на медичному факультеті 

Харківського університету надається опис першого дня занять у 1869/70 навчальному році. 

Велике враження на автора спогадів справили лекторська майстерність й М. Бекетова, що 

викладав хімію: «…ловлю кожне його слово, кожен звук, впиваюся очима в формули, 

обмацую їх, чіпляюся за них. Усе для мене нове – привабливе, глибоко захоплююче» [24]. 

Демонстрацією засобів наочності (препарати, малюнки) супроводжував свої лекції 

прозектор нормальної анатомії, приват-доцент М. Попов. Лектор не відрізнявся 

красномовством, однак лекції він викладав старанно та зрозуміло [60, с. 13]. За 

свідченням Г. Бердичевського, «дуже подобався студентській молоді професор ботаніки 

Рейнгард… Читав Рейнгард жваво і дуже дохідливо, відчувалися в його лекціях і глибоке 

знання предмета, і любов до своєї науки» [60, с. 12]. Професор порівняльної анатомії та 
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ембріології О. Масловський у процесі підготовки до своїх лекцій не задовольнявся 

читанням рефератів, але «читав матеріали усіх часописів та окремі роботи й, при цьому, 

не тільки з порівняльної анатомії та ембіріології, а також з фізіології та інших наук» [196, 

с. 158]. В оснащеному за його участі кабінеті його лекції супроводжувалися 

демонструванням як макро-, так і мікроскопічних препаратів [196, с. 158].  

Дописувачі історії медичного факультету ІХУ звертали увагу на той факт, що 

протягом окресленого етапу професор О. Масловський запровадив практичні заняття з 

порівняльної анатомії, на яких студенти знайомилися з типовими представниками різних 

груп тварин. При цьому морські форми для практичних занять виписувалися з 

Неаполітанської зоологічної станції. Зазвичай, один екземпляр надавався для роботи 

декільком особам. У мемуарах І. Кудінцева знаходимо повідомлення про особливості 

викладацької діяльності Вільгельма Федоровича Грубе (1827–1897). За його словами, 

професор «своїми лекціями і ще більш блискучими художніми операціями … не в одному 

студенті зародив любов до хірургії, прагнення до вдосконалення в цій галузі» [60, с. 94].  

Характерною ознакою етапу було удосконалення клінічної освіти. За згадками 

сучасників, клініки пропонували усе нове, удосконалене й корисне, а молодь у ліжка 

хворого споглядала та навчалася «з користю», завдяки продемонстрованого викладачами 

розумного способу лікування, що організовувалося на науковій основі [99, с. 109].  

Установлено, що професор В. Грубе, володіючи різнобічними знаннями та 

навичками практичної роботи у медичній галузі, сприяв удосконаленню клінічної освіти. 

Учений розвинув педагогічний принцип зв’язку теорії і практики у промові «Про сучасне 

клінічне викладання хірургії» (1864 р.). На наш погляд, зміст висловлювань В. Грубе 

співвідноситься з ідеями розвивального навчання в спадщині К. Ушинського.  

Аналіз промови В. Грубе свідчить, що професор наполягав на необхідності 

підготовки студентів до використання теоретичних знань у різносторонніх 

практичних ситуаціях [33; 200]. На думку В. Грубе, тільки в клініці формується 

майбутній лікар, тому що тільки в ній він починає вчитися тому, як докладати набуті 

знання на практиці. Навчання у ліжка хворого, В. Грубе охарактеризував як клінічне. 
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Вважаємо доречним навести окреслені В. Грубе вимоги щодо осіб, які здійснюють 

клінічне навчання [33, с. 21–23; 200]: 

1) клінічний викладач повинен надавати приклад слухачам для наслідування. Він 

повинен демонструвати старанність і постійну діяльність, … займатися своїм предметом, 

виявляючи любов до самої науки і бажання розвинути в своїх слухачах знання і вміння; 

2) слід піклуватися про постійні вправи слухачів у формулюванні суджень, а не 

про наповнення їх пам’яті фактами. Завжди бажано, щоб викладач починав розбір 

клінічної ситуації з розвитку судження свого слухача; 

3) необхідно розвивати самостійність тих, хто навчається, у розпізнаванні і лікуванні хвороб; 

4) кожен випадок, як окремий, повинен бути ретельно розглянутий і повинні 

бути зроблені висновки для майбутньої практики; 

5) при всьому багатстві вченості [ерудиції наставника], викладач повинен прагнути 

відзначити тільки те, що є вкрай необхідним для повного розуміння випадку. 

Клінічне навчання середнього медичного персоналу упроваджувалося у 

Повивальному інституту, що діяв на базі акушерської клініки Харківського університету. 

Про це повідомляв голова інституту, професор І. Лазаревич. У книзі «Діяльність жінок» 

(1883 р.) науковець стверджував, що під час занять в клініці, дівчата здійснювали досить 

важкі оперативні прийоми; складали в письмовій формі історії хвороб. За оцінкою автора 

книги, учениці під час навчання та випробувань довели безперечну здатність жінок до 

наукових спостережень і наукової праці [78, с. 120]. Припускаємо, що студенти-медики 

під керівництвом І. Лазаревича також набували означені вміння й навички. 

Під час подій Російсько-турецької війни 1877–1878 рр. професор І. Зарубін в 

шпитальній хірургічній клініці на базі університету організовував візитації для 

студентів V курсу (тривалість: 6 годин на тиждень) [99, с. 68]. З відкриттям 

амбулаторного прийому при шпитальній клініці Олександрівської лікарні у 1882–

1883 н. р., І. Зарубін залучав до огляду хворих студентів.  

Історики хірургії звертають увагу на той факт, що під керівництвом професора 

В. Грубе у хірургічній клініці ІХУ, якою з 1859 р. по 1897 р. він завідував, студенти 

практикувалися в лікарській діагностиці, брали активну участь у прийомі амбулаторних 
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хворих, під наглядом професора робили операції, проводили всебічне обстеження 

пацієнтів і вели їх лікування. У клініці студенти опановували лабораторні дослідження, 

нові методи обстеження: ларінго- та цитоскопію. Кожен студент, вивчаючи хірургію, мав 

спостерігати не менш, ніж двох хворих протягом семестру [41]. 

Під час практичних занять на базі медичних музеїв Харківського університету 

студенти разом з музейними працівниками своїми силами виготовляли препарати, що 

надалі збагачували музейні колекції. Особистий внесок у створення музейних 

експонатів як засобу наочного викладання зробив помічник прозектора по кафедрі 

анатомії та кафедрі судової медицини О. Бєлоусов [100, с. 28]. У звіті про стан та 

діяльність ІХУ за 1873 р. повідомлялося, що під час постійних практичних занять 

виготовлялися препарати для патолого-анатомічного музею [57]. Студенти, які бажали 

займатися в навчально-допоміжній установі, повинні були надати її завідуючому 

документ, що засвідчував особистість, та звітувати йому про хід занять [144]. 

Упродовж окресленого етапу викладачі медичного факультету розробили й читали 

спеціальні («частные» – рос. м.) курси, які викликали неабиякий інтерс з боку студентів. 

Зокрема, професор В. Крилов читав курс патологічної анатомії заразних звороб (12 лекцій), 

курс патологічної анатомії сифілітичних захворювань (25 лекцій) у 1878 р.; прозектор 

Ф. Ган – курс про органи травлення у 1873 та 1874 рр., тератологію – з 1875 р.; доцент 

З. Стрельцов – ембріологію з практичними заняттями з 1875 р. [99, с. 448–449]; приват-

доцент М. Пономарьов [99, с. 385] – курс дитячих хвороб з 1875 р. по 1881  р.; приват-

доцент та прозектор М. Кульчицький – курс гістології з історією розвитку (дихального 

апарату, центральної та периферійної нервової системи та органів чуття) [99, с.436]. 

В історії кафедри патологічної анатомії Харківського університету, складеній 

за участі В. Крилова, відзначена особлива зацікавленість студентів, слухачів до 

спеціальних курсів. За твердженням ученого, саме здобувачі освіти спонукали його 

та прозектора В. Високовича до підготовки таких курсів [99, с 450].  

Сам В. Крилов згадував, що основною тематикою перших спеціальних курсів, 

підготовлених ним на кафедрі, була розробка питання про трихіни та трихіноз. До 

дослідницької роботи, що тривала як під час практичних занять спецкурсу, так і 
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позааудиторно, науковець залучав студентів-медиків. Протягом року декілька студентів, 

з ініціативи В. Крилова, відвідували заклад ковбасних виробів, де перевіряли, за згодою з 

його власником, м’ясо свиней, що надходило для подальшої обробки. Так було доведено 

існування трихінозу у свиней на півдні Російської імперії [99, с. 447–448]. У 1880 р. декан 

медичного факультету І. Зарубін констатував у звіті: кількість годин на практичні заняття 

зросла, була більшою за кількість годин, відведених на теоретичні лекції; практичні заняття 

проводилися успішно й відвідувалися студентами з бажанням [99, с. 98–99, 110].  

На подальшу еволюцію навчального напряму педагогічної діяльності 

науковців-медиків та природодослідників в Харківському університеті вплинуло 

визнання доцільності посилення практичної підготовки студентів. Протягом 

досліджуваного етапу організації саме практичних занять студентів-медиків та 

фармацевтів на базі фармацевтичної лабораторії приділялася особлива увага. У звіті 

Харківського університету за 1865 р. можна знайти наступні слова: «У 

фармацевтичній лабораторії під наглядом доцента Ганнота займалися 19 

аптекарських помічників і аптекарських учнів, що готувалися до випробувань на 

звання провізора і аптекарського помічника» [56, с. 30, 40; 168, с. 145].  

Показово, що доцент Я. Ганнот з 1867 р. розпочав викладати курс фармації і 

фармакогнозії з практичними заняттями саме для слухачів-фармацевтів [99, с. 70]. 

Лабораторні заняття з фармації та фармакогнозії для аптекарських помічників 

проводилися по 3 години щотижня протягом двох семестрів [176, с. 33–36].  

Навчальний напрям педагогічної діяльності на базі Харківського університету 

фундаторів медичної та фармацевтичної освіти передбачав, між іншим, організацію 

контролю якості знань студентів-медиків та слухачів. У процесі контролю знань, умінь та 

навичок тих, хто навчався, реалізовувалася як навчально-інформаційна, так і 

розвивально-виховна й професійна функції педагогічної діяльності науковців.  

Протягом окресленого етапу зазнала удосконалення система перевірки якості 

освіти студентів медичного факультету. У цілому, якість підготовки майбутніх 

фахівців перевірялася засобом здійснення постійного контролю на практичних 

заняттях та у результаті проведення річних теоретичних екзаменів. 
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До 1863 р. існувала практика курсових екзаменів наприкінці року, 

напівлікарських – на початку 3-го курсу та кінцевих – наприкінці 5-го курсу. Під час 

окресленого етапу вводилися перевідні контролі, напівлікарський екзамен наприкінці 2-

го курсу та лікарський – після закінчення 5-го курсу, відразу після канікул. Для студентів-

стипендіатів, крім того, існували напіврічні репетиції. Однак, у 1872–1873 н.р. вони були 

скасовані, бо були обтяжливими як для викладачів, так і для студентів [99, с. 99–100, 111]. 

Також були відмінені піврічні репетиції для студентів-стипендіатів (бо з причини 

підготовки до них, студенти не відвідували лекції) [99, с. 99–100, 111]. 

Зі спогадів Г. Бердичевського можемо судити про ставлення окремих 

професорів до контрольних заходів. Так, наприклад, викладач мінералогії професор 

О. Бріо вважаючи, що його наука була майже непотрібна студентам-медикам, більш 

ніж поблажливо ставився до прийняття заліків [60, с. 13]. Водночас ординарний 

професор О. Масловський, екзаменуючи студентів з порівняльної анатомії та 

ембріології, вимагав від них фундаментальних знань. Під час екзаменів студенти 

відповідали, супроводжуючи відповіді демонстрацією препаратів [196, с. 158].  

Забезпечення освітнього процесу в Харківському університеті протягом 

досліджуваного етапу відбувалося завдяки реалізації навчально-методичного напряму 

педагогічної діяльності науковців. З метою покращення ситуації щодо наявності 

підручників та навчально-методичних посібників, фахівці медичного факультету 

Харківського університету залучалися до перекладацької роботи (табл. В.2.3, с. 569).  

Усвідомлюючи потребу у друкованих керівництвах для організації медичної та 

фармацевтичної освіти, представники професорсько-викладацької корпорації 

Харківського університету протягом окресленого етапу підготували до видання та 

опублікували низку навчальних підручників та посібників, назви яких частково 

відбито у табл. В.2.4 (див. с. 569) [100, с. 10, 41, 82, 84, 176, 191–192, 207, 216; 196]. 

Показово, шо у 1880 р. П. Ковалевський випустив перший вітчизняний підручник 

з психіатрії для студентів, що надалі витримав чотири видання (1885, 1886, 1892) [130]. 

Публікації керівництв до окремих дисциплін природничого спрямування були також 

корисні для студентів-медиків та фармацевтів. Деякі з них здобували визнання за 
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кордоном. Настанови ученого стосовно стосунків з душевнохворими, наданими ним на 

сторінках «Керівництва до правильного догляду за душевними хворими» (1880) задовго 

до появи самого поняття «медична деонтологія», служили для студентів-медиків 

прекрасними ілюстраціями належного в психіатрії лікарського ставлення до хворих[69].  

Окремі науковці видавали літографовані лекції. У такому вигляді у 1877 р. Людвіг 

Вільгельмович Рейнгардт видав загальний курс ботаніки, яким користувалися студенти-

медики та фармацевти [196, с. 223]. Видання супроводжувалися малюнками, виконаними 

частково самим автором, а частково – слухачем, а надалі асистентом кафедри дитячих 

хвороб – І. Баранніковим. Студентами Масловськими (майбутніми відомими ученими) 

були підготовлені до видання та опубліковані літографовані записки лекцій патологічної 

анатомії професора В. Крилова, що користувалися попитом, а на початку ХХ ст. 

вважалися бібліографічною рідкістю [99, с. 449]. 

Формою навчально-методичного напряму педагогічної діяльності науковців слід 

вважати здійснення ними перекладів наукових праць авторитетних закордонних учених. 

Так, професори кафедри патологічної анатомії Іван Карлович Вагнер та Митрофан 

Олексійович Попов у 1881 р. здійснили видання книги Ф. Генле «Grundriss der Anatomic des 

Menschen» («Контур анатомії людини»), переклавши її російською мовою [28]. Зауважимо, 

що Фрідрих Генле (1809–1885), німецький анатом та патолог, з 1852 року і до кінця життя 

був професором і директором Анатомічного інституту в Ґетінгені. Утім, колега науковців-

медиків, І. Вілкомірський, критично поставився до здійсненої роботи, звернувши увагу на 

незадовільну техніку перекладу [22, с. 3–4]. За оцінкою І. Вілкомірського, переклад 

І. Вагнера та М. Попова, слід оцінити «нижче за всяку посередність» [22, c. 24]. Рецензент 

зауважував: «Усього цього, можливо, легко було б уникнути, довіривши техніку перекладу 

студентам і утримавши за собою лише головну редакцію… Але, якщо це праця … фахівців, 

посивілих в своїх заняттях, то до неї і вимоги застосовують інші» [22, с. 28]. 

Про кількість випускників медичного факултьету можемо скласти уяву на 

основі статистичних даних щодо випуску 1879 р. У цьому році за результатами 

навчання на медичному факультеті були удостоєні: звання лікаря – 33; повітового 

лікаря – 31, провізора – 16, аптекарського помічника – 38, дантиста – 1, повивальної 



 

312 
 

бабки – 43 особи [99, с. 98]. Узагалі, протягом окресленого етапу на медичному 

факультеті випускниками були отримані такі звання: лікаря – 251 осіб, інспектора 

лікарської управи – 3, оператора (члени лікарської управи) – 2, провізора – 110, 

аптекарського помічника – 177, дантиста – 14, повивальної бабки – 209 [99, с. 110]. 

При цьому у 1864 р. та 1877 р. відбулися прискорені випуски лікарів. 

 Отже, протягом окресленого етапу на базі Харківського університету відбулося 

удосконалення процесу підготовки фахівців медичного та фармацевтичного спрямування у 

контексті все більшого відходу від енциклопедизму, емпіричного рівня викладання. Уведення 

до навчального процесу нових дисциплін свідчило про посилення диференціації й спеціалізації 

змісту освіти. Характерною ознакою організації освітнього процесу було удосконалення 

клінічного навчання й методики проведення практичних занять. Посилювалися вимоги до 

екзаменаційних випробувань. Характерним явищем етапу стали регулярні підготовка до 

публікації авторських, переклад зарубіжних підручників і навчальних посібників, 

літографування лекцій, вироблення підходів до перекладу наукових праць з медицини.  

Досвід реалізації навчального та навчально-методичного напрямів педагогічної 

діяльності науковців-медиків та природодослідників Слобожанщини на 4-у етапі (1884–

1917 рр.). Характер навчальної діяльності фундаторів вітчизняної вищої медичної та 

фармацевтичної освіти на базі ІХУ на ІV етапі визначався особливостями предметів, 

курсів, закріплених за певною кафедрою факультету, станом матеріальної бази навчально-

допоміжних установ, кількістю студентів та слухачів. Перелік викладачів обов’язкових 

курсів та допоміжних предметів, що передбачалися для викладання відбито у додатках 

(див. дод. Б, табл. Б.4.2; дод. В, табл. В.2.5, В.2.6) [100; 196] (див. с. 561, 571, 573). 

До складу медичного факультету Харківського університету протягом окресленого 

етапу було віднесено декілька клінік на правах кафедр й навчально-допоміжні установи 

(кабінети й музеї; лабораторії: фармацевтична, медичної хімії). Відомо, що завдяки 

пропозиціям професора С. Попова були зрівняні кошти фармакологічної лабораторії з 

коштами, що виділялися для усіх інших навчально-допоміжних підрозділів університету. 

Переобладнання фармацевтичної лабораторії дозволило поставити викладання фармакології 

на експериментальне підґрунтя [146, с. 29]. Серед клінік, що функціонували на медичному 
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факультеті, слід назвати: хірургічну, терапевтичну, хірургічну шпитальну, терапевтичну 

шпитальну. Були клініки в складі кафедр: офтальмології, акушерства.  

Кількість студентів-медиків та слухачів Харківського університету у період з 1884 

по 1905 рр. коливалася у межах від 449 до 899 осіб [99, с. 128]. Кількість осіб, удостоєних 

звань та учених ступенів упродовж 1884–1904 рр., представлено у додатку В (табл. В.2.7, 

с. 574) [99, с. 130–131]. Під час Першої світової війни кількість студентів-медиків, що 

навчалися в Харківському університеті, різко зросла. Так, у 1915 р. на медичному 

факультеті відкрилися паралельні курси, на які було прийнято 250 осіб. Усього в 1915 р. на 

1 курс медичного факультету було зараховано 500 студентів [105]. 

Недостатня матеріальна база фізико-математичного факультету не дозволяла 

швидко втілити на практиці постанову міністра народної освіти (1915) щодо відкриття 

хіміко-фармацевтичного відділення [120], що було на заваді упровадженню новітніх 

методів навчання при підготовці фармацевтичних чиновників. При цьому вдалося суттєво 

збільшити кількість слухачів-фармацевтів, що відвідували заняття й складали іспити, 

користуючись матеріальною базою лабораторій (фармацевтичної, медичної хімії) 

університету. Статистичні дані про підготовку в ІХУ фахівців фармацевтичного 

спрямування наприкінці досліджуваного етапу наводяться у звітній документації закладу 

освіти. Показово, що у 1916 р. на базі ІХУ складали екзамени та відвідували заняття 

близько 700 слухачів-фармацевтів. У 1917 р. екзаменувалися на ступінь аптекарського 

помічника 603 особи, провізора – 144 особи [168; 172, с. 13].  

Подальше поглиблення спеціалізації навчання, що так успішно вирішувалося за 

статутом 1863 р., з прийняттям статуту 1884 р. майже повністю загальмувалося. Проте, 

виходячи з вищенаведеної характеристики кафедр та навчально-допоміжних установ, на 

базі яких тривала підготовка фахівців медичного й фармацевтичного спрямування 

протягом окресленого етапу, можемо оцінювати нормативне регулювання співвідношення 

загальної і спеціальної освіти на користь домінування спеціальної. На початку ХХ ст. 

спеціалізація навчання посилюється. Так, у 1914 р. до огляду навчальних дисциплін 

медичного факультету було включено курс сифілітичного ураження шкіри [106]. 
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На медичному факультеті ІХУ працювала значна кількість приват-доцентів. Саме 

на медичному факультеті поширювалася практика викладання ними безоплатних 

навчальних курсів. Часто такі курси були необов’язковими для відвідування. З огляду 

предметів, що викладалися на медичному факультеті протягом 1916–1917 рр. дізнаємося, 

що на таких умовах викладали студентам-медикам та фармацевтам свої курси приват-

доценти [111] (табл. В.2.6, с. 573). Приват-доценти, які не були обмежені догматизмом, у 

курсах навчальних дисциплін аналізували ті проблеми, що вважалися гостро 

дискусійними та неприйнятними для публічного висвітлення [178, с. 322]. Навчальні 

курси приват-доцентів розширювали зміст тих предметів, що викладали професори.  

Вивчення історико-педагогічної літератури дозволяє свідчити про намагання значної 

кількості науковців упроваджувати новаційні для тих часів методи та засоби навчання, про 

непоодинокі вияви лекторської майстерності. Зокрема, професор Степан Дмитрович 

Костюрін, бажаючи надати викладанню загальної патології демонстраційний характер, 

використовував на своїх заняттях «чарівний ліхтар». За допомогою цього устрою 

відбувалася проєкція на екран різних мікроскопічних препаратів, створювалася можливість 

одночасно поєднувати демонстрацію з поясненнями. Хоча, за оцінкою сучасників, 

С. Костюрін не був блискучим оратором, його лекції студенти відвідували з бажанням, 

завдяки прийнятому ним демонстраційному викладу загальної патології [99, с. 273].  

Блискучу характеристику лекторській майстерності професора кафедри лікарської 

діагностики ІХУ П. Шатілова дав його учень Н. Фурсов. Звернувши увагу на публічну 

лекцію науковця (1909 р.), що за традицією читав той, кого призначали на посаду 

професора, автор спогадів писав: «Перед слухачами розгорнулася картина анамнезу такої 

глибини, такого розмаху та широти охвату, на яку здатні тільки талант і геній» [83]. 

У наукових розвідках з історії медицини висувається теза стосовно того, що 

П. Шатілов навчав студентів вмінню мислити, спостерігати, зіставляти, робити 

висновки. Відтак, науковець намагався упроваджувати елементи проблемного 

навчання, метод бесіди. Він говорив студентам: «Знайте, що медицина не наука, не 

ремесло, не мистецтво, вона – і наука, і ремесло, і мистецтво» [21; 83].  
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Професор Я. Постоєв читав лекції з фармакології, використовуючи патологічні 

моделі з метою демонстрації студентам дії ліків в експерименті. При цьому, професор 

висвітлював власний досвід проведення дослідів патофізіологічного плану [62, с. 260]. 

З боку науковців-медиків Слобожанщини початку ХХ ст. була дана висока оцінка 

клінічним лекціям професора кафедри терапевтичної клініки Харківського університету 

Валеріана Григоровича Лашкевича (1835–1888 рр.). Зазначалося, що характерним для 

лекцій були: енергійна мова лектора, майстерне застосування у ліжка хворого даних 

фізіології та хімії, тонкий і глибокий аналіз хвороби; суворо науковий підхід до 

застосування лікарських засобів та методів лікування [100, с. 144].  

Про характер клінічних лекцій професора В. Лашкевича можна скласти уяву на 

основі аналізу змісту їх публікацій. На наш погляд, зміст так званої «прощальної лекції» 

у виданні його «Клінічних лекцій» демонструє намагання професора надати навчанню 

майбутніх медиків виховуючого характеру. Ця лекція, невелика за обсягом, містить 

педагогічно значущі ідеї щодо формування особистості майбутнього фахівця.  

Намагаючись поділитися з широким загалом своїми потаємними думками, 

автор лекції спробував дати відповідь на запитання: чи слід було обирати своєю 

спеціальністю професію лікаря, медичного працівника? Наведемо його слова з цього 

приводу: «…я рекомендував би вам присвятити себе вивченню іншої спеціальності, 

що вимагає менше праці, є менш відповідальною і не змушує вас на такі жертви, що 

доходять часом до ризику особистим здоров’ям…» [80, с. 81].  

Розмірковуючи над тим, як молодому лікарю уникнути песимістичних 

настроїв, В. Лашкевич висвітлив ті особистісні якості та здібності, якими повинен 

бути наділений справжній лікар. Серед них: пильне око й тонкий слух; великий дар 

спостереження; терпіння заради безмежної наукової праці; світлий критичний розум; 

залізна воля; тепле серце, зміцніле в нужді і здатне розуміти, співчувати чужому 

горю; морально-релігійна суворість, яка височить над чуттєвістю, корисливістю і 

честолюбством; пристойна зовнішність; привітність в зверненні; тілесне та душевне 

здоров’я; верблюжий тягар всезнання; поетична свіжість душі. Серед рекомендацій 

професора була й така: постійне поповнення і вдосконалення знань [80, с. 147]. 
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Вивчення та аналіз видань, присвячених ювілеям науковців ІХУ, дозволяє 

констатувати, що користувалися авторитетом серед студентів ті викладачі, які своєю 

діяльністю створювали атмосферу, що сприяла реалізації професійних можливостей і 

здібностей майбутніх фахівців. Захоплення молоді викликали моральні риси окремих 

науковців (зокрема, Л. Гіршмана) та їх готовність служити народові [208, с. 380]. 

Однак, за оцінкою В. Данилевського, загальна атмосфера університетського життя 

після прийняття статуту 1884 р. не сприяла виявленню творчості та ініціативи. Далеко не 

всі викладачі, що виявляли здатність та бажання вносити свіжий струмінь у справу 

викладацької діяльності, заохочувалися начальством. З цього приводу характерним є 

судження В. Данилевського, наведене у листі до О. Бутлєрова (1885 р.): «.... Ми завжди 

… відрізнялися і відрізняємося вражаючим невмінням розпізнавати людину, своїх 

ближніх, їх розумові сили і моральні установки… Безсоромне нахабство з домішкою 

оптимальної дози брехливості може створити репутацію знаючої людини, знавця своєї 

справи; лицемірну послужливість сприймаємо за чисту монету...» [36, с. 331–333].  

Натомість, за висловлюванням професора В. Лашкевича, ті небажані елементи, що 

потрапляли до університетського простору, швидко відчували благодійний вплив 

«університетського світла». Для ученого було очевидним: «наукове світло, так само як і 

фізичне, має дезінфікуючі властивості» [100, с. 146–147]. Погоджуємося з твердженням 

сучасної дослідниці Г. Косінової з приводу того, що викладацькою майстерністю 

наприкінці імперської доби володіли ті професори університету, які намагалися знайти 

проблемний підхід при висвітленні матеріалу на своїх лекціях. Такі лекції були 

результатом наполегливої щоденної роботи над широким колом питань [71, с. 125]. 

Подальше зростання ролі практичних занять, значною мірою, було зумовлене 

циркуляром МНО від 21 липня 1899 р. [200]. Міністерство передбачало поширити в 

університеті практичні заняття для систематичного й ґрунтовного засвоєння матеріалу, 

ознайомлення з науковими методами дослідження, поштовху до самостійної роботи 

студентів. Посилення значущості практичних занять було прогресивним явищем в 

організації навчального процесу, що позначилося на викладацькому напрямі діяльності 

науковців. Вивчення та аналіз навчальних планів, оглядів викладання та звітів 
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Харківського університету за окремі навчальні роки окресленого етапу дозволяє 

констатувати зростання частки практичних занять наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.  

Показово, що в документі з більшості курсів визначено щотижневий обсяг годин, які 

відводилися на практичні заняття та вправи студентів (див. табл. В.2.5, с. 570). У звіті ІХУ за 

1896 р. звертається увага на те, що практичні заняття з анатомії проводилися І. Вагнером, 

М. Поповим, О. Бєлоусовим, М. Кондаковим; з патологічної анатомії та гістології – 

В. Криловим. В огляді викладання предметів на медичному факультеті за 1916–1917 рр. 

надавалася інформація про особливості організації практичних занять майже з усіх 

навчальних дисциплін. При цьому сповіщалося, що студенти отримують можливість 

працювати в лабораторіях у дні, що відведені для них, та відвідувати консультації – «дорадчі 

години» («совещательные часы» – рос.м.). У випадку виконання спеціальних наукових 

робіт, студенти отримували щоденний доступ до лабораторій [111]. Під час «дорадчих 

годин» студенти мали змогу з’ясовувати незрозумілі питання. Деякі лектори 

влаштовували такі консультації у заздалегідь визначені часи у себе вдома [200]. 

Слід звернути увагу на особливості організації практичних занять студентів-медиків 

Харківського університету з окремих дисциплін протягом окресленого етапу. Так, 

патолого-гістологічні роботи студентів, здійснені під час практичних занять з метою 

підготовки до державних екзаменів, публікувалися професором В. Криловим в «Шкільній 

хроніці» («Школьная хроника» – рос. м.). У цій публікації, здійсненій протягом 1890–

1895 рр., було надано виклад 506 студентських рефератів з ретельним аналізом 

патологоанатомічного матеріалу [174]. Метою такої роботи було здійснення виховного та 

розвиваючого впливу на студентів: формування науково-літературного смаку, розвиток 

здібностей до свідомого спостереження й логічного мислення, правильне тлумачення 

фактів, знаходження причинно-наслідкової залежності між виявленими фактами, 

викладення результатів дослідження у доступній літературній формі [174, с. 118].  

Вивчення щорічних звітів, документації з організації освітнього процесу 

медичного факультету Харківського університету кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

дозволило встановити, що практичні заняття з професійно-орієнтованих дисциплін 

мали навчально-наукове спрямування. Заслуговує на увагу той факт, що професор 
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М. Попов на початку ХХ ст. упровадив для студентів анатомічні бесіди. Їх сутність 

полягала в тому, що студенти, в якості домашнього завдання, мали здійснити 

реферування наданих їм дисертацій, монографій, брошур з проблем анатомії, а 

згодом оголосити ці реферати під час практичних занять у присутності професора.  

Надалі відбувалося коментування та обговорення наведеної інформації. У 

звітній документації Харківського університету зауважувалося, що молодь з 

бажанням та інтересом поставилася до нововведення, яке передбачало самостійну 

роботу з анатомічною літературою, опублікованою як російською, так і іноземними 

мовами [121, с. 30]. Без сумніву, студенти у процесі самостійної підготовки та 

завдяки таким анатомічним бесідам під час практичних занять оволодівали цілим 

комплексом науково-дослідних умінь конструктивного, комунікативного характеру. 

У другій половині 1880-х рр. набула розширення програма практичних занять 

фармацевтів. Значною мірою зміни зумовлювалися активізацією пізнавальної 

діяльності здобувачів освіти з боку представників окремої кафедри фармації та 

фармакогнозії в ІХУ. Очолював кафедру та фармацевтичну лабораторію магістр 

фармації, професор А. Чиріков, який особисто проводив практичні заняття з 

фармації. До програми занять майбутніх фахівців фармацевтичного спрямування 

входило: «…приготування найголовніших лікарських форм і готових препаратів, 

найближче ознайомлення з хіміко-фармацевтичними препаратами та дослідження 

їхнього стану за допомогою мікроскопа та інших приладів» [169, с. 146]. За 

навчальним планом на заняття відводилася 1 година на тиждень [109, с. 43]. 

Зауважимо, що А. Чиріков вважається одним з фундаторів вітчизняної 

фармацевтичної освіти (див. додаток В, табл. В.2.11, с. 579). 

Зі звітних матеріалів медичного факультету окресленого етапу стає відомим 

співвідношення лекційних та практичних занять під час викладання фармації та 

фармакогнозії для студентів-медиків та фармацевтів. Наприкінці 1880-х років для 

викладання цих предметів в одному семестрі планувалося відводити 2 год. на лекції та 

1 год. на практичні заняття протягом тижня. Крім сумісних зі студентами-медиками 

занять з фармації та фармакогнозії, фармацевти мали відвідувати протягом року 
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спеціально для них організовані практичні заняття з аналітичної хімії (4 год. на тиждень). 

На цих заняттях планувалося більш детально вивчати спеціальні методи дослідження та 

особливості різних методів аналізу хіміко-фармацевтичних препаратів [99, с. 293–295].  

З 1891–1892 н.р. практичні заняття фармацевтів були розширені завдяки двом 

спецкурсам: практичному курсу з загальної фармації (4 год. на тиждень) протягом року для 

слухачів-фармацевтів 1–2 курсів та аналітичної хімії (4 год. на тиждень) протягом року для 

слухачів-фармацевтів 1–2 курсів. Інформація про практичне спрямування викладання 

змісту навчальних дисциплін відбито у додатку В (табл. В.2.8, с. 575) [99, с. 294]. 

Професор Д. Родзаєвський, доводячи раціональність експериментально-

клінічних спостережень для вивчення фармакології, впровадив у 1894 р. біологічний 

експеримент в практичні заняття з фармакології [99, с. 320]. У звітних матеріалах 

діяльності кафедри фармакології за 1917 р. повідомлялося, що професор Я. Постоєв 

частину лекційного заняття виділяв для формування практичних навичок студентів 

та слухачів стосовно використання викладеної інформації. За пропозицією лектора 

майбутні фахівці виписували рецепти лікарських речовин [99, с. 294]. 

Вивчення навчального плану медичного факультету на 1916 р. свідчить, що 

професор П. Шатілов, викладаючи «Лікарську діагностику з пропедевтичною клінікою», 

упроваджував групову аудиторну роботу студентів під час практичних занять на базі 

шпиталю. Студентам пропонувалося виконувати практичні вправи щодо клінічних 

методів дослідження по групам (10–15 осіб) під наглядом професора. Для обговорення 

проблемних питань П. Шатілов організовував зі студентами безкоштовні колоквіуми 

[111]. Інноваційним засобом навчання, що запроваджував П. Шатілов, були мнемонічні 

схеми, які дозволяли студентам швидко засвоювати новий матеріал. 

Викладачі медичного та фізико-математичного факультетів Харківського 

університету розглядали самостійну роботу як обов’язкову для майбутнього фахівця 

медичного й фармацевтичного спрямування. Науковий пошук свідчить, що у виданнях, в 

яких відображалася організація освітнього процесу в Харківському університеті [109; 111], 

визначалися конкретний вид та місце виконання різновидів самостійної діяльності 

студентів-медиків та слухачів-фармацевтів, указувався вид контролю за їх здійсненням. 
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Зокрема, самостійна позааудиторна робота передбачала виконання домашніх завдань. 

Велика частка засобів наочності з анатомії, фізіології та інших дисциплін, виготовлялася 

тими, хто навчався, наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., не лише під час проведення 

практичних занять, а й у позанавчальний час. Самостійна робота студентів-медиків 

здійснювалася, передусім, на базі університетських клінік. Так, кожний студент, вивчаючи 

хірургію, мав спостерігати не менш, ніж двох хворих протягом семестру у хірургічній 

клініці університету. Студенти брали активну участь у прийомі амбулаторних хворих, 

практикувалися в лікарській діагностиці, робили операції.  

Цікаву форму організації самостійної роботи студентів (СРС) запровадив професор 

І. Скворцов, який викладав гігієну та епідеміологію студентам четвертого-п’ятого курсів 

Харківського університету протягом 1885–1904 років [90]. Професор підкреслював 

необхідність глибокого вивчення впливу зовнішнього середовища на здоров’я людей, тобто 

комплексного дослідження довкілля й людини у їх взаємодії. З метою аналізу результатів такої 

взаємодії кожний студент протягом року мав здійснювати антропологічні дослідження 

власної особи. Засвоївши методи дослідження гігієнічних властивостей харчових продуктів, 

води, повітря, гранту, студент викладав результати спостережень у чотирьох особливих 

«Записних книжках», формулював висновки та здавав свої нотатки професору для заліку. 

Методичні поради («Пам’ятні книжки») щодо методики здійснення досліджень друкувалися 

в університетській типографії та надавалися кожному студенту [99, с. 427–428; 90]. 

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. для студентів-медиків та фармацевтів 

Харківського університету організовувалися екскурсії, що відбувалися під час практичних 

занять та у вільний від навчання час. Екскурсії сприяли пошуку й накопиченню матеріалів 

для подальшого аналізу та наукових досліджень, а також для ознайомлення з особливостями 

наукової й професійної діяльності з’їздів лікарів та організації медичної діяльності в умовах 

кращих вітчизняних клінік. Так, протягом 1885 – 1886 н.р. професор Д. Ган, викладаючи 

«Фармакогнозію та фармацію», висвітлював питання зоофармакогнозії та 

фітофармакогнозії, здійснював демонстрацію живих рослин і гербарієв, організовував 

екскурсії. Під час екскурсій здобувачі освіти залучалися до самостійного визначення, 

збирання й зберігання рослин, їх частин під наглядом професора [92, с. 282].  
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На початку ХХ ст. (1909, 1910, 1913 рр.) студенти-медики старших курсів 

Харківського університету здійснювали екскурсії до Петербурга та Москви для 

огляду клінік та вивчення роботи з’їзду російських хірургів (1910 р.) [177; 208]. 

Зауважимо, що МНО рекомендувало Радам університетів повідомляти 

інформацію про організацію практичних, індивідуальних занять, а також про 

науково-дослідну роботу студентів на різних факультетах в спеціальних звітах.  

Установлено, що у 1905 р. з ініціативи приват-доцента М. Валяшка було 

запроваджено курс «Дослідження лікарських речовин». Аргументом на користь 

нововведення було твердження науковця стосовно необхідності привчати 

фармацевтичних чиновників визначати якість препаратів, які потрапляють до аптек. 

Формування означених навичок вимагало спеціальної підготовки, відмінної від тієї, 

що передбачалася курсом фармації, орієнтованого на студентів-медиків [194, с. 93].  

Викладачі намагалися привчити майбутніх фахівців медичного й 

фармацевтичного спрямування самостійно опрацьовувати новітні для того часу 

наукові публікації. Прикметно, що приват-доцент П. Чеішвілі, викладач спеціального 

курсу «Про нові та новітні лікарські засоби, що утримують рідкі елементи» (1916), 

рекомендував студентам-медикам та фармацевтам для самостійної роботи не лише 

посібники, а й вітчизняні й закордонні періодичні видання. Серед них: 

«Фармацевтический журнал», «Фармацевт-практик», «Химик и фармацевт» [111]. 

Випробування під час державних іспитів розподілялися на усні та практичні й 

охоплювали матеріал 23 предметів [143]. У 1905 р. Рада Харківського університету 

здобула право самостійно визначати час проведення напівкурсових екзаменів [48, с. 189]. 

Надалі на навчальний напрям діяльності науковців вплинули нові правила контролю за 

навчанням студентів. Зокрема, МНО затвердило 12 липня 1907 р. правила, за якими 

іспити мали проводитися не по закінченню півріч, а по закінченню читання предмета. 

Контролювати й затверджувати план предметних іспитів мав факультет [71, с. 108]. З 

1907 р. в університетах встановилася семестрово-курсова система, що передбачала 

існування недиференційованих семестрових заліків поряд зі спеціально 

встановленими іспитами з предметів, що викладалися протягом року.  



 

322 
 

Під час Першої світової війни відбувалися прискорені випуски студентів-

медиків, що наклало відбиток на характер викладацької діяльності тих викладачів, 

які забезпечували їх підготовку. Навесні 1915 р. студентам четвертого курсу, 

визнаним здоровими, присвоїли звання зауряд-лікарів другого розряду та 

мобілізували до діючої армії. Студенти, які в 1915 р. перейшли на сьомий семестр, 

мали навчатися у більш інтенсивному режимі, без зимових канікул [175].  

Протягом окресленого етапу окремі представники медичного факультету 

виконували обов’язки голів випробувальних комісій в університетах Російської імперії. 

Зокрема, В. Данилевський отримував такі призначення у період з 1897 по 1902 рр. [100, 

с. 47]. У 1893 р. професор П. Ковалевський з метою виконання повноважень голови 

екзаменаційної комісії був відряджений до Казанського університету [147]. 

Наприкінці ХІХ ст. екзаменаційна комісія Харківського університету отримала 

право надавати лікарський диплом жінкам. Віднині науковці-медики та 

природодослідники залучалися до оцінювання відповідності знань, умінь та навичок жінок 

вимогам до звання лікаря. Відомо, що уперше жінці такий диплом був наданий в Харкові 

у 1897 р. У 1898 р. ще 2 жінки одержали звання лікаря. У 1901 р. під час державних іспитів 

на медичному факультеті екзаменувалося 114 осіб, з них жінок – 12, у 1904 р. – 136 осіб, з 

них жінок – 7 [157]; у 1906 р. – 59 осіб, з них жінок – 5 [27; 161; 204]. Зазначимо, що в 

Харківському університеті ці жінки лише складали іспити на звання лікаря, закінчивши 

закордонні університети. У 1910 р. вільні слухачки Харківського університету отримали 

можливість скласти додаткові іспити з російської мови (твір), латини і нової іноземної мови 

та отримати університетський диплом. Подробиці стосовно іспитів, організованих 

медичним факультетом у 1910 р., повідомлялися газетою «Харьковские губернские 

ведомости» (табл. В.2.9, див. с. 575) [203].  

Одним з важливих напрямів педагогічної діяльності науковців-медиків та 

природодослідників ІХУ впродовж означеного етапу був навчально-методичний. 

Цей напрям, передусім, полягав у складанні програм викладання, що знаходили 

відбиток у заявах факультету для вироблення оглядів викладання дисциплін. У 

заявах викладачів, на основі яких складалися огляди викладання дисциплін на 
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медичному факультеті, вказувалися не лише дні тижня та години лекційних та 

практичних занять й консультацій. У них також коротко були охарактеризовані 

форми та методи навчання студентів (демонстрації хворих, обговорення рефератів, 

практичні та лабораторні заняття, екскурсії тощо), надавався перелік рекомендованої 

літератури. Отже, участь викладачів в підготовці оглядів викладання свідчить про 

вияв певної свободи у виборі ними методів та засобів викладання.  

Навчально-методичний напрям педагогічної діяльності передбачав також 

публікацію лекційних матеріалів; доопрацювання, написання власних та переклад з 

іноземних мов підручників та навчальних посібників, надання допомоги студентам у 

справі видання літографованих лекцій; підготовку до друку у періодичних виданнях 

професійного спрямування рецензій на праці навчально-методичного характеру 

вітчизняних та зарубіжних учених. Перелік більшості опублікованих протягом 

окресленого етапу лекційних матеріалів, навчальних посібників та підручників для 

студентів-медиків та слухачів медичного факультету відбито у додатку В (табл. 

В.2.10, с. 576) [21; 28; 100, с. 29, 109, 147, 179, 210, 216–218, 223, 225, 260, 272–273, 

278, 281, 287–288; 196, с. 114, 166, 225, 231–232].  

Зі звітних матеріалів медичного факультету ІХУ дізнаємося, що фахівець у 

галузі фармакології професор Дометій Костянтинович Родзаєвський за роки роботи 

на кафедрі фармакології Харківського університету (1893–1894 рр.) склав нову 

програму з фармакології і посібник до практичних занять для вивчення лікарських 

препаратів [99, с. 319; 100, с. 107]. Науковця по праву вважають одним з фундаторів 

вітчизняної фармацевтичної освіти (див. додаток В, табл. В.2.11, с. 579). 

Установлено, що у періодичному виданні «Врач» професор С. Попов розмірковував про 

навчально-методичні засади викладання фармакології, надаючи рецензію на статтю Є. Котляра 

«Сучасний стан фармакології». Викладення С. Поповим власних поглядів з приводу змісту 

статті, мотивувало його обґрунтувати у публікації «До питання про викладання фармакології в 

наших університетах» (1897) власний систематичний план викладання фармакології [138]. У 

період сьогодення науковця прийнято зараховувати до кола фундаторів вітчизняної 

фармацевтичної освіти (див. додаток В, табл. В.2.11, с. 579) [150, с. 56; 177, с. 17–36; 99, с. 132]. 
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Відомі випадки, коли викладачі надавали методичний супровід студентам-медикам, 

які виявляли бажання видати літографовані лекції з окремих навчальних дисциплін. Так, 

професор Д. Кураєв здійснював особистий нагляд за публікацією подібного видання 

студентами Вольпяном та Рубашевичем з фізіологічної хімії [100, с. 60]. 

Змісту окремих навчально-методичних публікацій, здійснених науковцями, 

був притаманний виховуючий характер. Публікація тексту останньої лекції 

професора В. Лашкевича у виданні його «Клінічних лекцій» надавала можливість 

студентам не забувати заклик до них: мати місіонерський запал служіння науці і 

залишатися вірними ідеалам гуманізму до кінця свого життя [80]. 

Низка видань навчально-методичного характеру науковців-медиків та 

природодослідників Харківського університету протягом окресленого етапу отримала 

високу оцінку з боку наукової спільноти, студентів, медичних працівників. Так, 

навчальний посібник «Основи гістології тварин і людини» професора М. Кульчицького, 

який приблизно 30 років працював на кафедрі гістології та ембріології Харківського 

університету (1883–1910 рр.), з 1902 по 1912 рр. витримав 5 видань і був удостоєний 

премії Загорського у Військово-медичній академії в Петербурзі [100, с. 287].   

Позитивний відгук на видання О. Репрєва «Підручник загальної патології» (1897) 

[100, с. 75] знаходимо на сторінках газети «Врач». Автор відгуку стверджував, що 

студенти мають бути вдячними науковцю за публікацію. В якості зауваження була 

висунута претензія стосовно зловживання латиною на сторінках підручника [34].  

Справі становлення і розвитку судово-медичної експертизи служили капітальні 

підручники професора М. Бокаріуса, опубліковані протягом 1910–1915 рр. Науковець 

також підготував до видання та опублікував серію методичних вказівок до практичних 

занять з різних тем судової медицини [21, с. 28]. Науковці-медики та природодослідники 

ІХУ приділяли увагу виданням навчальних посібників для організації практичних занять 

тих, хто навчався. Посібник А. Чирікова «Посібник для практичних занять з загальної 

фармації» витримав протягом окресленого етапу чотири видання [99, с. 294].  

Професор М. Бокаріус, маючи велике бажання навчити студента, прагнув 

допомогти своїм студентам та слухачам придбати необхідну навчальну літературу. У 
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1916 р. він почав підбирати для проведення практичних занять спеціальну інформацію, 

яку зводив в певні посібники. Посібники продавалися, бо їх видавництво вимагало 

певних витрат. Однак, високою ціна такої допомоги бути не могла. Тому Микола 

Сергійович видавав посібники без фарб, щоб ціна була невисокою, а розфарбовував 

малюнки вручну. За 30 копійок студент отримував книжку в фарбах. 

Аналіз огляду викладання предметів на медичному факультеті за 1916–1917 рр. 

дозволяє стверджувати, що низка викладачів рекомендувала студентам та слухачам 

користуватися навчальними посібниками, підготовленими до видання й 

опублікованими науковцями ІХУ (зокрема, В. Криловим, А. Чиріковим, 

М. Красовським, П. Ковалевським, П. Поляковим, М. Кульчицким, О. Репрєвим, 

М. Мельниковиим-Розведенковим та ін.) (табл. В.2.10, с. 576). 

Отже, впродовж 1884–1917 рр. у навчальній діяльності науковців-медиків та 

природодослідників Слобожанщини все частіше реалізовувалися елементи 

розвивального, проблемного й наочного навчання (бесіди, колоквіуми; екскурсії; 

мнемонічні схеми, музейні експозиції; клінічне навчання з демонстрацією хворих; 

застосування «чарівного ліхтаря» й лабораторного устаткування для виготовлення 

засобів наочності, вивчення дії ліків); упроваджувалися «дорадчі години», форми 

групової роботи студентів під час практичних, лабораторних занять, самостійної роботи 

студентів з анатомічною літературою й індивідуальних занять на базі клінік, шпиталів, 

лабораторій. Характерним було посилення контролю над заняттями студентів й 

формування відповідального ставлення до іспитів представників обох статей на лікарські 

та фармацевтичні звання. Діяльність науковців за навчально-методичним напрямом 

характеризувалася зростанням кількості перевиданих, перекладених та підготовлених до 

видання посібників, зокрема для практичних занять та самостійної роботи студентів, а 

також зростанням кількості рецензій на праці навчально-методичного характеру 

вітчизняних та зарубіжних учених. 

Таким чином, що навчальний напрям педагогічної діяльності науковців-медиків та 

природодослідників Слобожанщини впродовж досліджуваного періоду був 

зреалізований у таких формах: читання лекцій, проведення практичних занять (зокрема 
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на базі лабораторій і клінік університету); здійснення контролю якості знань, умінь та 

навичок студентів-медиків, здобувачів наукових ступенів, звань (ґезель, аптекар, 

провізор та ін.), слухачів університету; керівництво шпитальною практикою, організація 

«дорадчих годин» та безсистемної СРС. Для досліджуваного періоду були характерні: 

енциклопедизм у викладенні матеріалу (І етап); збагачення змісту інформаційних лекцій 

(Є. Гордієнко, Г. Риндовський та ін., ІІ етап), уведення оглядових лекцій під час 

прискореної підготовки лікарів (ІІ етап); поширення демонстраційних лекцій (В. Грубе, 

В. Крилов, М. Попов, Н. Хржонщевський та ін., ІІІ–ІV етап). Констатовано, що 

практична складова підготовки фармацевтичних чиновників забезпечувалася 

насамперед функціонуванням фармацевтичної й хімічної лабораторій (І–ІV етапи), 

лабораторії медичної хімії (ІV етап); перевіркою сформованості навичок виготовлення 

лікарських препаратів, зокрема під час іспитів на здобуття наукового ступеня магістра 

фармації (з 1845); проведенням практичних й лабораторних занять з фармації та 

фармакогнозії відокремлено від студентів-медиків (Я. Ганнот, 1867); висвітленням на 

практичних заняттях з аналітичної хімії методів дослідження та особливостей методів 

аналізу хіміко-фармацевтичних препаратів (А. Чиріков та ін., з кінця 1880-х рр.) й 

розробленням та викладанням спеціальних курсів досліджень лікарських засобів 

(М. Валяшко, П. Чеішвілі, 1905;1916); медичних чиновників – а) реалізацією ідеї клінічної 

підготовки фахівців (М. Еллінський, Т. Ванцетті та ін., І–ІІ етапи); б) поглибленням 

клінічного навчання та окресленням вимог щодо нього (В. Грубе «Про сучасне клінічне 

викладання хірургії», 1864); в) упровадженням регулярної шпитальної практики 

студентів-медиків (Л. Гіршман, І. Зарубін, В. Крилов, А. Пітра та ін., ІІІ–ІV етапи); 

г) розробленням спеціальних курсів, зокрема про дитячі хвороби (М. Пономарьов, 1875–

1881), топографічну анатомію та оперативну хірургію (Г. Валяшко, 1916–1917) та ін.  

Виявлено прагнення науковців-медиків та природодослідників активізувати 

пізнавальну діяльність здобувачів освіти шляхом запровадження елементів проблемного 

навчання (М. Еллінський, Є. Гордієнко та інші, І–ІІ етапи), епізодичного поєднання 

групової й індивідуальної роботи студентів (Д. Лямбль, 1861–1863); поглибленого 

упровадження методів та засобів розвивального, наочного навчання, а саме бесід, 
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колоквіумів, екскурсій та мнемонічних схем, музейних експозицій, регулярних 

демонстрацій хворих, лікарських засобів, природничих колекцій, «чарівного ліхтаря», 

мікроскопа, спектроскопа тощо (О. Бєлоусов, М. Валяшко, П. Ковалевський, В. Крилов, 

В. Лашкевич, М. Попов, І. Скворцов та інші, ІІІ–ІV етапи); організацією СРС щодо 

комплексного дослідження довкілля й людини у їх взаємодії (І. Скворцов, 1885–1904). 

З’ясовано, що навчально-методичний напрям педагогічної діяльності науковців-

медиків та природодослідників Слобожанщини реалізовано у таких формах:  

– добір творів учених, провідних у галузі медицини й природничих наук; написання 

посібників, підручників і керівництв: «Загальна хімія для учителів та учнів» Ф. Гізе (1813–

1817); «Курс фізіологічної хімії» О. Ходнєва (1847–1848); «Про фауну Харківської губернії 

і прилеглих до неї місцевостей» О. Черная (1850); «Керівництва до правильного догляду за 

душевними хворими» П. Ковалевського (1880), «Курс фармакогнозії» А. Чирікова (1871), 

«Короткий курс фармації» М. Красовського (1912) тощо;  

– рецензування підручників, посібників для підготовки медичних й 

фармацевтичних чиновників (С. Попов «До питання про викладання фармакології в 

наших університетах», 1897); переклад підручників і керівництв (Я. Громов (І етап), 

В. Крилов (ІІІ етап), П. Ковалевський (ІV етап) та ін.); вироблення підходів до 

перекладу наукових праць з медицини (М. Попов, І. Вагнер, І. Вілкомірський та ін., ІІІ 

етап); літографування лекцій (патологічна анатомія Д. Лямбля (1861) тощо). 

 

 

3.3. Науково-дослідницька робота як складник педагогічної діяльності 

науковців-медиків та природодослідників Слобожанщини на базі Харківського 

університету впродовж досліджуваного періоду 

 

 

Особливості науково-дослідницького напряму педагогічної діяльності науковців-

медиків та природодослідників Слобожанщини на І етапі (1804–1834 рр.). Результати 

наукової роботи фундаторів вітчизняної вищої медичної та фармацевтичної освіти на І 
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етапі зумовлювалися потребами і можливостями провінційного університету, так і 

загальним характером науки того часу [213]. Існують свідчення про наукові уподобання 

іноземних науковців-медиків та природодослідників, що стали фундаторами вітчизняної 

вищої медичної та фармацевтичної освіти, приїхавши працювати до ІХУ. Так, Ф. Пільгер 

(1761–1828), який прибув до Харкова у 1806 р., до 1811 р. лекції не читав через нестачу 

слухачів на відділенні лікарських та медичних наук. З цього приводу він зосередився на 

науковій діяльності. Учені праці Ф. Пільгера майже виключно стосувалися ветеринарії й 

мали популяризаторський характер. Такою була робота «Коротке міркування про 

лютуючу в деяких губерніях між рогатою худобою заразу», що отримала схвальний відгук 

Ученої ради і була рекомендована до друку [100, c. 302–303]. За свідченням К.-Д. Роммеля, 

Ф. Пільгер полюбляв здійснювати ботанічні та фармацевтичні екскурсії, що також можна 

оцінити як різновид наукових досліджень [163, с. 68]. Здійснення наукових досліджень 

науковцями, між іншим, організовувалося на базі навчально-допоміжних установ (хімічна 

та фармацевтична лабораторії, що не мали достатніх умов для інтенсивних досліджень).  

Професор Ф. Гізе, працюючи у Харківському університеті, особливу увагу приділяв 

саме означеному напряму педагогічної діяльності й підготував 11 наукових праць. 

Наприклад, протягом 1808–1810 рр. в Харкові Ф. Гізе (доктор філософії, кореспондент 

імператорської АН в Санкт-Петербурзі і Медико-Хірургічної академії Росії, почесний член 

«Московського товариства випробувачів природи» і «Віленського лікарського 

товариства») проводив власні досліди з сірчаним ангідридом і кислотою (або, як тоді 

говорили, – «гострою горілкою, англійським купоросним маслом і твердою паруючою 

сіркою»). Ще через рік, за результатами дослідів, він видав на Слобожанщині свою книгу 

практикоорієнтованого характеру «Про вигідний спосіб добувати і очищати селітру, 

заснований на хімічних засадах» (переклад праці здійснили Комлішинський та Громов) 

[196, с. 98]. Показово, що Ф. Гізе друкував статті у закордонних виданнях: «Scherers Journal 

der Chemie», «Munoires de la soc des naturalistes de Moscou»; «Scherers Annalen» та інших 

[163, с. 21–22; 140, с. 64–66]. Упродовж 1809–1810 рр. він разом з професором Дерптського 

університету Д. Грінделем видавав перший в Російській імперії фармацевтичний часопис 

«Russisches Jahrburg für die Chemie und die Pharmacie» (Рига) [196, с. 97]. 
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Харківські історики довели, що професор Франс Олександрович Делявін, перший 

завідувач кафедри природної історії і ботаніки ІХУ, перший директор Університетського 

ботанічного саду (1804–1826 рр.) проводив власні мікологічні дослідження і може бути 

визнаний як упорядник першого в Україні мікологічного гербарію [128]. Установлено, що 

Делявін подавав до Ученої ради проєкт про устрій особливого саду в Криму, який не був 

реалізований через відсутність штатних сум [53]. Вивчення листа Ф. Делявіня професору 

медичного факультету Ерлангенського університету, президенту Леопольдіни (Німецька 

академія натуралістів) Шреберу дозволило сучасним дослідникам В. Петренку та 

Д. Леонтьєву встановити причини, що заважали ученому здійснювати так звані далекі 

екскурсії, тобто займатися дослідженням рослинного світу Слобожанщини, Криму. 

Причини є показовими для аналізу бар’єрів, що були на заваді проведенню більш 

ґрунтовних досліджень під час означеного етапу. Серед таких причин названі: суто побутові, 

організаційні і навіть ті, що були обумовлені суворістю університетського начальства. 

Протягом окресленого етапу фундатори вітчизняної медичної та 

фармацевтичної освіти, що працювали у Харківському університеті, здійснювали з 

науковою метою відрядження [99, с. 14]: за кордон (А. Калькау, 1805 р.; Я. Громов, 

1815 р.), до Московського університету (Я. Громов, 1811 р.), до Санкт-Петербурзької 

Медико-хірургічної академії (Я. Громов, 1814–1815 рр.; О. Венедиктов, 1819 р.).  

Аналіз історіографічних джерел дорадянського періоду дозволяє констатувати, 

що під час засідань ради лікарсько-медичного відділення ІХУ, між іншим, 

обговорювалися результати дослідної роботи членів факультету. Так, 28 серпня 

1807 р. професор Фердінанд Іванович Гізе робив доповідь про результати хімічного 

аналізу води ставка маєтку Кочубея; Г. Коритарі та П. Шумлянський надавали свої 

відгуки стосовно корисності цієї води. Зауважимо, що професор П. Шумлянський був 

авторитетним науковцем [125]. Отже, судження П. Шумлянського були важливими 

для науковців-медиків Слобожанщини й сприймалися з повагою. 

У грудні 1807 р. В. Дрейсиг робив доповідь стосовно забруднення Харкова, що 

породжувало різні хвороби; доповідь була доповнена ремарками Ванноті. У листопаді 

1808 р. були заслухані доповіді про твір Віл’є «Pharmacopoea» («Фармакопея») [99, с. 14]. 
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У 1813 р. з промовами стосовно необхідності профілактики заразних хвороб, що 

поширювалися від полонених французів, виступили Дрейсіг, Книгін, Пільгер. 

Знаменно, що були запропоновані шляхи попередження інфекційних хвороб та 

боротьби з ними, як-от: ізоляція хворих в окремих приміщеннях, заборона спілкування 

хворих з іншими людьми; заборона тим, хто доглядав хворих, мати контакти зі 

знайомими та відвідувати їх будинки; необхідність утримання приміщень хворих у 

чистоті, часта зміна білизни хворих. Показово, що Книгін, Дрейсиг, Пільгер 

пропонували здійснювати допомогу шпиталям, надавати настанови директорам та 

вчителям училищ, щоб запобігти поширенню хвороб [99, с. 14–15]. Відтак, учені 

намагалися пов’язати теоретичні знання стосовно інфекційних хвороб із практикою 

лікарської справи та громадсько-просвітницькою діяльністю.  

Цікавою є оцінка наукових ідей Я. Громова з теорії фармакології, надана 

професором С. Поповим на початку ХХ ст. За свідченням науковця, промови 

Я. Громова демонстрували неабияку ерудицію їх автора. При цьому у промові «De 

divisio medicamentorum» була висунута думка про можливість класифікації усіх 

лікарських речовин за характером та їх терапевтичною дією у залежності від 

хімічного складу. При цьому С. Попов звернув увагу, що такі висновки, які 

заслуговують позитивної оцінки, були зроблені при недосконалому рівні досліджень, 

що був притаманний окресленому історичному етапу [100, с. 91].  

У 1814 р. на раді медичного факультету було заслухано заяву доктора Мейера 

про шкідливий вплив зовнішнього застосування миш’яку, що викликало жваву 

дискусію науковців, присутніх на засіданні ради. У 1828 р. Рейпольський надав для 

розгляду членів факультетської ради свої праці з природничої історії, переклад твору 

Вільденова ботанічної спрямованості. У 1834 р. до ради факультету, для подальшого 

обговорення науковцями-медиками, були надані твори Бутковського [99, с. 15]. 

Із започаткуванням систематичного викладання на лікарсько-медичному 

відділенні, науковці-медики пропонували здобувачам освіти залучатися до частково-

пошукової та дослідної діяльності з метою участі у конкурсі на здобуття медалі. У 

звітних документах стосовно діяльності лікарсько-медичного відділення протягом 
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окресленого етапу повідомляється про залучення викладачами окремих студентів до 

самостійної роботи з написання творів на задану факультетом тематику. Однак, 

студенти-медики не виявляли особливої активності з цього приводу. Так, у 1828 р. 

робота одного із студентів була визнана достойною нагороди. Її автор був 

нагороджений медаллю [99, с. 14]. Натомість, у лютому 1830 р. професор 

О. Венедиктов оголосив тему для студентської наукової роботи, натомість охочих 

прийнятися за її розробку не знайшлося [99, с. 231]. 

Протягом 1812–1829 рр. на базі ІХУ діяло Харківське наукове товариство 

(Товариство наук). Його головою у травні 1823 р. став ректор В. Джунковський. 

Відомо, що до нерегулярної роботи товариства залучалися природодослідники 

Я. Громов, В. Комлішинський. Установлено, що в Товаристві наук Я. Громов 

виголосив доповідь на тему «Каталог рослин, що прозябають в околицях м. Харкова» 

(1815) [100, с. 90]. Систематичне слухання доповідей членами товариства визнавалося 

неможливим з причини «наукової літаргії» більшості науковців та тим, що до складу 

товариства входили особи, далекі від занять наукою (попечитель З. Карнеєв, 

полковник О. Щербинін, протоієрей О. Башинський) [75].  

Отже, впродовж 1804–1834 рр. харківське університетське середовище відігравало 

роль посередника в ретрансляції новітніх наукових знань від більш розвинених західних 

центрів до європейської культурної околиці, якою була на той час Слобожанщина. Помітний 

слід залишила по собі іноземна професура Харкова. Основний результат самостійних 

наукових досліджень вчених відбивався у публікаціях просвітницько-популяризаторського 

характеру. Для інтенсивних наукових занять ще не були створені відповідні умови. 

Досвід реалізації науково-дослідницького напряму педагогічної діяльності науковців-

медиків та природодослідників Слобожанщини впродовж ІІ етапу (1835–1862 рр.). 

Реалізуючи впродовж окресленого етапу науковий напрям педагогічної діяльності, науковці-

медики й природодослідники Слобожанщини брали участь у захистах дисертаційних 

досліджень на базі факультету. Слід акцентувати увагу, шо дисертаційні праці за своєю 

формою та змістом почали відходити від компілятивного розмірковування на тему, 

наближаючись до самостійного дослідження. На той час, коли в Російській імперії була 
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офіційно закріплена система опонентів при захисті дисертацій (1844 р.), медичний факультет 

Харківського університету мав приклад визнання незадовільним захист дисертації. Саме 

таким був випадок із захистом в 1855 р. дисертації Я. Ганнота «Про хінну корку», що стало на 

заваді отримання ним звання доцента фармації і фармакогнозії [99, с. 46].  

У спеціальних виданнях з історії науки подано оцінку ролі окремих 

природодослідників під час їх роботи в Харківському університеті у вирішенні наукових 

завдань, що набули актуальності протягом окресленого етапу. Ураховуючи, що ці 

науковці були одночасно викладачами студентів-медиків та слухачів-фармацевтів, 

важаємо доцільним навести короткий огляд їх наукових інтересів та результатів 

дослідницької роботи у додатку В (табл. В. 3.1, с. 581) [127, с. 26–27; 141, с. 255]. 

Зауважимо, що наукові інтереси Василя Матвійовича Черняєва були зосереджені 

на вивченні та характеристиці української флори. Обробка зібраного гербарію дозволила 

В. Черняєву досліджувати флору Слобожанщини, інших регіонів України, аналізувати 

дієвість міських «траволікувальних лавок» у справі охорони здоров’я [196, с. 210–211]. У 

1859 р. науковець опублікував «Конспект рослин, дикозростаючих та культивованих в 

околицях Харкова та в Україні» [201]. Привертаючи увагу до наукової спадщини та 

винахідницької діяльності науковців-медиків означеного етапу, слід згадати про 

директора хірургічної клініки університету, ординарного професора кафедри анатомії – 

П. Нарановича. Професор винайшов кілька корисних хірургічних інструментів, які 

демонструвалися студентам-медикам під час занять [100, с. 11]. 

Науковці-медики на засіданнях факультету порушували питання доцільності 

заснування наукових товариств (науково-літературного та фізико-медичного). Також 

за пропозицією декана Ф. Гана було рекомендовано науковцям факультету збиратися 

раз на місяць для обговорення наукових досліджень та співбесід [99, с. 48–49]. 

Нововведенням, спрямованим на активізацію наукової діяльності в Харківському 

університеті, стала систематична публікація (з 40-х років ХІХ ст.) звітів факультетів і 

списків наукових робіт викладачів. Однак, дописувачі історії медичного факультету 

звертають увагу на відсутність свідоцтв стосовно виконання наукових досліджень на базі 

фармацевтичної лабораторії, функціонування якої протягом 1837–1847 рр. було поєднано 
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з хімічною лабораторією (завідував лабораторіями Є. Гордієнко [99, с. 299]) [99, с. 306]. 

При цьому, С. Попов називає низку дисертацій з хімії, що виконувалися на базі хімічної 

лабораторії впродовж означеного періоду: докторські П. Ейнбродта («Про атомістичну 

вагу азоту», 1846), О. Ходнєва («Про з’єднання органічної хімі з мінеральною в одне ціле»); 

магістерська Ф. Тихоновича («Якісний аналіз полину – абсинтин», 1859) [195, с. 292]. 

Важливою формою науково-дослідницького напряму діяльності представників 

професорсько-викладацької колегії у другій половині означеного етапу була більш дієва 

організація самостійної дослідницької роботи окремих студентів-медиків. На зібранні 

професорської колегії медичного факультету відбувалося остаточне затвердження 

переліку тем для пошукачів медалей – учасників конкурсу студентів-медиків на кращу 

наукову роботу. Істориками фармації установлено, що займаючись дослідженням 

мінеральних вод, солених озер, хімічного складу жовчних і ниркових каменів, 

Є. Гордієнко залучав студентів до виконання окремих дослідницьких тем. Так, під його 

керівництвом студент 4-го курсу медичного факультету Георгій Савич за роботу «Про 

засоби наркотичні в фармакологічному сенсі» одержав золоту медаль [62, с. 256].  

У зв’язку з тим, що статут 1835 р. обмежив університет у правах автономії, 

відрядження професорів за кордон мало супроводжуватись проходженням контролю з 

боку МНО та попечителя. У цілому, відбулося послаблення зв’язків науковців-медиків та 

природодослідників Харківського університету з зарубіжними вченими. Слід зауважити, 

що навіть за цих умов, доктор медицини, завідуючий хімічною та фармацевтичною 

лабораторією Є. Гордієнко був відряджений за кордон для удосконалення у галузі 

фармакології та хімії (1839). Три роки він підвищував свою кваліфікацію в європейських 

центрах науки та освіти (Німеччина, Франція, Велика Британія), займався вивченням та 

придбанням інструментів, різного лабораторного обладнання [100, с. 92–96]. У цей 

період він був обраний почесним членом-кореспондентом Паризької фармацевтичної 

спілки [100, с. 93]. У рапортах з-за кордону професор виклав власні враження про 

викладання фармації в Берліні, значення мікроскопу в діяльності лікарів та 

природодослідників; дав оцінку університету в Відні [100, с. 95].  
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У 1856 р. МОН відновило право університетів відряджувати кращих випускників 

за кордон, що вплинуло й на закордоннні відрядження представників професорської 

колегії. У біографічному нарисі Душана Федоровича Лямбля (1824–1895), складеного 

М. Поповим, міститься повідомлення про закордонні поїздки науковця [136, c. 6]. 

Отже, протягом окресленого етапу підвищилися вимоги до університетської 

науки; тривали наукові відрядження окремих учених за кордон, укріплювався зв’язок 

науки і практики; впроваджувалися ідеї диференціації медичної науки і повноцінної 

практичної підготовки фахівців. Окремі студенти залучалися до науково-дослідної 

роботи своїх наставників. Зазнала подальшого розвитку система атестації науково-

педагогічних кадрів. Натомість МНО протягом окремих років гальмувало здійснення 

міжнародних контактів учених, що позначилося на динаміці закордонних відряджень. 

Пошукова діяльність науковців-медиків ІХУ спрямовувалась на вивчення за кордоном 

шляхів організації й поліпшення матеріальної бази навчально-допоміжних установ. 

Досвід реалізації науково-дослідницького напряму педагогічної діяльності науковців-

медиків і природодослідників Слобожанщини протягом ІІІ етапу (1863–1883 рр.). На ІІІ 

етапі кількість наукових праць, виданих науковцями-медиками Харківського університету, 

перевищувала 130 найменувань. За результатами лабораторних досліджень було 

підготовлено 11 наукових праць. Більшість докторських дисертацій (біля 40) було написано 

на основі лабораторних, клінічних досліджень [99, с. 109–110]. Так, дисертація А. Чирікова 

«Дослідження кам’яного вугілля» (1882) на здобуття ступеню магістра фармації 

виконувалася на базі хімічної лабораторії [195, с. 292]. Показово, що тільки впродовж 1878–

1879 рр. приват-доцент кафедри психіатрії та неврології П. Ковалевський надрукував 6 

наукових статей. Зазначимо, що саме в цей час учений працював понадштатним 

ординатором відділу душевнохворих в Харківській земській лікарні («Сабурова дача») і 

писав статті на основі власних спостережень. Характерно, що за оцінкою сучасних учених, 

висновки П. Ковалевського, що ґрунтувалися на повсякденній клінічній і експертній 

практиці й нині залишаються «довідковим посібником» для клініцистів [130].  

Тематика низки наукових досліджень мала практикоорієнтований характер та була 

пов’язана зі Слобожанщиною. Так, ґрунтовні наукові розвідки професора А. Якобія на 



 

335 
 

території Сумського повіту дозволили йому докладніше дізнатися про особливості 

поширення малярії в регіоні та про вплив хвороби на здоров’я місцевого населення [99, 

с. 107]. В якості відряджень з науковою метою професори А. Якобій та В. Крилов 

здійснили у 1879 р. поїздку до Астраханської губернії, де лютувала епідемія чуми [99, 

с. 98; 100, с. 291]. Установлено, що термін відрядження В. Крилова становив 28 днів. 

У процесі підготовки професорських кадрів реалізовувалася наукова діяльність 

так званими професорськими стипендіатами (зокрема, В. Данилевським). Протягом 

окресленого етапу науковці-медики та природодослідники неодноразово 

здійснювали закордонні подорожі («відрядження з науковою метою»). Зі звітної 

документації медичного факультету Харківського університету дізнаємося, що 

усього на той час було здійснено приблизно 19 закордонних відряджень [99, с. 110] 

Повідомлення про ті з них, що стали відомими зі спеціальної літератури, наводяться 

у додатку В (табл. В.3.2, с. 581) [99, с. 36, 43, 74, 77, 96, 87, 107; 100, с. 189–190]. 

Аналіз історіографічних джерел з теми дослідження дозволив окреслити наукові 

досягнення окремих науковців, що забезпечували підготовку здобувачів освіти медичного 

й фармацевтичного спрямування (табл. В.3.2, В.3.3, с. 582–583) [100, с. 105, 161, 189–190, 

195, 161, 189–190; 141, с. 24]. Наведені у таблицях дані дозволяють констатувати 

поглиблення співпраці науковців-медиків та природодослідників Харківського 

університету з представниками вітчизняних та закордонних науково-освітніх установ, що 

вказує на удосконалення наукового напряму їх педагогічної діяльності.  

Про відрядження за кордон з науковою метою, що було здійснене І. Лазаревичем, 

дізнаємося з опублікованих ним нарисів «Замітки про закордонні подорожі» [79]. Аналіз 

видання дозволяє свідчити про детальне вивчення його автором корисних новацій в 

організації діяльності окремих європейських медичних установ. Показово, що 

І. Лазаревич намагався дати оцінку практиці підготовки наукових кадрів, що склалася за 

кордоном та організації дослідницької діяльності науковців-медиків. Він констатував 

значущість та наводив приклади дієвості організації способів професійного 

вдосконалення окремих італійських учених на базі закордонних медичних центрах.  
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Відтак, аналіз джерел дає змогу констатувати, що міжнародні комунікації 

дозволяли науковцям ознайомитися зі світовими тенденціями у розвитку науки, 

формувати навички й позитивну мотивацію стосовно взаємодії з представниками 

інших культур. За участі нової генерації учених протягом окресленого етапу 

виокремлювалися наукові напрями в галузі медицини і природничо-наукових знань. 

Більш ґрунтовного характеру набули наукові публікації природодослідників. 

Низка досліджень мала краєзнавчий характер. Про інтерес до вивчення природних 

ресурсів Слобожанщини свідчить назва статті М. Бекетова «Хімічне дослідження 

Березівських мінеральних вод» (1865) [170]. Узагалі, наукові досягнення М. Бекетова 

були високо оцінені представниками професорсько-викладацької колегії університету. 

Про це свідчить їх реакція на одноголосне обрання М. Бекетова ординарним професором 

по кафедрі хімії Новоросійського університету в Одесі (22 березня 1868 р.). На 

екстреному засіданні вченої ради Харківського університету (16 квітня 1868 р.) її члени з 

поваги до наукових досягнень професора М.Бекетова уповноважили ректора просити 

ученого залишитися в Харкові, на що він дав згоду [196, с. 105].  

Науково-дослідницький напрям педагогічної діяльності науковців-медиків та 

природодослідників Слобожанщини повною мірою реалізовувався під час їх роботи в 

наукових товариствах, створених на базі Харківського університету. Зауважимо, що за 

сприяння науковців-медиків та природодослідників в університетському просторі були 

засновані та діяли наукові товариства: «Товариство дослідників природи при 

Харківському університеті» (1869), «Товариство дослідних наук» (1872). Слід сказати, 

що з ініціативи М. Бекетова при «Товаристві дослідних наук» була створена фізико-

хімічна секція, де проводилися дослідження і оголошувалися наукові доповіді. Знаменно, 

що М. Бекетов вважається одним з фундаторів наукової школи фізичної хімії в сучасному 

її розумінні. Його роботи в цій галузі досі не втратили своєї актуальності [101]. 

Цікаві дослідження Південного регіону, одним з центрів якого вважався й Харків, 

проводив член «Товариства дослідних наук» А. Чиріков (1849–1912) [178, с. 259, 444; 

191]. Як зазначають сучасні учені, роботи А. Чирікова відіграли велике значення в 

розробці фізико-хімічних методів очищення води і стали одним із перших прикладів 
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застосування колоїдних коагулянтів [71 , с. 200; 104, с. 11]. Інформація стосовно 

науково-дослідницької діяльності ученого міститься у додатку В (див. табл. В.3.4, с. 

584). Наукова спільнота фізико-хімічної секції Товариства дослідних наук підтримала 

напрям досліджень А. Чирікова.  

Під час святкових урочистостей з нагоди заснування медичної секції 

Товариства дослідних наук у 1889 р., секретар секції професор І. Оболенський 

зазначив, що робота секції з самого початку її функціонування сприяла підйому 

значущості наукових досліджень. У промові професора І. Оболенського було 

зроблено наголос на тому, що секція відкрила свої двері не тільки авторитетним, але 

і молодим дослідникам, зокрема й студентам [153]. 

Протягом окресленого етапу під впливом зростання в суспільстві інтересу до наук, 

відбувалося більш активне залучення студентів-медиків до осмислення досягнень науки та 

до наукових досліджень. Щороку медичний факультет повідомляв студентам теми 

наукових студентських робіт, за кращі з яких присуджувалися срібляні та золоті медалі [99, 

с. 75, 79, 81, 95–96, 101, 102, 106, 107]. Так, у 1866 р. студент О. Краснов був нагороджений 

золотою медаллю за твір про валеріанове масло та валеріанову кислоту [99, с. 75]. Однією 

з тем, що пропонував медичний факультет студентам для дослідження, у 1878–1880 рр. 

була така: «Склад речовин харчових Харківського ринку для розрахунків народного 

продовольства» [99, с. 95, 101]. Зазначимо, що повідомлення про результати наукових 

занять студентів-медиків стали включатися в щорічні звіти Харківського університету.  

Отже, впродовж 1863–1883 рр. науковці-медики та природодослідники 

Харківського університету посилили співпрацю з представниками вітчизняних та 

закордонних науково-освітніх установ, стали ініціаторами створення й активними діячами 

в університетському просторі низки наукових товариств природничої та медичної 

спрямованості («Товариство дослідників природи при Харківському університеті» 1869 р., 

«Товариство дослідних наук» 1872 р.). Значна частка наукових досліджень мала 

краєзнавчий характер. Набула поглиблення студентська науково-дослідна робота, 

результати якої висвітлювалися в щорічних звітах Харківського університету.  

Досвід реалізації науково-дослідницького напряму педагогічної діяльності науковців-
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медиків та природодослідників Слобожанщини впродовж ІV етапу (1884–1917 рр.). 

Науково-дослідницький напрям педагогічної діяльності науковців як і на попередньому 

етапі викликав до себе серйозне ставлення. Оформлення на законодавчому рівні інституту 

аспірантури (інститут професорських стипендіатів функціонував за новими правилами) 

сприяло оновленню складу науково-педагогічних кадрів, інтенсифікації наукових 

досліджень. Більш ретельно науковими дослідженнями на фізико-математичному 

факультеті займалися переважно магістри й доктори, а на медичному – доктори наук.  

Протягом окресленого етапу зросла кількість дисертацій, що була захищена під 

керівництвом науковців на базі медичного факультету ІХУ. Так, під керівництвом 

С. Попова на базі фармацевтичної лабораторії впродовж 1899–1904 рр. було підготовлено 

12 дисертацій [99,  321–322]. Під керівництвом В. Грубе дисертації захистили лікарі 

О. Браунштейн, І. Рахімов, Д. Поляков та магістрант М. Лавринович [99, с. 244–245]. У 

лабораторії медичної хімії під керівництвом професора В. Гулевича здійснювали 

дослідження під час роботи над дисертаціями О. Браунштейн, М. Бокаріус, В. Маленюк 

[100, с. 58]. На базі хімічної лабораторії виконували роботи на здобуття ступеня магістра 

фармації [195, с. 292]: Детловський «Дослідження складових частин листя звичайного 

бузку» (1884), Шиперович «Матеріали до історії сантоніну» (1885). Про результати 

наукових досліджень та роботи лабораторії медичної хімії ІХУ повідомлялося у 

спеціальному виданні («Физиологический сборник», 1888–1891 рр.). Редагування збірки 

здійснювали професори В. Данилевський та О. Данилевський [100, с. 55]. 

З історії фармацевтичної, хімічної лабораторій ІХУ дізнаємося про організацію 

наукової діяльності на базі їх протягом окресленого етапу, які дозволили підготувати 

дисертаційні роботи для отримання ступеня магістра фармації (М. Валяшко, 

Л. Шиперович, М. Красовський та ін.), магістра хімії (І. Осипов, В. Тимофєєв та ін.), 

доктора хімії (І. Осипов, О. Ельтеков та ін.) [195, с.292], здійснити публікації у фахових 

виданнях [99, с. 306–310]. Науковці-медики проводили дослідження на базі навчально-

допоміжних установ Харківського університету, друкували результати проведеної роботи 

на сторінках періодичних видань [99, с. 382–383, 413, 428, 431, 450–451, 464; 100, с. 121]. 

Низка науковців публікувала результати досліджень у закордонних часописах [178, с. 289]. 
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Високопрофесійні викладачі й талановиті фундатори вищої медичної та 

фармацевтичної освіти Слобожанщини першої чверті ХХ ст. розвивали наукові традиції, 

що склалися в Харківському університеті, вплинули на започаткування нових напрямів 

наукових досліджень, закладення підвалин наукових шкіл. Наукові школи формувалися 

навколо наукового лідера, на основі окремих наукових колективів (як структуровані 

об’єднання вчених декількох поколінь), новий ідей, методів і методик дослідження. Ці 

об’єднання скріплювались моральними рисами та стосунками [39].  

Серед фундаторів вищої медичної та фармацевтичної освіти в Харківському 

університеті наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. слід назвати тих, хто вплинув на 

започаткування окремих напрямів наукових досліджень за спрямуваннями: судово-

медичним (М. Бокаріус), анатомічним (В. Воробйов); фармакологічним (М. Залесський, 

Д. Родзаєвський, С. Попов та ін.), фізіологічним (І. Щелков) [141, с. 293], біохімічним 

(О. Данилевський). Перелік фундаторів фармацевтичної освіти, що працювали 

протягом окресленого етапу в Харківському університеті, разом зі списком науковців, 

чиї традиції вони продовжували, наведено у додатку В (табл. В.3.5, с. 584). [21; 99, 

с. 132–133; 107; 150, с. 56; 168; 177, с. 17–36]. 

Широкого відома набула науково-дослідницька діяльність професора Миколи 

Лаврентійовича Залесського. Працюючи у Харківському університеті (1883–1893), він 

вивчав окремі лікарські рослини, отрути саламандри, здійснював описи отруєнь з судово-

медичної практики, і зокрема нітрогліцерином і морфіном. Зі свого боку, С. Попов 

досліджував сечогінні засоби з народної медицини, фармакологію пілокарпіну, стірола, 

трихлорфенола, паральдегіда, сульфонала, жарознижуючі засоби. Поряд з 

Д. Родзаєвським він вивчав цілющі якості мінеральних джерел на Кавказі [168, с. 29]. 

Сучасні історики фармації оцінили як важливі дослідження у галузі фітохімії 

дисертацію М. Валяшка «Рутин з рути» [19] (1903) та дисертаційну роботу 

М. Красовського «Хімічне дослідження плодів колючої крушини» (1907) на 

отримання ступеня магістра фармації. Показово, що робота М. Красовського була 

виконана під керівництвом М. Валяшка [193]. 
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На кафедрі медичної хімії ІХУ склалася своєрідна школа біохіміків. У сучасних 

виданнях з історії науки повідомляється про досягнення її представників. Установлено, 

що професор О. Данилевський (1839–1923), працюючи в університеті з 1885 р. по 1893 р., 

першим серед вітчизняних учених розпочав вивчення хімії та біохімії мозку 

(«Фосфористі білки мозку»). Поряд з О. Данилевським одним з засновників вітчизняної 

біохімії був професор В. Гулевич [100, с. 57–58]. Під час роботи в університеті (1899–

1901) ним було відкрито екстрактивну речовину – карнозін [71, с. 134]. 

Цікаві дослідження в царині індивідуальної еволюції здійснював професор 

кафедри загальної патології С. Костюрін (1886–1895 рр.). Науковець уперше в світовій 

практиці зробив спробу дослідити зміни в корці головного мозку в старості. 

Продовжуючи тему старіння, професор Є. Шульц у 1914 р. відзначив, що майже всі 

клітини організму мають здатність до омолодження. На думку професора, ця здатність 

може зберігатися тільки при інтенсивному способі життя [71]. Вікову еволюцію 

досліджував один із засновників вітчизняної педіатрії І. Троїцький (1854–1923), який з 

1902 р. працював на кафедрі дитячих хвороб в Харківському університеті [100, с. 208]. 

Саме І. Троїцькому належать солідні експериментальні роботи з розробки дозування 

лікарських речовин відносно дитячого віку [185]. До того ж І. Троїцький був серед 

засновників наукової гігієни дітей раннього і старшого віку.  

Проблема індивідуальної еволюції цікавила також фізико-хіміка П. Хрущова 

(«Смертність і п’ять вікових періодів у житті», 1903). Погоджуємося з твердженням 

сучасних вчених [71, с. 136], що дослідження науковців університету у цьому напрямі 

носили епізодичний характер. Проте їхні здобутки в галузі синтезуючих процесів 

організму підготували ґрунт для подальших розробок проблеми старіння та смертності 

людини. 

Продовжувачем справи В. Грубе – представника наукової школи хірургів 

М. Пирогова та М. Скліфософського – був в Харківському університеті видатний хірург та 

уролог професор Аполлінарій Григорович Подрєз. Він першим у Харкові видалив 

селезінку та нирку, вперше зробив резекцію шлунку.  Проблемами генетики займалися 



 

341 
 

науковці фізико-математичного факультету Харківського університету. На базі 

ботанічного саду ставилися досліди з розщеплення ознак за Д. Менделєєвим [71, с. 138].  

Професор ботаніки Л. Ценковський отримав, а потім застосував на практиці 

вакцину проти сибірської виразки. Він проводив дослідження за власні кошти: 

самостійно обладнав лабораторію в Харківському ветеринарному інституті, де протягом 

трьох років ставив досліди. Показово, що Л. Ценковський залучав студентів до процесу 

виготовлення вакцини сибірки та її виробництва на базі першої мікробіологічної 

лабораторії в ботанічному кабінеті університету. Наукові уподобання професора 

обумовили те, що саме його пізніше стали називати почесним прізвиськом «український 

Пастер» [75, с. 200]. За словами його учня Л. Ришаві, Л. Ценковський був також першим 

ученим, «…який запровадив наукову ботаніку в Росії, … викладав ботаніку з 

мікроскопом у руках, першим, хто створив наукову ботанічну школу в Росії» [71, с. 139]. 

Відомим є твердження міколога, професора О. Брефельда щодо визнання ним високого 

рівня лабораторних досліджень науковця: «… в моїй лабораторії збереглася приказка – 

це настільки ж вірогідно, як спостереження Ценковського» [195, с. 219]. 

Професору І. Скворцову належить першість у світі стосовно винаходу методу 

тканинних культур. Цим методом користувалося чимало дослідників, хоча, деякі з них 

приписували честь цього відкриття ембріологу американського походження – Россу 

Гаррісону. Заслуговують на увагу видання І. Скворцова, у яких він висловлював свої думки 

щодо загальних проблем природознавства, взаємозв’язку різних напрямів науки й навіть 

походження всесвіту. Науковцем була висунута гіпотеза щодо електричної сутності життя, 

сформульована «динамічна теорія утворення світу» [167, с. 16; 100, с. 274]. Витяг зі статті 

І. Скворцова «Сонце, Земля та електрика (динамічна теорія світобудови)» був 

опублікований у французькому перекладі (1898) [100, с. 274].  

Засновником криміналістичного напряму в судовій медицині став професор 

М. Бокаріус. Науковець першим в країні провів дактилоскопічну експертизу. Ним була 

видана робота, присвячена вивченню странгуляційної борозни (1904). Методика 

визнання її прижиттєвості увійшла до підручників із судової медицини [115]. 
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З метою підвищення кваліфікації, підготовки до заняття професорської посади 

науковці Харківського університету здійснювали протягом досліджуваного етапу 

закордонні відрядження. Узагалі молоді вчені ставили за мету під час перебування за 

кордоном прослухати лекції й відвідати семінари з двох-трьох спеціальностей, 

попрацювати у сучасно обладнаних лабораторіях під керівництвом видатних учених, 

у бібліотеках, над рукописом дисертації, налагодити наукові контакти, 

познайомитися з науковими публікаціями, ще не відомими на батьківщині тощо.  

Так, Микола Овксентійович Валяшко (1871–1955 рр.) у 1900 р. як перспективний 

науковець, завдяки сприянню професора А. Чирікова, одержав дозвіл і кошти на однорічне 

закордонне стажування, яке тривало до серпня 1901 р. (див. табл. В.3.6, с. 585) [194; 230, арк. 

33]. Для підготовки до професорського звання 1 травня 1908 р. М. Валяшко був відряджений 

фізико-математичним факультетом Харківського університету на два роки за кордон, де він 

перебував до серпня 1910 р. За науковцем зберігалася посада у фармацевтичній лабораторії 

[230, арк. 65]. Відповідно до рішення університетської адміністрації та попечителя ХНО, 

стипендіат мав отримувати щороку 1500 руб. із спеціальних коштів університету [230, арк. 

65]. Особливості діяльності М. Валяшка за кордоном відбито у додатку В (табл. В.3.6, с. 585) 

[194, с. 168–172 ; 212]. Показово, що після повернення з з-за кордону у 1910 р. науковцем 

було організовано у фармацевтичній лабораторії Харківського університету 

спектрографічні дослідження органічних сполук в ультрафіолеті [194, с. 123]. 

Без сумніву, отриманий за кордоном досвід організації науково-дослідницької 

роботи, усвідомлення важливості укріплення зв’язків між освітньо-науковими центрами 

та виробництвом, а також розвитку вищої фармацевтичної освіти надали науковцю 

імпульс до подальшої творчої діяльності на користь вітчизни, сприяли закріпленню за 

М. Валяшком статусу провідного науковця у галузі органічної хімії та фармації, 

уможливили удосконалення управлінських здібностей на ниві вищої професійної освіти.  

Зазвичай, за результатами відряджень складалися звіти, в яких науковці 

висвітлювали власні погляди щодо покращення організації університетської освіти, 

зокрема, медичної та фармацевтичної. Заслуговує на увагу звіт про закордонне 

відрядження на початку ХХ ст. О. Репрєва, завідуючого кафедрою загальної патології 
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Харківського університету (1895–1918), відомого як одного з фундаторів сучасної 

ендокринології. Вивчення матеріалів звіту дозволяє свідчити про увагу вченого до 

«прекрасно улаштованого, з педагогічної точки зору, музею при Женевському 

університеті» [119, с. 2–3]. Саме в Патолого-анатомічному Інституті університету 

О. Репрєв звернув увагу на дієвість студентського музею у вдосконаленні системи 

викладання.  

Під час наукових відряджень, творчих поїздок за кордон низка викладачів 

медичного факультету ІХУ, зокрема В. Данилевський, М. Валяшко, В. Гулевич, 

М. Бєлоусов, О. Бєлоусов, П. Шатілов та ін. [11; 71; 83; 145] вивчали порядок вступу до 

вищих навчальних закладів, права студентів, організацію практичних занять та сутність 

новітніх викладацьких методик в університетах Західної Європи.  

Так, означені питання розкривалися на сторінках «Нотаток про медичну освіту 

у Франції» професора О. Бєлоусова, який відвідав медичний факультет у Сорбоні в 

Парижі [11, с. 236–253]. У 1906 р. П. Шатілов, перебуваючи у закордонному 

відрядженні, де працював в фізіологічних і біологічних лабораторіях Цюріха, 

Берліна, Берна, не тільки вивчав питання обміну речовин, проблеми імунітету, 

бактеріологію, фізіологію та слухав клінічні лекції найвідоміших німецьких 

професорів. Працюючи в бактеріологічному інституті Колля з питань імунітету, він 

за дорученням професора керував науковою роботою окремих стажистів [83; 165]. 

Відтак тривав неперервний пошук вітчизняними освітянами альтернатив традиційній 

практиці організації освітнього процесу в вищих навчальних закладах.  

Враження від закордонних відряджень науковці досліджуваного періоду 

висвітлювали під час неформального спілкування з колегами, завдяки листуванню. З 

цього приводу викликають інтерес листи науковця-медика, позаштатного асистента 

кафедри нервових та душевних хвороб Аристарха Михайловича Левківського до 

свого колеги Якова Афанасійовича в м. Харкові. У своїх листах, які А. Левківський 

надсилав до м. Харкова протягом місяця, з 10 листопада по 10 грудня 1902 р., він 

характеризував лекції іноземних професорів, повідомляв про способи лікування 

нервових хвороб у Берліні, Відні й Парижі [229]. 
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Окремі науковці-медики та природодослідники Харківського університету, 

отримавши наукове визнання, набули статусу членів вітчизняних та закордонних 

наукових товариств, нагороджувалися закордонними і російськими преміями та 

медалями (табл. В. 3.7, с. 586) [88; 100, с. 127, 222, 286; 168, с. 291], друкували свої статті у 

закордонних часописах [100, с. 48–49, 67, 243, 280, 287, 295; 196, с. 127].  

Результати власних наукових досліджень та інформацію про світові наукові 

інновації науковці-медики та природодослідники ІХУ оголошували та обговорювали на 

засіданнях наукових товариств, що діяли на базі навчального закладу. Протягом 

досліджуваного етапу продовжувало роботу «Товариство дослідників природи». У 1896 р. 

у його складі нараховувалося: 8 почесних членів, 43 дійсних члени, 55 співробітників [188]. 

Товариство надавало грошову допомогу тим членам установи, які здійснювали екскурсії з 

науковою метою (наукові експедиції). З 1893 р. секції «Товариства дослідних наук», що 

функціонували з 1872 р., перетворились у самостійні товариства – «Товариство фізико-

хімічних наук» під головуванням М. Бекетова й І. Осипова та «Товариство наукової 

медицини і гігієни», керівниками якого у різні роки були П. Ковалевський, Л. Гіршман, 

М. Зарубін, М. Оболенський, Я. Анфімов [31; 37]. У 1896 р. «Товариство фізико-хімічних 

наук» нараховувало 53 дійсних та 1 почесного членів, а «Товариство наукової медицини і 

гігієни» – 100 дійсних, 9 почесних членів та 3 кореспондентів [188]. У 1912–1914 рр. 

розпочало діяльність Хірургічне товариство і Товариство дитячих лікарів [38; 41; 103].  

Товариство фізико-хімічних наук заохочувало студентів до наукової роботи; 

установлювало контакти та комунікації з іншими вітчизняними та закордонними 

науковими товариствами, взаємний обмін науковими працями. Девізом Товариства 

було обрано слова «L’union fait la force» («У єдності – сила»). 

Голова Товариства наукової медицини і гігієни І. Оболенський звертав увагу 

на особливості організації наукової діяльності установи. З цього приводу він 

виступив на урочистостях з приводу двадцять п’ятої річниці існування товариства 

(ураховувався період існування в якості секції). Ним були озвучені такі слова: «Тут в 

спокійних дебатах та обговореннях присутні знайомилися з останнім словом науки 

стосовно їхнього питання. Тут молодими співчленами часто намічався подальший 
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план роботи, вказувався вірний і науковий метод для майбутніх досліджень, отже 

відбувалося єднання вченої діяльності з навчально-педагогічною» [37, с. 16].  

Тривали періодичні видання часописів окремих товариств. Зокрема, Товариство 

наукової медицини і гігієни видавало «Труды медицинской секции общества опытных 

наук при Императорском Харьковском университете», часопис «Журнал медицины и 

гигиены» (1894) [110], а згодом – «Труды общества научной медицины и гигиены 

Императорского Харьковского университета» (1895–1916) [31, с. 12].  

На сторінках періодичного видання медичної секції Товариства дослідних наук у 

1884–1885 рр. приват-доцентом М. Кащенком були викладені цікаві думки стосовно 

використання наукових рисунків в якості засобів наочності. Автор здійснив аналіз поняття 

«науковий рисунок», основне призначення яких вбачалося як у поясненні навчального 

матеріалу, так і у використанні з метою доведення певних наукових положень [68].  

Установлено, що у 1908 р. прозектор кафедри фізіологічної анатомії В. Воробйов 

видав роботу науково-методичного характеру «До питання про устрій анатомічних 

навчальних музеїв» [23]. Увага читачів приверталася до висвітлення ролі навчальних 

музеїв у справі організації медичної освіти. Присвятивши значний час вивченню даного 

питання, вчений в спеціальній публікації виклав історію становлення та розвитку 

навчальних анатомічних музеїв.  

Важливою формою науково-дослідницького напряму педагогічної діяльності низки 

науковців була їхня участь у роботі комісій з підготовки до публікації ювілейних видань 

медичного й фізико-математичного факультетів [99; 100; 195; 196], наукових товариств та 

навчально-допоміжних установ ІХУ, а також редакційного комітету «Записок Императорского 

Харьковского университета» («ЗИХУ»). Особливо активною з цього приводу була діяльність 

професорів І. Скворцова, М. Попова, І. Осипова. Публікації з історії Харківського 

університету публікувалися окремими професорами на сторінках «ЗИХУ» 

(Г. Лагермарк, 1896 [76], М. Попов [132, 134]), «ЖМНП» (І. Щелков, 1890 [202]), 

видавалися окремими збірками (М. Попов [131; 133; 135–137]). 

Задля підтримки серед студентів-медиків інтересу до наукової праці в Харківському 

університеті були встановлені премії. Проведений науковий пошук дозволив встановити 
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низку іменних стипендій для майбутніх медиків: за кращу наукову роботу у галузі хірургії 

імені В. Грубе [146], за кращий твір з бактеріології та взагалі природничих наук імені 

Л. Ценковського [121, с. 25] та ін. [99, с. 163]. Зазначимо, що самостійні наукові роботи 

студентів, що вирізнялися оригінальністю викладу і оформленням, публікувалися у 

періодичних виданнях Харківського університету [99, с. 428–429]. Прикладом заохочення 

самостійної наукової роботи студентів є публікація у «ЗИХУ» дослідження стопи людини, 

виконане В. Воробйовим за часів його студентства на початку ХХ ст. [106].  

Інформація про тематику студентських наукових робіт поряд з рецензіями 

науковців публікувалася в «Записках Императорского Харьковского университета» [10]. 

Вивчення та аналіз названого історико-педагогічного джерела дозволяє навести приклади 

оцінювання відомими науковцями-медиками конкурсних студентських наукових робіт у 

додатку В (див. табл. В.3.8, с. 588) [90; 92, с. 569–570]. Результати наукового пошуку 

дозволяють свідчити, що перелік конкурсних тем в останній чверті ХІХ ст. став більш 

різноманітним, проблемним та практико-орієнтованим. Приклади конкурсних тем на 

здобуття медалей наведено у табл. В.3.9 (див. с. 590) [99, с. 148, 168, 428]. За умови 

успішного виконання наукової роботи, відбувалося нагородження студентів-медиків 

двома золотими та трьома срібляними медалями [99, с. 142]. Зазвичай, нагороди 

роздавалися під час святкового засідання університету у день його річниці (17 січня).  

Окремою формою науково-дослідницької діяльності науковців-медиків й 

природодослідників було рецензування наукових праць. Так, ординарний професор 

М. Валяшко, вболіваючи за розвиток наукового знання, підготував у 1912 р. рецензію з 

негативною оцінкою дисертації та декількох друкованих праць П. Чейшвілі [194, с. 137].  

Формуванню професійних навичок самостійної дослідницької діяльності та 

наукового світогляду майбутніх фахівців сприяли курси для фармацевтів. Серед 

викладачів курсів на початку ХХ ст. був ординарний професор М. Валяшко. Під 

керівництвом професора майбутні фахівці фармацевтичного спрямування опановували 

методи дослідження лікарських речовин та виготовлення лікарських препаратів [111]. 

Наприкінці XIX – на початку XX ст. уряд дозволив відкриття студентських наукових 

гуртків й прагнув активізувати цей процес. Дані заходи уряду, особливо в радянській 



 

347 
 

історіографії, характеризувалися як вимушені, з метою «не допустити розширення і 

поглиблення руху учнівської молоді», «роз’єднати студентство» [126 , с. 11]. Правила 

функціонування таких установ були оголошені у циркулярі МНО від 21 липня 1899 р. і 

«Тимчасових правилах організації студентських установ» (22 грудня 1901 р.). Зокрема, в 

циркулярі було записано: «... для встановлення бажаного спілкування між студентами і 

педагогічним складом вищих навчальних закладів, я находжу корисним улаштування, під 

неодмінним відповідальним керівництвом професорів, наукових і літературних 

студентських гуртків, в засіданнях яких могли б оголошуватися й обговорюватися 

студентські реферати з наукових і літературних питань» [126, с. 12]. 

Реагуючи на це розпорядження, медичний факультет Харківського університету 

дозволив організувати студентський медичний гурток під керівництвом професора 

Миколи Федотовича Мельникова-Розведенкова у 1904 р. [100, с. 293; 108]. Фізико-

математичний факультет дозволив функціонування студентського гуртка натуралістів. 

Перші збори гуртка любителів природи при Харківському університеті відбулися 1 

листопада 1906 р., а статут був опублікований у 1909 р. [190]. У 1916 р. був опублікований 

путівник «Околицями Харкова», складений членами гуртка натуралістів під редакцією 

професора В. Арнольді [200, с. 298]. Студенти-медики та слухачі-фармацевти відвідували 

зібрання наукових товариств, що діяли на базі ІХУ. У 1903 р. під керівництвом науковців-

медиків студенти опублікували збірку «Записки з патологічної гістології» [44]. 

У роки Першої світової війни науковці медичного та фізико-математичного 

факультетів університету отримували державні завдання на термінові наукові розробки 

для потреб оборонної промисловості, польової медицини, фармакології. Відомо, що хіміки 

університету в лабораторії органічної хімії університету під керівництвом професора 

Костянтина Адамовича Красуського розпочали виробництво ліків (зокрема саліцилових 

препаратів). Лабораторія перейшла на наукову роботу, що мала особливо важливе 

прикладне значення. До науково-дослідницької роботи в лабораторії залучалися студенти, 

провізори [172, с. 25]. 

Отже, науково-дослідницький напрям педагогічної діяльності фундаторів 

вітчизняної вищої медичної та фармацевтичної освіти на базі ІХУ реалізовувався протягом 
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означеного етапу в оновлених формах: започаткування напрямів наукових досліджень, 

закладення фундаменту низки наукових шкіл (судово-медична, анатомічна, 

фармакологічна, фізіологічна, біохімічна тощо); участь у систематичній роботі 

наукових товариств при ІХУ («Товариство фізико-хімічних наук», «Товариство 

наукової медицини і гігієни», 1893 р.) з посиленням уваги до методики викладання 

окремих дисциплін на сторінках їхніх періодичних часописів; набуття звання почесного 

члена вітчизняних та закордонних наукових товариств; здійснення стажувань та 

численних тривалих творчих відряджень у межах країни та за кордон молодих учених 

й досвідчених науковців зі складанням звітів за результатами їх, що сприяли 

удосконаленню організації дослідницької, викладацької, навчально-методичної 

діяльності учених; рецензування наукових праць. Зазнала оновлення традиційна форма 

науково-педагогічної діяльності науковців медичного та фізико-математичного 

факультетів ІХУ: керівництво з боку викладачів самостійною частково-пошуковою, 

творчою роботою студентів. Крім написання творів за наданою тематикою студенти 

залучалися до участі у наукових студентських гуртках; обговорення актуальних 

проблем медицини й природознавства в наукових товариствах, що діяли при 

університеті; видання сумісних з науковцями публікацій й державних замовлень на 

термінові наукові розробки для потреб оборонної промисловості, польової медицини, 

фармакології. Існували заохочення студентів до наукової праці (премії імені В. Грубе, 

Л. Ценковського; право на публікацію в часописі університету тощо). 

Таким чином, науково-дослідницький напрям реалізації педагогічної діяльності 

науковців-медиків та природодослідників Слобожанщини впродовж досліджуваного 

періоду охоплював такі складники: 

– організація ботанічних екскурсій (Ф. Пільгер, А. Краснов, В. Талієв та інші), 

здійснення краєзнавчих досліджень (Ф. Гізе, М. Бекетов, А. Чиріков, А. Якобій та інші);  

– обговорення результатів науково-дослідницької роботи на засіданнях рад 

медичного й фізико-математичного факультетів (П. Шумлянський, В. Крилов та ін.); 

– співпраця з представниками вітчизняних та закордонних науково-освітніх 

центрів (М. Валяшко, Ф. Гізе, Є. Гордієнко, Л. Гіршман, Я. Громов, В. Данилевський, 
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А. Калькау, Д. Лямбль, І. Лазаревич, І. Троїцький та ін.), здійснення наукових відряджень 

окремих учених за кордон і здобуття визнання закордонних наукових товариств 

(І. Лазаревич – почесний член акушерського товариства у Лондоні (1866); М. Бекетов – 

почесний член Паризького хімічного товариства (1879); М. Валяшко – член Німецького 

хімічного товариства (1908), Лондонського хімічного товариства (1910) тощо); 

– залучення студентів-медиків до науково-дослідницької діяльності шляхом 

визначення тематики студентських наукових творів та здійснення керівництва, 

рецензування (О. Бєлоусов, М. Бекетов, В. Данилевський, П. Ковалевський та ін.), 

виконання державних замовлень на термінові наукові розробки для потреб оборонної 

промисловості, польової медицини, фармакології (К. Красуський, 1917); до обговорення 

актуальних проблем медицини й природознавства в наукових товариствах, участі у 

наукових студентських гуртках (В. Арнольді, М. Мельников-Розведенков та ін.), сумісних 

публікацій (Є. Гордієнко, А. Чиріков та ін.); стимулювання студентів до занять наукою 

(премії імені В. Грубе, Л. Ценковського; право на публікацію в часописі університету тощо); 

– підготовка і захист магістерських (в галузі фармації: Я. Ганнот, А. Чиріков, 

М. Валяшко, М. Красовський та ін.) і докторських (в галузі медицини, хімії) дисертацій 

на основі лабораторних та клінічних досліджень; рецензування наукових праць 

(М. Валяшко, 1912 та ін.); ініціювання створення й участь у роботі наукових товариств 

природничої та медичної спрямованості: «Товариства дослідників природи при 

Харківському університеті» (1869), «Товариства дослідних наук» (1872), «Товариства 

фізико-хімічних наук» (М. Бекетов, І. Осипов та ін., з 1893), «Товариства наукової 

медицини і гігієни» (П. Ковалевський, Л. Гіршман, М. Зарубін, М. Оболенський та ін., з 

1893), Хірургічного товариства, Товариства дитячих лікарів (1912–1914) з публікаціями 

результатів науково-дослідницької роботи на сторінках фахових періодичних часописів 

й видання університету; започаткування наукових напрямів, закладення фундаменту 

наукових шкіл: судово-медичної (М. Бокаріус), анатомічної (В. Воробйов); 

фармакологічної (М. Залесський, Д. Родзаєвський, С. Попов та ін.), фізіологічної 

(І. Щелков) [141, с. 293], біохімічної (О. Данилевський) тощо;  
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– надання рекомендацій для стажувань та тривалих творчих відряджень у межах 

країни та за кордон молодим ученим (А. Чиріков та ін.);  

– підготовка й публікація статей науково-методичного характеру (М. Кащенко 

«Замітка про значення наукових малюнків» (1885); В. Воробйов «До питання про устрій 

анатомічних навчальних музеїв» (1908) та ін.); 

– публікація статей та збірок з історії ІХУ (Г. Лагермарк (1896); М. Попов (1900; 

1901), І. Щелков (1890) та ін.), робота в комісіях з підготовки до публікації ювілейних 

видань медичного й фізико-математичного факультетів, наукових товариств та 

навчально-допоміжних установ (М. Попов, І. Осипов, І. Скворцов та ін., 1905). 

  

 

 Висновки до розділу 3 

 

 

Опрацювання значної кількості історичних, архівних джерел, наукових розвідок та 

публікацій дозволяє схарактеризувати досвід реалізації основних напрямів педагогічної 

діяльності науковців-медиків та природодослідників Слобожанщини впродовж 

визначених та обгрунтованих етапів досліджуваного періоду.  

З’ясовано, що організаційний напрям педагогічної діяльності науковців-медиків та 

природодослідників Слобожанщини охоплював традиційні та специфічні для кожного 

етапу форми. До традиційних віднесено: виконання окремими науковцями обов’язків 

ректора (М. Єллінський (1830–1833), В. Комлішинський (1836–1837), А. Пітра (1871–

1881), І. Щелков (1884–1890), Г. Лагермарк (1899–1901), Л. Рейнгард (1905–1906)), 

деканів, секретарів, членів університетської та факультетських рад; здійснення 

наставництва й організація підготовки професорських стипендіатів до педагогічної 

діяльності; проведення конкурсів для заняття вакантних посад; участь у влаштуванні 

навчально-допоміжних установ університету.  

Специфічними формами реалізації організаційного напряму педагогічної 

діяльності науковців-медиків та природодослідників Слобожанщини були: участь у 
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роботі училищного комітету, візитації навчальних закладів (І етап); реорганізація 

структурних підрозділів медичного факультету (відокремлення фармакології від 

фармації, ІІ етап); ініціювання поділу фізико-математичного факультету на відділення 

математичне, фізико-хімічних та природничих наук (М. Бекетов, ІІІ етап); створення 

умов для реалізації систематичної шпитальної практики студентів-медиків (ІІІ–ІV етапи); 

організація «посилених занять» з хірургії та військово-польової хірургії для випускників 

під час військових дій (ІІІ етап); надання пропозицій щодо укладання фінансового 

кошторису університету задля покращення організації медичної та фармацевтичної 

освіти (ІІІ етап); пошук ресурсів для облаштування навчально-допоміжних установ (ІV 

етап); участь у роботі факультетських комісій з підготовки і обговорення міністерських 

законопроєктів й університетських правил (ІV етап).  

Доведено, що навчальний напрям педагогічної діяльності науковців-медиків та 

природодослідників Слобожанщини був реалізований у таких формах: читання лекцій, 

проведення практичних й лабораторних занять ; здійснення контролю якості знань, умінь та 

навичок студентів-медиків, здобувачів учених ступенів, звань (гезель, аптекар, провізор та ін.), 

слухачів університету; організація шпитальної практики. Для досліджуваного періоду були 

характерні: енциклопедизм у викладенні матеріалу (І етап); збагачення змісту інформаційних 

лекцій (Є. Гордієнко, Г. Риндовський та ін., ІІ етап), уведення оглядових лекцій під час 

прискореної підготовки лікарів (ІІ етап); поширення демонстраційних лекцій (В. Грубе, 

В. Крилов, М. Попов, Н. Хржонщевський та ін., ІІІ–ІV етап). Констатовано, що практична 

складова підготовки фармацевтичних чиновників забезпечувалася насамперед 

започаткуванням (1812) і функціонуванням фармацевтичної лабораторії й перевіркою 

сформованості навичок виготовлення препаратів на її базі, зокрема під час іспитів на здобуття 

ступеня магістра фармації (з 1845); проведенням практичних й лабораторних занять з фармації 

та фармакогнозії відокремлено від студентів-медиків (Я. Ганнот, 1867); висвітленням на 

практичних заняттях з аналітичної хімії методів дослідження та особливостей методів аналізу 

хіміко-фармацевтичних препаратів (А. Чиріков та ін., з кінця 1880-х рр.) й розробленням та 

викладанням спеціальних курсів досліджень лікарських засобів (М. Валяшко, П. Чеішвілі, 1905; 

1916); медичних чиновників – а) реалізацією ідеї клінічної підготовки фахівців (М. Еллінський, 
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Т. Ванцетті та ін., І–ІІ етапи); б) поглибленням клінічного навчання та окресленням вимог щодо 

нього (В. Грубе «Про сучасне клінічне викладання хірургії», 1864); в) упровадженням 

регулярної шпитальної практики студентів-медиків (ІІІ–ІV етапи); г) розробленням спеціальних 

курсів (переважно ІІІ– ІV етапи) тощо.  

Виявлено прагнення науковців-медиків та природодослідників активізувати 

пізнавальну діяльність здобувачів освіти шляхом запровадження елементів проблемного 

навчання (М. Еллінський, Є. Гордієнко та інші, І–ІІ етапи), епізодичного поєднання групової 

й індивідуальної роботи студентів (Д. Лямбль, 1861–1863); поглибленого упровадження 

методів та засобів розвивального, наочного навчання, а саме бесід, колоквіумів, екскурсій, 

регулярних демонстрацій хворих, лікарських засобів, природничих колекцій, «чарівного 

ліхтаря», мікроскопа, спектроскопа тощо (М. Валяшко, П. Ковалевський, В. Крилов, 

В. Лашкевич, М. Попов, А. Чиріков та інші, ІІІ–ІV етапи); організацією самостійної роботи 

студентів щодо дослідження довкілля й людини у їхній взаємодії (І. Скворцов, 1885–1904). 

З’ясовано, що навчально-методичний напрям педагогічної діяльності науковців-

медиків та природодослідників Слобожанщини реалізовано у таких формах:  

– добір творів провідних у галузі медицини й природничих наук учених; вироблення 

підходів до перекладу наукових праць з медицини (М. Попов, І. Вілкомірський та ін.); 

– написання посібників, підручників і керівництв: «Загальна хімія для учителів та 

учнів» Ф. Гізе (1813–1817); «Курс фізіологічної хімії» О. Ходнєва (1847–1848); «Атлас 

гінекологічних та акушерських інструментів, удосконалених і винайдених 

І. П. Лазаревичем» (1867); «Курс фармакогнозії» А. Чирікова (1871), «Техніка 

мікроскопічного дослідження» М. Кульчицького (1897) тощо;  

– написання рецензій на підручники, посібники для підготовки медичних й 

фармацевтичних чиновників (С. Попов (1897)  та ін.); переклад підручників і керівництв, 

–  літографування лекцій (патологічна анатомія Д. Лямбля (1861) та ін.). 

Установлено, що науково-дослідницький напрям педагогічної діяльності науковців-

медиків та природодослідників Слобожанщини охоплював такі складники: 

– організація ботанічніх екскурсій (Ф. Пільгер, Д. Ган, А. Краснов, В. Талієв), 

здійснення краєзнавчих досліджень (Ф. Гізе, О. Черняєв, А. Якобій та інші);  
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– обговорення результатів науково-дослідницької роботи на засіданнях рад 

медичного й фізико-математичного факультетів; рецензування наукових праць; 

– співпраця з представниками вітчизняних та закордонних науково-освітніх центрів 

(Ф. Гізе, Є. Гордієнко, В. Данилевський, І. Лазаревич, Я. Громов та ін.), здійснення наукових 

відряджень окремих учених за кордон (А. Краснов, Д. Лямбль, І. Лазаревич та ін. ); набуття 

низкою з них звань членів та  почесних членів закордонних наукових товариств. 

– залучення студентів-медиків до науково-дослідницької діяльності шляхом 

визначення тематики студентських наукових творів та здійснення керівництва, 

рецензування (І–IV етапи); виконання державних замовлень на термінові наукові розробки 

для потреб оборонної промисловості, польової медицини, фармакології (К. Красуський, 

1917); до обговорення проблем медицини й природознавства в наукових товариствах, 

участі у наукових студентських гуртках (В. Арнольді, М. Мельников-Розведенков та ін., IV 

етап), сумісних публікацій (Є. Гордієнко, А. Чиріков та ін., ІІ–IV етапи); стимулювання 

студентів до занять наукою (премії; право на публікацію в часописі університету тощо); 

– підготовка і захист магістерських (в галузі фармації: Я. Ганнот, А. Чиріков, М. Валяшко, 

М. Красуський та ін.) і докторських (зокрема, в галузі медицини, хімії) дисертацій на основі 

лабораторних та клінічних досліджень посилення вимог до якості дисертаційних досліджень;  

– ініціювання створення й участь у роботі наукових товариств природничої та 

медичної спрямованості («Товариство дослідників природи при Харківському 

університеті» (1869), «Товариство дослідних наук» (1872), «Товариство фізико-

хімічних наук», «Товариство наукової медицини і гігієни» (1893) з публікаціями 

результатів науково-дослідницької роботи на сторінках їхніх періодичних часописів й у 

виданні університету тощо); 

– започаткування напрямів наукових досліджень, закладення підвалин наукових 

шкіл; надання рекомендацій для стажувань та тривалих творчих відряджень у межах 

країни та за кордон молодим ученим; підготовка й публікація статей науково-

методичного характеру; публікація статей та збірок з історії Харківського університету. 

  

Матеріали розділу відображено в таких публікаціях автора [85–98; 201; 211–215]. 
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РОЗДІЛ 4  

ДОСВІД ГРОМАДСЬКО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВЦІВ-

МЕДИКІВ ТА ПРИРОДОДОСЛІДНИКІВ СЛОБОЖАНЩИНИ 

 (ХІХ – поч. ХХ ст.) 

 

 

4.1. Форми та зміст громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків 

та природодослідників Слобожанщини в університетському просторі 

 

 

З самого початку функціонування Імператорського Харківського університету 

для фундаторів вітчизняної вищої медичної та фармацевтичної освіти, що працювали 

на його базі, була характерна діяльність громадсько-просвітницького характеру. За 

твердженням Д. Багалія (1892 р.), «діяльність Харківського університету з першої 

хвилини його існування приймає дійсно не тільки освітній напрям, але і отримує 

широко просвітительске суспільне значення….» [101]. 

Характерно, що вже на етапі започаткування громадсько-просвітницької діяльності 

науковців ІХУ, на її змістові складники здійснювали вплив ректор (зокрема професор 

М. Єллінський (1830–1833)) [337] та секретарі Вченої ради Харківського 

університету, декани й секретарі факультетських рад. Зауважимо, що за сприяння 

ректора серед представників професорсько-викладацької спільноти та здобувачів 

освіти вкорінювалася ідея університету, віра в ідеали Просвітництва, а саме 

принципи прогресу наукового та соціального. Однак, насаджування таких ціннісних 

орієнтацій не заважало забороняти студентам зберігати й читати книги, в яких без 

пошани згадувалися християнство, чи представники уряду. Показово, що студентам, 

бажаючим вийти за місто, щоб зібрати гербарій, необхідно було мати дозвіл від 

адміністрації університету [150, с. 68]. 

Специфічною формою як педагогічної, так і громадсько-просвітницької діяльності 

фундаторів медичної та фармацевтичної освіти впродовж означеного етапу була їхня 
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участь у роботі училищного комітету ХНО. Візитатори намагалися позитивно 

налаштовувати представників всіх соціальних станів до нових закладів освіти [101], що 

виходило за межі основних напрямів їхньої педагогічної діяльності. В інтересах 

навчальних закладів, училищний комітет заснував в Харкові книжковий магазин, що 

забезпечував літературою всі училища ХНО. Таке нововведення впливало на процес 

перетворення Харкова на центр просвітництва в регіоні [10, с. 578; 150, с. 16–18].  

Ціннісні орієнтації студентів та представників професорсько-викладацької 

колегії формувалися й розвивалися на основі популяризації життєдіяльності окремих 

видатних науковців. Так, за поданням факультетських рад, Учена рада університету 

приймала рішення стосовно обрання вітчизняних та закордонних науковців, чиї 

старанність і наполегливість увінчались значними досягненнями у сфері освіти та 

науки, почесними членами Харківського університету. Протягом окресленого етапу 

таке звання отримали фундатори медичної та фармацевтичної освіти, які здобули 

визнання як в Російській імперії, так і за кордоном. Серед них: хірург Тіт 

Лаврентійович Ванцетті, ботанік Федір Кіндратович Біберштейн (1807/1808 н.р.), 

хірург Іван Федорович Буш (1815 р.), хімік Фердінанд Іванович Гізе, анатом та 

фізіолог Петро Андрійович Загорський [302].  

Іноді науковці консультували представників державних установ, що було 

формою їхньої просвітницької діяльності [207, с. 17]. Так, науковці-медики, 

відвідуючи засідання факультетської ради свого відділення, приймали участь в 

обговоренні спеціальних питань, пов’язаних з поширенням наукових знань серед 

службовців державних установ. Так, у 1826 р. Вовчанський повітовий суд звернувся 

до ради медичного факультету за роз’ясненням: з якої причини може виходити з 

грудей жінки водяна рідина? Приймаючи до уваги, що свідоцтво лікаря, який оглядав 

жінку, було неясним, науковців прийняли рішення про неможливість заключного 

діагнозу. Однак, за сприяння секретаря факультетської ради, надіслали до суду 

роз’яснення можливих причин названих симптоми [207, с. 17–18]. 

У спогадах професора К.-Д. Роммеля про п’ять років його перебування в 

Харківському університеті на початку ХІХ ст. знаходимо повідомлення щодо 
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особливостей роботи Вченої ради університету, характеристику окремих науковців-

медиків. Аналіз наведених даних дозволяє констатувати своєрідне розуміння власної 

громадянської позиції окремими представниками наукової спільноти в якості 

корінних мешканців Російської імперії. За свідченням К.-Д. Роммеля, викладач 

повивального мистецтва І. Каменський як секретар Ученої ради університету 

постійно завдавав клопоту своїми рапортами до Петербургу. Його тактика 

змальовувалася таким чином: «показати необережного вільнодумця іноземця 

ворогом порядку та уряду» [342, с. 60–61]. Саме так, за оцінкою К.-Д. Роммеля, 

розумілося підданими Російської держави служіння вірою й правдою.  

Важливою формою громадсько-просвітницької діяльності науковців, що 

перебувала у тісному зв’язку з їхньою педагогічною діяльністю, слід вважати оголошення 

промов під час урочистих актів університету та їх публікацію. Під час щорічних 

урочистих актів в ІХУ відбувалися безпосередні контакти студентів, викладачів, 

адміністрації навчального закладу з громадськістю. Акти відбувалися 30 серпня – в день 

«тезоіменіцтва» Олександра І та 17 січня – у зв’язку з річницею відкриття університету 

[300, с. 265]. Для урізноманітнення тих актів було запроваджено супровід промов 

музикою і співами, а також прийом для гостей, на якому подавали їжу та охолоджуючі 

напої [455, с. 113]. Адміністрація ІХУ зверталася до губернатора з клопотанням про 

допомогу з боку поліції щодо підтримки благочиння в день урочистостей [469]. 

Традиційно, під час таких зібрань оголошувалися здобутки представників 

університетської корпорації. На урочистостях, зазвичай, виступали представники 

професорсько-викладацької колегії з актовими промовами. Промови публікувалися 

в університетській типографії. Тираж видань на початку ХІХ ст. складав 330–450 

примірників, що робило їх доступними для освіченого прошарку населення [300, 

с. 265]. Частково вони поширювалися за підпискою, а також розсилалися на 

безоплатній основі (наприклад, почесним членам університету).  

Назви та зміст актових промов обговорювалися на факультетських радах, а згодом 

надавалися для затвердження до Ради університету. Готуючись до таких промов, 

науковці-медики та природодослідники намагалися у популярній формі прославити роль 
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освіти й виховання; висвітлити певну суспільно-значущу, або наукову проблему; 

роз’яснити досягнення людського розуму. Промови не були безплідними у справі 

популяризації освіти, наукових знань серед місцевого населення. За Л. Яновським, «ті 

думки, хоч і висловлені з ентузіазмом, можуть сьогодні здаватися лише загальними 

фразами, що не потребують жодних доказів, але в Харкові на початку ХІХ ст. вони не 

тільки були новиною, а їх належало ще й постійно повторювати, зважаючи на загальну 

інертність і небажання освіти в суспільстві» [457, с. 113].  

Вивчення змісту актових промов, оголошених протягом 1804–1834 рр., вказує 

на глибоке розуміння ученими ІХУ значущості популяризації профілактичних ідей в 

медичній діяльності, знань про лікарські рослини, комах, плазунів та роль гігієни у 

справі охорони здоров’я громадян (додаток Д, табл. Д.1.1, с. 591) [197; 207, с. 14, 214; 

208 с. 2–5, 120–121, 159, 138; 457, с. 106; 363, с.19; 459]. 

Науковий пошук свідчить, що науковці-медики та природодослідники 

розкривали у своїх промовах питання освіти, виховання (табл. Д.1.2, с. 592) [208, c.86, 

140, 159, 186]. Показово, що тема виступу Г. Коритарі торкалася загальних засад 

медичної освіти й була пов’язана з висвітленням зв’язків медицини та філософії, що 

оцінюється як поширення ідей Ф. Шеллінга [96].  

Вивчення тексту актових промов дає підстави стверджувати, що вже на 

початку ХІХ ст. науковці Слобожанщини висунули та популяризували ідеї стосовно 

напрямів виховання особистості. Також науковців-медиків та природодослідників 

цікавила проблема формування здоров’ябережувального освітнього середовища.  

Установлено, що міркування стосовно сутності поняття «фізичне виховання» 

та його зв’язку з моральним й розумовим вихованням містяться у педагогічній 

спадщині Івана Петровича Каменського (1773–1819). Зауважимо, що І. Каменський 

під час перебування у Харківському університеті (1811–1819 рр.) в якості професора 

кафедри повивальної майстерності був обраний секретарем ради університету, 

інспектором казеннокоштних студентів, членом училищного комітету [208, с. 185–

186], що зумовлювало його інтерес до названих освітніх проблем. 
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За І. Каменським, фізичне виховання дітей є «наука зберігати здоров’я їх та 

викорінювати шкідники, що його порушують» [115; 186]. На думку І. Каменського, 

для досягнення цієї мети важливо у всьому дотримуватись міри. Автор промови вбачав 

засобами виховання здорової дитини рух для тіла та вправи для душі. Професор 

вважав корисним прищеплювати дітям звичку до фізичної активності заради 

прискорення розвитку позитивних властивостей особистості. Саме активна 

особистість, на думку вченого, є підготовленою для подолання життєвих труднощів й 

державної служби [186]. Наслідками правильно організованого фізичного виховання 

були визнані: громадянські чесноти та відзнаки; правильне та довге життя й старість, 

що не обтяжує; міцність тіла та бадьорість духу; досконале та тривале здоров’я [115].  

Фундатори медичної та фармацевтичної освіти, які працювали на базі ІХУ, вже в 

першій третині ХІХ ст. замислювалися про роль просвітництва у розвитку регіону, про 

бажані якості педагога та здобувача вищої освіти. Так, П. Шумлянський – діяч медичної 

освіти, лікар-хірург, фармаколог та перший декан лікарсько-медичного відділення ІХУ– 

у 1808 р. під час урочистого акту виголосив промову на тему «Студент, що закінчив курс 

наук». На думку П. Шумлянського, щасливою особою є та, яка змогла скористатися 

наданою їй можливістю залучитися до тих, хто є вхожим до храму наук [445, с. 6]. 

Вважаємо, що промова П. Шумлянського мотивувала представників місцевого населення 

до навчання в Харківському університеті та окреслювала переваги життєвого сценарію 

особистості зі сформованим науковим світоглядом.  

Педагогічно доцільні ідеї стосовно ролі просвітництва (просвітительства) у 

справі розвитку регіону висував наприкінці 1815 р. та на початку 1816 р. 

І. Каменський, виступаючи на урочистих актах університету з промовою «Про успіхи 

просвіти в окрузі Харківського університету» [116]. Через рік, під час урочистого 

акту 30 серпня 1817 р. І. Каменський виступив з промовою на тему «Про якості 

доброго наставника» [208, с. 186]. Вивчення змісту промов освітянина дозволяє 

сприймати їх як засіб навіювання думок про важливість педагогічної діяльності 

представників професорсько-викладацької колегії у справі здійснення соціально-

корисних справ, поширення надбань науки й освіти. 
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Свідченням упровадження у життя положення статуту 1804 р. щодо бажаної участі 

викладачів у діяльності наукових товариств, стало заснування на базі Харківського 

університету «Товариства наук». Товариство діяло з 1812 по 1829 рр. Його метою було 

поширення наук та знань [10, с. 625]. На наш погляд, участь у роботі товариства окремих 

науковців-медиків та природодослідників слід сприймати одночасно як форму їхньої 

науково-педагогічної та громадсько-просвітницької діяльності. У 1817 р. у першому і 

єдиному виданні товариства («Труды Общества наук») були надруковані роботи 

В. Комлішинського, Я. Громова, І. Книгіна, І. Каменського [10, с. 625].  

Аналіз публікації І. Книгіна «Міркування про життєву силу і загальні здібності 

органічних тіл» дозволяє констатувати, що автор тексту спробував охарактеризувати ті 

якості та здібності, що повинні бути сформовані в окремій особистості у результаті 

отримання нею медичної освіти. Серед них: «надавати в недугах тілесних і скорботах 

душевних стражденному людству належну користь» [125, с. 193]. Подібні міркування на 

позиціях гуманізму мали впливати на читачів, зокрема майбутніх фахівців.  

У контексті громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків та 

природодослідників слід розглядати їхню участь у здійсненні благодійної допомоги 

у справі організації роботи навчально-допоміжних установ. Цікавими є факти про 

особистий внесок В. Черняєва в заснування та організацію роботи ботанічного 

кабінету. Так, вчений, перебуваючи протягом майже чотирьох років у відрядженні за 

кордоном (з 1821 р.) з метою удосконалення в науках, велику увагу приділяв збору 

рослин на території Швейцарії та Франції для створення колекцій для майбутнього 

кабінету ботаніки. Також В. Черняєв обмінював привезені ним з території України 

рослини на західно-європейські зразки [412, с. 210]. За свідченням Т. Соколенко, у 

1834 р. до ботанічного кабінету було пожертвувано 342 види рослин, а закуплено – 

253. Традиція благодійної допомоги навчально-допоміжній установі 

започатковувалася за сприяння В. Черняєва [370, с. 9–10]. За свідченням 

Г. Архангельського, професор хірургії М. Єллінський організував хірургічний музей 

з великою кількістю інструментів на базі хірургічної клініки ІХУ [7, с. 20]. 

Спираючись на здійснений Д. Багалієм аналіз діяльності професорів-
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клініцистів, слід зазначити, що їхня робота на базі хірургічної, терапевтичної та 

акушерської клініки зумовило популяризацію серед населення знань про здоровий 

спосіб життя. Серед таких професорів були названі: Дрейсіг, Книгін, Брандейс, 

Рейпольський, Шумлянський, Єллінський [10, с. 579]. Зі звітних документів 

дізнаємося, що за настановою МНО та дорученням медичного факультету професори 

Шумлянський та Книгін склали в 1814 р. коротку настанову стосовно того, як 

захищатися від інфекційних хвороб загальнодоступними способами [412, с. 5]. 

Важливо зауважити, що науковці друкували матеріали просвітницького характеру 

у часописах, яким була притаманна українська тематика та на сторінках яких піднімалися 

питання раціонального ведення господарства та організації дозвілля. Узагалі літературно-

видавнича діяльність викладачів університету, зокрема, й лікарсько-медичного 

відділення, обумовлювалася особливостями діяльності університетської типографії. 

Українознавчі матеріали публікувалися та вводилися в навчальний процес Харківського 

університету епізодично й повільно. З громадсько-просвітницькою діяльністю перших 

науковців-медиків й природодослідників Слобожанщини було пов’язане видання 

наукового, літературно-мистецького, громадсько-політичного місячника «Украинский 

вестник» (1816–1819), що поширювався по всіх містах Слобідської України. На шпальтах 

видання містилися публікації І. Каменського [116]), дані стосовно життєдіяльності 

професора Л. Ванноті [390; 392]) та функціонування громадської установи – 

Харківського товариства благодійності («Общество благотворения» – рос. м.) [393.].  

Отже, впродовж 1804–1834 рр. громадсько-просвітницька діяльність 

науковців-медиків та природодослідників була започаткована у межах 

університетського середовища у таких основних формах: обслуговування 

професійних потреб представників професорсько-викладацької колегії через 

виконання обов’язків ректора (М. Єллінський), секретаря Вченої ради університету 

й інспектора казеннокоштних студентів (І. Каменський), деканів та секретарів 

факультетських рад; популяризація серед населення знань про здоровий спосіб 

життя, значущість освіти й виховання засобом оголошення актових промов в 

університеті та їх публікацію; просвітницька діяльність представників училищного 



 

382 
 

комітету, візитаторів в навчальних закладах ХНО; створення медичної бібліографії; 

здійснення благодійної допомоги навчально-допоміжним установам ІХУ; 

нерегулярні оглядові публікації просвітницького характеру у часописах 

«Украинский вестник», «Украинский домовод».  

Розвиток громадсько-просвітницької діяльності фундаторів вітчизняної вищої 

медичної та фармацевтичної освіти протягом 1835–1862 рр. Громадсько-

просвітницька діяльність представників професорсько-викладацької спільноти в 

університетському середовищі реалізовувалася, як і на попередньому етапі, у 

взаємозв’язку з педагогічною діяльністю, зокрема у процесі здійснення низкою науковців 

обов’язків декана та секретаря факультетських рад. Певну роль у спрямуванні 

громадсько-просвітницької діяльності науковців відігравали ті з них, хто займав посади 

ректорів. Показово, що у період 1836–1837 рр. ректором Харківського університету був 

природодослідник, доктор фізики В. Комлішинський [337, с. 39–40].  

Готуючись до святкування 50-ї річниці заснування Харківського університету у 

1855 р., Учена рада університету надала право факультетам встановити перелік осіб, 

достойних бути обраними почесними членами установи. Так створювалися умови для 

популяризації життєдіяльності особистостей, які заслужили бути в галереї славетних 

імен науковців й сприяли продовженню естафети наукового пошуку. Прикметно, що 

ради медичного й фізико-математичного факультетів затвердили такий перелік, 

включивши до нього як науковців ІХУ (П. Наранович, Є. Гордієнко, О. Чернай, 

В. Черняєв) та його вихованців, які здобули визнання в науці (Ф. Іноземцев), так і 

відомих учених, що представляли інші центри розвитку медичної та фармацевтичної 

освіти в країні (М. Пирогов, В. Пелікан, Є. Мухін, М. Маркус, І. Єнохін та ін.) та за 

кордоном (О. Овер, М. Мандт та ін.) [302; 412, с. 244–245].  

У контексті громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків та 

природодослідників слід розглядати їхні зусилля щодо інституалізації вищої жіночої 

медичної освіти в країні. Показово, що Рада ІХУ, ураховуючи у своїй пропозиції точку 

зору науковців-медиків, вважала можливим допустити жінок до слухання лекцій на 

правах вільних слухачок і в якості студенток, а також до отримання ними вчених 
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ступенів. На думку представників Ради Харківського університету, вчені ступені 

жінок повинні були надавати їм ті ж права на державній службі, що і чоловікам [21].  

Протягом досліджуваного етапу науковці-медики та природодослідники 

Харківського університету виявляли приватну ініціативу у справі покращення 

матеріального стану навчальних музеїв та кабінетів. Природодослідники, 

усвідомлюючи значення музейних колекцій у процесі підготовки медичних й 

фармацевтичних чиновників й проведенні наукових досліджень, вдавалися до різних 

шляхів їх поповнення. Так, надходження до природничого, а згодом зоологічного, 

ботанічного, мінералогічного музеїв відбувалося засобом дарунків, експедицій. 

Дописувачі історії повідомляють про роль в поповненні колекції природничого 

кабінету його завідуючого І. Криницького. Зауважувалося, що завдячуючи особистій 

енергії вченого та його впливу на студентів, упродовж окресленого етапу відбувався 

обмін експонатів: місцеві зразки обмінювалися на європейські та екзотичні [411, 

с. 330]. Жертвували ботанічному кабінету зібрані та придбані колекції рослин 

професори В. Черняєв, І. Калениченко, М. Турчанінов, ад’юнкт С. Щеглєєв та інші.  

Виявом благодійної діяльності на користь студентів слід вважати той факт, що у 

1850 р. науковець-медик, професор П. Наранович опублікував керівництво з анатомії, 

дохід від продажу якого він пожертвував на придбання анатомічних малюнків для 

студентів [208, с. 11]. Пожертвування найбіднішим студентам здійснював професор 

Є. Гордієнко. Так, з 1858 р. на їх користь з його пенсії відраховувалося 582 руб. [208, с. 96]. 

Установлено, що прибуток від реалізованих «курсів лекцій» з патологічної анатомії 

професора Д. Лямбля у 1861 р. передбачалося направляти до студентської каси для 

допомоги тим, хто потерпав від нестатків та до студентської бібліотеки [295, с. 15]. 

Громадсько-просвітницька діяльність науковців протягом указаного етапу, що 

здійснювалася в університетському середовищі, передбачала виступи на урочистих 

актах освітнього закладу з промовами. Відомо, що на урочистому акті Харківського 

університету у вересні 1857 р. В. Черняєв виступив з промовою «Про значення 

українських лісів стосовно півдня Росії», популяризуючи таким чином свої наукові 

дослідження, зокрема на базі колекцій ботанічного кабінету [412, с. 210–212].  
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У виступі І. Калениченка на тему «Про вплив віку людського життя на розумові та 

моральні здібності» під час урочистого акту університету в 1839 р., присутнім 

навіювалася думка про необхідність урахування вікових особливостей особистості у 

процесі виховання (див. табл. Д. 1.3, с. 593) [113]. Цікаво, що І. Калениченко у популярній 

формі вказував на джерела формування особистості за часів юнацького віку (життєвий 

досвід, священні закони природи). Така вказівка могла сприйматися як рекомендація 

усвідомлювати важливість дотримання основних принципів навчання (зв’язок теорії з 

практикою, природовідповідність). Крім того, І. Калениченко вважав природничі знання 

обов’язковими для вивчення в юнацькому віці [113, с. 16].  

Прогресуючий розвиток індустріалізації зумовив тему виступу Є. Гордієнка на 

урочистому акті ІХУ в 1842 р. – «Про фабричну промисловість в Харківській губернії 

взагалі, і про приготування спиртних рідин особливо» [412, c. 93]. Названа промова 

вказувала на значення технічного обладнання для підготовки фахівців, на яких мала 

покладатися справа розвитку промислового виробництва в регіоні. 

Згідно з урядовими постановами було започатковано важливу форму 

громадсько-просвітницької діяльності фундаторів медичної та фармацевтичної освіти 

в Харківському університеті. З 1838 р. на публічних курсах з технічних наук 

розпочалося проведення публічних читань, зокрема з хімії, для представників усіх 

станів [158]. З лекціями та повідомленнями перед слухачами виступали фундатори 

медико-фармацевтичної освіти: М. Бекетов, І. Коссов, Г. Лагермарк, Є. Гордієнко та 

ін. [274, с. 31]. Серед відвідувачів лекцій були особи, які бажали скласти іспит на 

отримання звання провізора та аптекарського помічника [427]. За оцінкою професора 

Г. Лагермарка, наданою у 1896 р., на той час відкриття в університеті публічних курсів 

з технічних наук було визначною громадською подією [158, с. 84]. Щоб уявити їх 

вагомість, Г. Лагермарк пропонував звернутися до історії Харкова, де наприкінці 30-х 

років ХІХ ст. мешкало всього 25 тис. жителів. Місто відрізнялося майже повною 

відсутністю вуличного освітлення, тротуарів. Проте існували грязьові канікули в 

навчальних закладах восени і весною. При цьому, усупереч місцевим негараздам, 

лекції з технічної хімії старанно відвідувалися публікою. За рапортом професора 
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Є. Гордієнка, зазвичай, кількість слухачів на лекціях з технічної хімії складала від 200 

до 300 осіб. У січні і лютому, коли промисловці були зайняті ярмарками, а також під 

час «великого бруду», кількість слухачів зменшувалася. Але ніколи їх не було менше, 

ніж 80 осіб [158, с. 84]. Отже, публічні читання користувалися успіхом серед 

«харківців», тобто харків’ян.  

На думку Г. Лагермарка, висока оплата праці лекторів публічних курсів свідчила 

про ставлення уряду до нової форми поширення знань серед населення. За даними 

професора, кожний лектор мав отримувати річну винагороду у 1000 руб. На той час 

оклад ординарного професора становив 4000 руб. та 500 руб. квартирних на рік [158, 

с. 77]. Про оплату публічних лекцій Є. Гордієнка у період 1838–1849 рр. повідомляє 

професор С. Попов. За його свідченням, професор отримував з виділених 

Міністерством фінансів коштів винагороду у 285 руб. 70 коп. на рік [208, с. 93]. Навіть 

така сума була важливим стимулом для лектора в його громадсько-просвітницькій 

діяльності. 

Публічні лекції Є. Гордієнка супроводжувалися дослідами на базі хімічної 

лабораторії університету, демонстраціями інструментів та моделей, що були привезені 

ним з-за кордону [158, с. 86–87]. Популярність лекцій з технічної хімії та збільшення 

кількості слухачів (студентів, поміщиків, купців, чиновників та ін.) змусило професора 

клопотати про надання для їх проведення більш зручного приміщення [208, с. 95]. 

Лектор планував видати посібник з технічної хімії, однак його від’їзд за кордон не 

дозволив утілити цей задум у життя [158, с. 85]. Відомо, що публічні лекції 

О. Ходнєва, які він читав в Харківському університеті протягом декількох років, 

заклали основу першого в Росії курсу технічної хімії [208, с. 103].  

Соціально значимим стало обговорення під час засідань ради медичного 

факультету кола питань, пов’язаних з загостренням проблеми здоров’я широких 

верств населення. Установлено, що у 1848–1849 н.р. декілька засідань факультетської 

ради було присвячено спалахам епідемії холери в країні. На засіданнях заслухувалися 

доповіді Галицького, Шадрова, Козицького, Вілкомірського зі звітами про перебіг 

хвороби в губерніях Російської держави. Також вироблявся рекомендований перелік 
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заходів для попередження хвороби та боротьби з нею, який надавався для 

затвердження до Ради університету. Цікаво, що під час засідань факультетської ради 

студентам-медикам також пропонувалося виступити перед представниками 

професорської колегії з доповідями про причини тих, чи інших хвороб з висвітленням 

результатів власних спостережень [207, с. 39]. У 1846/47 н. р. науковцями-медиками 

було складено інструкцію для молодих лікарів, які направлялися лікувати хворих на 

холеру [207, с. 37]. Роль професорів в організації заходів щодо боротьби з холерою 

була плідною й з боку попечителя ХНО була визнана достойною подяки [207, с. 38]. 

Розвитку громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків 

Слобожанщини протягом окресленого етапу сприяла участь Російської імперії у 

військових діях. Під час Кримської війни (1853–1856) викладачі медичного 

факультету (Т. Іллінський, А. Пітра та ін.) отримували відрядження до Криму для 

лікування поранених. На той час на факультеті тривала робота щодо прискореного 

випуску студентів-медиків. Для поширення набутого досвіду серед викладачів, 

студентів та лікарів Тимофій Степанович Іллінський опублікував роботу «Про 

хвороби у військовому тимчасовому шпиталі №3 у м. Миколаєві» [207, с. 49]. 

Отже, на особливості реалізації громадсько-просвітницької діяльності науковців у 

межах університетського середовища впродовж 1835–1862 рр. вплинула ліквідація 

училищних комітетів в університетах країни. Розвитком традицій минулого слід вважати 

такі форми означеної діяльності: популяризація здобутків освіти, науки і культури під час 

урочистих актів; виконання обов’язків деканів й секретарів факультетських рад; вирішення 

питань просвітницького характеру на засіданнях Ради університету; безсистемна 

публікація науково-популярних видань; надання лікарської допомоги населенню у мирний 

час, зокрема й на безоплатній основі; популяризація життєдіяльності славетних науковців. 

Традиційні форми громадсько-просвітницької діяльності за означеним напрямом були 

розширені за рахунок таких форм: публічні курси з технічних наук при Харківському 

університеті (лекції М. Бекетова, І. Коссова, Г. Лагермарка, Є. Гордієнка та ін.); 

нерегулярна доброчинна діяльність на користь нужденних студентів; залучення до 

вирішення проблеми інституалізації вищої жіночої медичної освіти.  
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Пожвавлення громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків та 

природодослідників в університетському просторі впродовж 1863–1883 рр. Протягом 

окресленого етапу, як і раніше, з діяльністю щодо обслуговування культурних, 

професійних потреб представників професорсько-викладацької спільноти університету 

були пов’язані науковці, які займали посади ректора, декана та секретаря ради 

факультету. Зауважимо, що під час дії статуту 1863 р. природодослідник 

Слобожанщини, ботанік, професор Адольф Самойлович Пітра виконував обов’язки 

ректора (1871–1873 рр.) та обіймав посаду ректора Харківського університету (1873–

1881 рр.) [337, с. 71–73]. Займаючи цю посаду, науковець здійснював безпосередній 

вплив на реалізацію культурної, гуманістичної функцій університету. Статутом 1863 р. 

була відновлена форма громадсько-просвітницької діяльності науковців, відома ще за 

часів започаткування Харківського університету – участь у роботі університетського 

суду. Членом університетського суду був професор фізико-математичного факультету 

П. Степанов [412, с. 161], що забезпечував підготовку фахівців медичного та 

фармацевтичного спрямування. 

Існують повідомлення щодо залучення радою медичного факультету ІХУ 

представників наукової спільноти до вирішення соціально-значущих питань. Відомо, 

що під час епідемії дифтериту на території Харківської губернії у 1881 р., генерал-

губернатор звернувся до медичного факультету з проханням рекомендувати професорів 

для сумісних нарад з представниками від шести земств. Існувала потреба у виробленні 

заходів стосовно боротьби з хворобою. На засіданні ради факультету від 15 січня 

1881 р., за пропозицією А. Якобія, було вирішено скласти комісію з представників 

факультетів: медичного (професори В. Грубе, В. Лашкевич, А. Якобій, І. Оболенський, 

В. Крилов, О. Кузнєцов) та фізико-математичного (професори М. Бекетов, 

Л. Ценковський, І. Леваківський, Ю. Морозов, М. Яцукович, Г. Лагермарк) [207, с. 102–

103]. Комісії надавалося право заснування Інституту для вивчення інфекційних хвороб, 

про що було зроблено повідомлення на з’їзді з проблеми епідемії дифтериту.  

Для організації такої установи комісією були вироблені «Основні положення» з 

визначенням основних завдань інституту та способів їх досягнення, що знайшли відбиток 
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у додатку Д (табл. Д.1.4, с. 593) [207, с. 103]. Серед способів досягнення окреслених 

завдань було названо: заснування при ІХУ епідеміологічного товариства з інститутом для 

вивчення інфекційних хвороб [207, с. 102–103]. Члени вищеназваної комісії виробили 

статут товариства, який у листопаді 1881 р. було представлено для обговорення раді 

медичного факультету, а далі – Раді університету. На базі епідеміологічного товариства 

силами науковців-медиків передбачалося розробляти профілактичний підхід в 

епідеміології, пропагувати його серед лікарів. Аналіз роботи комісії дозволяє 

стверджувати, що науковці-медики використовували матеріали наукових досліджень 

інфекційних хвороб для вироблення й структурування практичних рекомендацій щодо 

формування здорового способу життя населення конкретного регіону.   

Пошуки раціональних шляхів організації університетської освіти науковцями-

медиками Харківського університету зумовлювали подання ними записок, рапортів, 

«думок» до ради медичного факультету з приводу модернізації організаційних засад 

функціонування університетів. Так, власні педагогічно доцільні ідеї щодо організації 

університетської освіти висунув на початку 1881 р., тобто напередодні прийняття 

урядом нового університетського статуту, патологоанатом, професор В. Крилов. 

Науковець надав для розгляду радою медичного факультету ІХУ складену ним 

записку «Використання статуту 1863 р. до внутрішнього життя університету», яка 

також була надрукована на сторінках періодичної преси [149]. Вивчення змісту 

опублікованих матеріалів В. Крилова свідчить, що автор записки робив екскурс в 

минуле, висвітлював особливості функціонування російських університетів на основі 

статутів 1804, 1835, 1863 років (табл. Д.1.5, с. 594) [149]. Учений указував на 

організаційні умови упровадження в життя місії університету (дотримання принципу 

автономії та самоврядування) [149].  

Громадська позиція науковців-медиків ІХУ виявлялася під час участі країни в 

військових операціях. У ході Російсько-турецької війни 1877–1878 рр. професор 

В. Крилов розпочав читати для лікарів «Курс патологічної анатомії травматичних 

пошкоджень та про піємічні процеси». Відомо, що протягом 1877–1878 рр. відбулися 

відрядження П. Морозова до дунайської армії, Л. Гіршмана – до армії, В. Грубе – до 
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театру військових дій азійської та європейської Турції [207, с. 94]. Метою відряджень 

було: з одного боку, ознайомлення на місці з військово-лікарськими установами МВС 

й Товариства Червоного Хреста, а з другого – надання допомоги пораненим воїнам.  

Професор В. Грубе, за результатами відрядження, надав медичному 

факультету звіт, що обумовив прийняття університетом рішення про доцільність 

надання допомоги Товариству Червоного Хреста. Надалі університет виділив зали 

для улаштування шпиталю. Студенти 5-го курсу мали відвідувати клініки протягом 

3 годин на тиждень [207, с. 95]. Вважаємо, що допомагаючи пораненим воїнам, 

науковці-медики виявляли власну громадську позицію.  

Протягом окресленого етапу на базі ІХУ традиційно під час урочистих заходів 

проголошувалися публічні промови, зміст яких носив просвітницький характер (див. 

табл. Д. 1.6, с. 595) [207, с. 77, 85, 192; 52; 78; 161; 412, с. 162; 459]. Назви промов 

затверджувалися на засіданнях фаультетських та університетської рад. Тексти промов 

були опубліковані університетською типографією. Аналіз публічної промови 

професора В. Грубе дає підстави говорити про пошуки науковцем виховного ідеалу, 

визнання ним значущості розвивального навчання й ролі приватної ініціативи у 

розвитку навчально-допоміжних установ університету. Прикметно, що у своїй 

промові В. Грубе акцентував увагу на необхідності підтримувати вияви приватної 

ініціативи в облаштуванні клінічної бази університету, привчаючи громадськість 

«жертвувати на потреби нужденних» [52, с. 33].  

На наш погляд, вибір теми публічної промови А. Якобія «Завдання Російського 

Червоного Хреста» був не випадковим. Аркадій Іванович Якобій (1837–1907) був членом 

названого товариства. Професор у своїй промові акцентував увагу на принципі 

гуманізму – основу функціонування означеного товариства у 1864 р. [456, с. 1]. На думку 

А. Якобія, важливо підтримувати в народі потребу у здійсненні благодійності [456, с. 14].  

У промові І. Зарубіна (1882) була надана характеристика науково-педагогічної 

спадщини М. Пирогова. Так, І. Зарубін звертав увагу на значення статті відомого 

вченого «Питання життя», погоджувався з видатним медиком й освітянином з приводу 

того, що саме гуманізм, забуття особистої вигоди для безкорисливого служіння 
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батьківщині й людству, самопожертва для загального блага мають регламентувати 

діяльність педагога [78, с. 24].  

Протягом другої половини 60-х – на початку 80-х років ХІХ ст. набула 

подальшого поширення серед науковці-медиків та природодослідників Харківського 

університету приватна ініціатива, спрямована на розвиток навчально-допоміжних 

установ університету. Важливість доброчинності на користь навчально-допоміжних 

установ обумовлювалася й тим, що за університетським статутом 1863 р., мала бути 

посилена роль практичних занять у справі викладання. На основі положень статуту в 

Харківському університеті були відриті нові кабінети, лабораторії, музеї, клініки, 

переважно на медичному та фізико-математичному факультетах. Однак МНО суттєво 

не збільшило асигнування на розширення університетських будівель, 

укомплектування лабораторій, поповнення фондів бібліотек та музеїв [208, с. 30]. 

У протоколах засідань ради ІХУ (1872 р.) знаходимо інформацію про 

збагачення колекції музею на базі акушерської клініки, завдячуючи старанням 

професора І. Лазаревича [319]. При цьому І. Лазаревичу вдавалося залучити слухачок 

Повивального інституту до благодійництва.  

Зазначимо, що поширенню наукових знань засобом музейних колекцій навчально-

допоміжних установ медичного й фізико-математичного факультетів сприяв допуск до 

роботи з ними сторонніх осіб (здійснювався за умови дозволу ректора та завідуючого 

навчально-допоміжної установи й плати 3 руб. сріблом за півріччя) [303].  

Установлено, що науковці ІХУ з повагою ставилися до роботи бібліотеки. Серед 

тих, хто в цей час особливо активно користувався бібліотечними фондами й залучався 

до їх упорядкування, були вчені: фізик М. Бекетов, біохімік А. Данилевський, фізіолог 

В. Данилевський, географ та ботанік А. Краснов. Професори й викладачі приходили 

на допомогу бібліотеці: упорядковували фонди; складали каталоги; передавали на її 

користь кошти від додаткових лекцій; вели переговори з книгопродавцями; купували 

книги за власний кошт для бібліотеки [370, с. 44–45]. З пожертвувань, що бібліотека 

університету отримала з 1863 по 1883 рр., заслуговують на увагу ті, що були надані 

професорами Д. Лямблем, І. Калениченком [370, с. 45]. 
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Протягом означеного етапу удосконалювалися форми виявлення благодійної 

допомоги студентам університету. Наприкінці 60–х років ХІХ ст. у середовищі 

професорсько-викладацького складу університету почала визрівати думка про 

необхідність систематичної допомоги представникам студентської молоді, що страждали 

від нестатків [8, с. 918–921; 68, с. 415]. Як зазначали дослідники, цей задум вдалося 

реалізувати тільки у 1871 р. засобом створення «Товариства допомоги нужденним 

студентам Імператорського Харківського університету». Одним з ініціаторів створення 

нового товариства був професор М. Бекетов [68, с. 415].  

За положенням статуту, членами товариства могли бути повнолітні особи 

незалежно від статі, соціального стану й звання [68, с. 415]. За рішенням комітету 

товариства, студентам зазвичай видавалися короткострокові та довгострокові 

позики. Товариство також забезпечувало утримання деяких студентів протягом 

всього терміну навчання (з обов’язком при працевлаштуванні повернути борг). 

Благодійний фонд формувався з членських внесків та пожертвувань. Серед 

благодійників були й науковці, що забезпечували організацію навчального процесу 

студентів-медиків й фармацевтів: професори О. Кузнєцов, Г. Лагермарк, Л. Гіршман, 

А. Шимков та ін. [246; 412, с. 107]. За статутом товариства, для «посилення» різних 

засобів фінансових надходжень на його рахунок, членам товариства надавалося 

право «влаштовувати публічні лекції, вистави, концерти тощо, з відповідного 

дозволу та з додержанням установлених правил» [68, с. 416; 246]. 

Громадсько-просвітницька діяльність представників професорсько-викладацької 

колегії Харківського університету протягом досліджуваного етапу багато в чому 

обумовлювалася організацією наукових товариств на базі цього закладу освіти. У травні 

1869 р. було засноване «Товариство дослідників природи при Харківському 

університеті» [411, с. 100]. Ініціатором заснування товариства був М. Бекетов, а першим 

головою (1869–1879 рр.) став професор О. Чернай. Товариство об’єднувало учених не 

лише Харкова, а й тих, хто мешкав за його межами.  

Протягом 1869–1925 рр. товариство видавало часопис «Труды общества 

испытателей природы при Харьковском Университете». Засобом публікації 
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названого видання популяризувалася інформація в галузі зоології та ботаніки, 

зокрема, серед учених, студентів-медиків та слухачів медичного факультету 

(фармацевтів), а також серед представників громадськості. Товариство приділяло 

увагу організації публічних курсів і лекцій для поширення природничих знань. 

У грудні 1872 р. було оголошене рішення міністра про дозвіл існування 

«Товариства дослідних наук при Імператорському Харківському університеті» з двома 

секціями: фізико-хімічною та медичною [411, с. 100; 412, с. 107]. У діяльності медичної 

секції Товариства дослідних наук, приймали участь як науковці-медики, так і студенти 

старших курсів медичного факультету ІХУ, лікарі міста. Серед науковців-медиків, що 

сприяли популяризації наукових знань на базі секції, слід назвати низку професорів, а 

саме: І. Вагнер, І. Зарубін, А. Якобій, І. Лазаревич, Я. Кремянський, К. Кучін, 

Ф. Тихонович, І. Оболенський, В. Грубе, В. Крилов, П. Ковалевський, М. Попов, 

А. Чиріков, В. Данилевський, П. Ясинський, М. Пономарьов та інші науковці.  

За перші десять років свого існування медична секція опублікувала наукові 

доповіді своїх членів у додатках до протоколів засідань товариства, у періодичному 

виданні Харківського університету («Протоколы заседаний медицинской секции 

Общества опытных наук при Императорском Харьковском университете», 1873–

1886) [212, с. 165]. Також про результати засідань повідомлялося на шпальтах 

місцевої преси та газети медичного спрямування «Врач». З 1882 р. розпочинаються 

періодичні видання наукових праць безпосередньо членів медичної секції. Першим 

редактором видання став В. Крилов [59, с. 12].  

Представники секції фізико-хімічних наук, а саме науковці-хіміки, поряд з 

фундаментальними дослідженнями вивчали природні багатства регіону. Так, 

проводилася систематична робота з аналізу харчових продуктів, спиртних напоїв і 

гасу (для запобігання можливої їх фальсифікації) [216, с. 11].  

Отже, впродовж 1863–1882 рр. поглиблювалися (удосконалювалися) змістові 

складники основних форм громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків 

та природодослідників в освітньому просторі Харківського університету: виконання 

обов’язків ректора (А. Пітра), деканів й секретарів факультетських рад, участь у 
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функціонуванні університетського суду; залучення до роботи в комісіях, сумісних 

нарадах з представниками від земств; оголошення публічних промов 

просвітницького характеру під час урочистих актів та пам’ятних подій; виявлення 

приватної ініціативи, спрямованої на розвиток навчально-допоміжних установ 

університету та допомогу студентам засобом участі в «Товаристві допомоги 

нужденним студентам Імператорського Харківського університету»; популяризація 

наукових досягнень викладачів під час роботи наукових товариств університету та 

засобом регулярних публікації їхніх видань; проведення спеціальних курсів для 

лікарів з метою поновлення їхніх знань у період військових дій; відрядження до армії; 

допомога Товариству Червоного Хреста й пораненим. Окремі науковці (В. Крилов) 

намагалися вплинути на характер рішень чиновників Державної ради стосовно 

положень проєкту нового статуту з метою удосконалення процесу підготовки 

майбутніх фахівців.  

Інтенсифікація громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків та 

природодослідників Слобожанщини в контексті реалізації ними функцій Харківського 

університету (1884–1917 рр.). У період сьогодення дослідники стверджують: не 

дивлячись на те, що за статутом 1884 р. управління університетом пов’язувалося з 

постійним бюрократичним контролем, окремі функції університетської автономії 

залишалися [299, с. 377]. Це обумовлювало можливість вияву громадської позиції 

науковцями. Вивчення джерельної бази дослідження дозволяє констатувати, що на 

початку окресленого етапу члени ради медичного факультету ІХУ брали участь у 

вирішенні соціально значущих проблем. Так, на порядку денному було питання: чи є 

необхідність обмежувати кількість студентів-євреїв на медичному факультеті, за умови 

позитивної відповіді – який відсоток євреїв є допустимим при прийомі?  

Прикметно, що навіть усвідомлюючи сутність національної політики, 

професори медичного факультету Харківського університету І. Щелков та 

Л. Гіршман відкрито висловлювалися проти обмежень у прийомі студентів за 

релігійною та національною ознакою [207, с. 132]. Стосовно встановлення 

допустимого відсотку студентів іудейського віросповідання представники 
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професорської колегії на раді медичного факультету (1884) висловилися так: за 

10% – 8 членів ради, за 15% – 3 члени ради, за 5% – 1 член ради. 

Надалі, приймаючи до уваги клопотання ради медичного факультету, Рада 

університету неодноразово зверталася до МНО з проханням приймати євреїв (осіб 

іудейського віросповідання) для отримання медичної освіти поверх установленого 

урядом обмеження у 5% [429]. Такі прохання найчастіше задовольнялися. Так само 

МНО задовольняло прохання Харківського університету стосовно прийняття поверх 

установленої норми слухачів-євреїв для отримання фармацевтичного звання [310].  

За розпорядженням міністра від 1888 р., до кола тих слухачів, які бажали отримати 

звання провізора, слід було допускати не більше 20% осіб іудейського віросповідання 

[207, с. 143]. На шпальтах харківської періодичної преси за жовтень 1903 р. 

повідомлялося: на фармацевтичні курси при Харківському університеті заяви були 

подані від 13 християн і 68 євреїв (іудеїв). Правління університету зарахувало 12 

християн і 3 євреїв. Завдяки клопотанням перед МНО представників професорсько-

викладацької колегії університету, до студентсього кола зарахували ще 36 євреїв [309]. 

Протягом окресленого етапу прогресивно налаштовані представники 

медичного й фізико-математичного факультетів ІХУ залучалися до зусиль освітян 

вирішити завдання інституалізації вищої жіночої медичної освіти. У 1899 р. до ради 

медичного факультету був надісланий проєкт урядового рішення про доцільність 

прирівнювання прав жінок-лікарів до прав лікарів чоловічої статі. Для більш 

детального розгляду його положень та вироблення поправок було створено комісію 

у складі: В. Ясинський, Ф. Опенховський, М. Пономарьов. За результатами роботи 

комісії окремі положення проєкту було доопрацьовано, схвалено на засіданні 

факультетської ради та надано для затвердження ректору [208, с. 171]. 

У 1901 р. професор О. Бєлоусов, який з 1897 р. по 1908 р. керував кафедрою 

анатомії в Харківському університеті, як представник ради медичного факультету підняв 

на Ученій раді питання стосовно допуску жінок до навчання в університеті. Професор 

спирався на міністерські укази про розширення прав жінок-лікарів. Натомість, аж до 

1905 р. це питання залишалося відкритим, допоки Вчена рада не допустила жінок 
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слухачками на всі факультети. Прийом жінок на медичний факультет в якості вільних 

слухачок відбувався в 1905–1907 роках [67; 232]. 

Прогресивні представники медичного факультету Харківського університету 

підтримували намагання жінок-лікарів залучатися до просвіти дорослих, проводити 

публічні лекції на базі університету. Так, за підтримки професорської колегії медичного 

факультету в актовій залі університету 31 січня 1900 р. у присутності численної публіки (в 

основному дам) жінка-лікар Дрентельн прочитала лекцію «Лікувати чи виховувати» [173]. 

Доповідачка торкнулася проблеми дітей-невротиків, висвітлила причини нервозності 

дитини. Наприкінці лекції Дрентельн запропонувала організувати гурток батьків-

вихователів [173]. Наведені факти вказують на зростаючий авторитет жінки-лікаря на 

Слобожанщині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.  

При цьому вагомою була роль фундаторів медичної та фармацевтичної освіти 

на базі ІХУ, які поширювали серед пересічних громадян, студентів упевненість щодо 

можливості жінки реалізувати власний життєвий сценарій за допомогою диплома 

про вищу медичну освіту. Характерно, що в 1909 р. до асистування при читанні 

лекцій з неорганічної хімії студентам-медикам була допущена жінка – доктор 

фізичних наук Женевського університету Клара Ролль [73]. 

У 1899 р., за пропозицією попечителя ХНО, радою медичного факультету було 

запропоновано для обговорення питання стосовно організації при університетах 

постійно діючих спеціальних курсів з метою професійного удосконалення лікарів. 

Для обґрунтування позиції факультету було вирішено створити комісію у складі 

професорів: І. Оболенського, В. Крилова, П. Ясинського, Ф. Опенховського, 

Л. Орлова, М. Пономарьова. Позитивний висновок комісії щодо означеного питання 

було надане ректору ІХУ [207, с. 171]. Користуючись сучасною лексикою, можна 

стверджувати, що науковці-медики залучалися до популяризації ідеї післядипломної 

освіти лікарів та пошуку шляхів її практичного втілення. 

Виявом громадської позиції науковців-медиків та природодослідників 

Харківського університету була реакція на революційні події. Під час подій 1905 р. 

професор Л. Гіршман, беручи участь у роботі дисциплінарного суду ІХУ, виявив своє 
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негативне ставлення до відрахування ректором революційно налаштованих студентів без 

відому названої установи. На знак протесту науковець відмовився бути головою 

дисциплінарного суду й був змушений піти у відставку. Позиція ученого впливала на 

світогляд інших науковців, сприяла усвідомленню значущості корпоративної єдності 

представників професорсько-викладацької колегії у відстоюванні своїх ідеалів. Навіть 

ректор, за посередництва депутації університету, звернувся у вересні 1905 р. до 

Л. Гіршмана з проханням повернутися до роботи у навчальному закладі [108]. 

Узагалі, з початком революційних подій частина науковців Харківського 

університету була захоплена загальним демократичним піднесенням, що охопило всю 

країну. Про участь студентів-медиків та лікарів у подіях жовтня 1905 р., повідомляв на 

сторінках преси науковець-медик В. Фавр. На основі власних спостережень, В. Фавр 

навів приклади самовідданої діяльності його колег, які виконували свій моральний 

обов’язок під час революційних подій [403, с. 169].   

Важливу роль у залагодженні конфліктних ситуацій між адміністрацією міста та 

страйкуючими студентами під час революційних подій відіграв відомий ботанік, ректор 

Харківського університету Л. Рейнгард. На посаду ректора Харківського університету 

заслуженого професора кафедри ботаніки Людвига Вільгельмовича (Васильовича) 

Рейнгарда обрали у вересні 1905 р. за рішенням 71 професора [36]. У статусі ректора 

Л. Рейнгард неодноразово протягом вересня-жовтня 1905 р. звертався до генерал-

губернатора Старинкевича, виступав перед студентами, представниками Ради 

професорів [23; 24, с. 33; 83; 335]. Серед архівних документів ДАХО є матеріали зі 

згадками про виступи ректора з промовами політичного спрямування перед 

професорсько-викладацьким складом медичного факультету [505]. Завдячуючи його 

зусиллям в ІХУ було налагоджене нормальне академічне життя.  

У контексті громадсько-просвітницької діяльності доречно розглядати виявлені 

особисто науковцями Харківського університету, або за їх сприяння, благодійні акції й 

акти приватної ініціативи. Слід згадати про результати дослідницької 

патологоанатомічної роботи студентів-медиків, а саме публікацію 6-томної «Шкільної 

хроніки» (близько 185 др. арк.), здійснену з ініціативи та на кошти професора В. Крилова 
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протягом 1890–1895 рр. (5000 особистих рублів) [372, с. 117; 249]. Самого професора 

його сучасники називали людиною, що на будь-яку суспільно значущу подію 

відгукується надзвичайно чуйно. Після практичних занять він міг запросити студентів до 

своєї домівки, де під час вечері проводив з ними бесіди на злободенні теми [352]. 

У 1888 р. професор В. Грубе особисто допомагав лікувати поранених, які 

отримали травми 17 жовтня того року у результаті аварії імператорського поїзду 

недалеко від Харкова (ст. Борки). Про організацію допомоги тим, хто постраждав у 

результаті катастрофи, професор розповів на сторінках спеціального видання [50]. 

Завдяки особистому звертанню відомого хірурга до імператора Олександра III й 

привертанню його уваги на тісноту будівель, де розташовувалися університетські 

клініки, ІХУ отримав кошти для вирішення проблеми.  

Зауважимо, що протягом окресленого етапу матеріальною підтримкою студентів, 

як і на попередньому етапі, займалося «Товариство допомоги нужденним студентам 

ІХУ» [140, с. 97]. Роботи товариства була пожвавлена, зокрема, завдяки активній участі в 

ній представників факультетів: медичного (О. Кузнєцов, В. Левитський, А. Чиріков, 

Л. Гіршман, М. Куплеваський та ін.) та фізико-математичного (М. Бекетов, І. Осипов, 

Л. Рейнгард та ін.) [117; 256]. Так, видатного вітчизняного вченого-хіміка та викладача 

І. Осипова (1855–1918 рр.) декілька років обирали головою та членом комітетів цього 

товариства [118, с. 12]. Постійний прибуток товариства складався з: членських 

внесків, пожертвувань, доходів з танцювально-музичних вечорів, коштів від 

повернення позик, відсотків з короткострокових позик і позик під заставу стипендій, 

відсотків з капіталу [256]. За влучним висловлюванням Д. Багалія та Д. Міллера, 

«якби не було Товариства, Харківський університет дав би Росії набагато менше 

освічених людей, ніж дав насправді» [9, с. 920]. 

З метою підтримки недостатньо забезпечених студентів – вихідців з 

Подільської губернії, що навчалися в Харківському університеті, приват-доцент 

фізико-математичного факультету В. Талієв провів публічну лекцію на тему 

«Екскурсія в майбутнє». Найбільш цікавами, за твердженням сучасників, були такі 

питання: наукові основи прогнозування, біологічні «проспективи» медицини, шанси 
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на подовження життя. Науково-популярний характер змісту лекційного матеріалу 

привертав увагу різних категорій слухачів [167]. 

На початку ХХ ст. за сприяння науковців університету, зокрема й 

представників медичного й фізико-математичного факультетів, розпочало діяльність 

«Бюро приватного студентського життя при Харківському університеті» [25; 478]. 

Бюро надавало допомогу студентам в отриманні додаткового заробітку, пошуках 

квартир для проживання. Відомо, що на початку ХХ ст. плата за приватні уроки й 

репетиторство, якими підробляли студенти, становила від 5 до 25 руб. на місяць 

(більшість – 10–15 руб.), вартість години занять – 1– 1,5 руб. Студенти нерідко 

виконували таку роботу «за стіл та квартиру».  

Установлено, що науковці-медики також приймали участь у діяльності 

Професійного союзу студентів-медиків Харківського університету. Їхній внесок у справу 

запобігання поширенню туберкульозу передбачався планом заходів, розроблених у 

1908 р. спеціальною комісією союзу. Так, було намічено заснувати особливе товариство 

(лігу) для допомоги хворим на туберкульоз студентам вищих навчальних закладів 

Харкова. До установи мали увійти крім студентів: лікарі, професори і взагалі особи, які 

співчували та могли бути корисними у здійсненні практичних заходів в означеній справі 

[432]. Також передбачалося улаштування студентського санаторію та підготовка й 

поширення серед молоді спеціальних брошур про сутність туберкульозу, засоби 

боротьби з ним. Відомий терапевт, професор кафедри терапевтичної й шпитальної 

клініки в Харківському університеті Ф. Опенховський у 1909 р. звернувся до губернатора 

з проханням дозволити відрахувати на користь союзу кошти, зібрані для недостатньо 

забезпечених студентів-медиків. У місцевій пресі повідомлялося, що губернатор 

дозволив з суми (2701 руб. 19 коп.), отриманої під час благодійного вечора, відрахувати 

10% (270 руб. 10 коп.) на користь союзу [321]. 

Громадська діяльність науковців-медиків та природодослідників Харківського 

університету, між іншим, полягала у намаганні вирішувати проблеми, що виникали у зв’язку 

з важким матеріальним становищем співробітників університету. Зокрема, професор 
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І. Осипов став фундатором та головою Позико-ощадної каси службовців у Харківському 

університеті та Першого товариства страхування життя на взаємних засадах [118, с. 12].  

Громадська позиція окремих науковців-медиків виявлялася у процесі пошуку 

шляхів більш раціональної організації університетської освіти й формування особистості 

науковця-медика. У 1895 р. до ради медичного факультету Харківського університету 

професором В. Криловим було подано рапорт (16 жовтня) з пропозиціями стосовно 

проєкту правил для організації випробувань на ступінь доктора медицини [148]. Особисто 

В. Крилов вважав за необхідне для «оздоровлення ступеня доктора медицини» здійснити 

низку реформ: покращити стан навчально-допоміжних установ медичного факультету, 

переглянути правила випробувань. Висловлюючи свої міркування, автор рапорту 

намагався сприяти поліпшенню діяльності університетської спільноти й доводив сутність 

своїх переконань до колег та адміністрації, що дозволяє вважати висловлені пропозиції 

формою громадсько-просвітницької діяльності.  

На початку ХХ ст. у складі спеціальної комісії ІХУ, утвореної для роботи над 

проєктом нового університетського статуту (1901), приймали участь представники 

медичного (Л. Гіршман, І. Скворцов) та фізико-математичного (П. Степанов, М. Соколов 

та ін.) факультетів [110; 265, 267]. Головою комісії було призначено Л. Гіршмана [42]. У 

рапорті, що був підготовлений науковцем для розгляду Радою університету, знаходимо 

тези щодо бажаних засад університетського устрою. Зауважувалося, що виховання 

особистості в університеті має забезпечуватися засобом впливу установи на розширення 

світогляду; посилення морального розвитку здобувачів освіти шляхом вивчення ними 

чистої науки; пошуку істини; привчання до серйозного мислення [42, с. 2]. Відтак, було 

зроблено висновок: в основу університетського статуту мають бути покладені принципи 

свободи викладання, свободи слухання, колегіального самоуправління. Був названий 

також спосіб боротьби з поширенням шкідливих для університету течій серед 

студентства. Таким способом була визнана правильна, узаконена, заснована на 

самодіяльності організація молоді [42, с. 2]. 

У 1902 р. В. Данилевський був призначений членом «Височайше затвердженої 

комісії з перебудови вищих навчальних закладів Міністерства народної освіти» [407, 
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с. 47]. У книзі В. Данилевського «Лікар, його покликання та освіта» [54], 

опублікованій у 1921 р., відбито ідеї ученого стосовно медичної освіти та її реформи, 

які висловлювалися ним протягом окресленого етапу як зауваження щодо 

університетського статуту 1884 р. Автор звертав увагу на слушність таких 

пропозицій: збільшити термін навчання медиків на рік заради відведення часу на 

лікарську практику; більш активно залучати студентів до наукової роботи; узгодити 

програми споріднених дисциплін, щоб уникнути дублювання [13, с. 383–387].  

У січні 1906 р. делегація Харківського університету, до якої входили ректор 

Л. Рейнгард та професор В. Данилевський, була відряджена до Петербургу для роботи 

над проєктом нового університетського статуту [511]. У цьому проєкті визначалася 

наукова місія університетів: розробка і розвиток наук [511]. На жаль, новий статут так і 

не був прийнятий. Проте, сам факт роботи комісії свідчить, що за участі науковців 

Слобожанщини відстоювалася ідея університету серед представників наукової спільноти 

та передових кіл громадськості.  

Усвідомлення цінностей університетської освіти спрямовувало науковців-

медиків та природодослідників Харківського університету до висловлювань, що 

мотивували викладачів до самовдосконалення у педагогічній діяльності. Так, образ 

викладача університету окреслювався у результаті висвітлення бажаних для 

представника професорсько-викладацької корпорації педагогічних здібностей.  

У наш час можливо скласти уяву про те, які саме педагогічні здібності 

викладачів отримували позитивну оцінку фундаторів вітчизняної медичної та 

фармацевтичної освіти, на основі герменевтичного підходу до аналізу біографічних 

довідок, пам’ятних промов та опублікованих некрологів представників 

професорсько-викладацької колегії Харківського університету [1; 208; 211; 287–296; 

381; 388]. Значна кількість публікацій про життя, службову та літературну діяльність 

науковців-медиків Харківського університету була підготовлена в якості матеріалів 

для ювілейного видання медичного факультету професором М. Поповим.  

Аналіз публікацій дозволяє стверджувати, що М. Попов, змальовуючи 

інтелектуальний портрет представників професорсько-викладацького складу 



 

401 
 

Харківського університету, насамперед, звертав увагу на високий рівень морально-

етичних якостей і професійної підготовки своїх колег. Так, у некролозі професора 

А. Подрєза, М. Попов намагався висвітлити чинники, що зумовили успішну науково-

педагогічну кар’єру хірурга [294, с. 3]. Автором некрологу серед педагогічних 

здібностей професора були найперше охарактеризовані ті, що в період сучасності 

розрізняються як організаторські, комунікативні, дидактичні, академічні, сугестивні 

(табл. Д. 1.7, с. 596) [208, c. 176–179; 294]. 

Професор І. Троїцький, вшановуючи пам’ять дитячого лікаря Військово-

медичної академії М. Бистрова у 1906 р., високо оцінював його моральні якості, 

гуманізм та поведінку у процесі здійснення громадсько-просвітницької діяльності. 

Він писав: «Микола Іванович ніколи не кадив фіміаму перед сильними світу цього і 

завжди висловлювався на користь наукової і життєвої правди» [388, с. 241–242]. 

У звітних документах Харківського університету, періодичній пресі повідомлялося 

про роль медичних музеїв університету у популяризації наукових знань серед населення. 

Колекції медичних музеїв ІХУ використовувалися для проведення низки виставок (табл. 

Д.1.8, с. 597) [188; 266; 322; 382]. Поширенню знань серед студентства про способи 

запобігання хворобам сприяли експозиції Етнографічного музею, створеного при 

Харківському університеті за участі природознавця А. Краснова в 1902 р.  

Участь працівників медичного й фізико-математичного факультетів 

Харківського університету у міжнародних та вітчизняних конгресах і з’їздах, 

надсилання ними експонатів на виставки, що улаштовувалися в науково-освітніх 

центрах Російської імперії та за кордоном, сприяло популяризації досягнень 

вітчизняної науки (див. табл. Д.1.9, с. 598) [189; 264; 387; 435].  

На базі Харківського університету у грудні 1911 р. був проведений ІV Всеросійський 

одонтологічний з’їзд [253; 348]. Обов’язки голови оргкомітету з’їзду виконував професор 

С. Попов. Показово, що до складу президіуму з’їзду була обрана представниця наукової 

спільноти Слобожанщини, жінка-лікар – Р. Рохліна-Рашина [348, с. 44]. 

Науковці-медики та природодослідники ІХУ прийняли участь у підготовці та 

роботі ХІІ Археологічного з’їзду (Харків, 15–27 серпня 1902 р.) [198]. Уже на початку 
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1900 р. радою медичного факультету ІХУ були обрані члени Попереднього комітету: 

професори М. Попов, В. Крилов, О. Бєлоусов [207, с. 171]. Радою фізико-математичного 

факультету до комітету було обрано А. Краснова. Саме професор А. Краснов 4 січня 

1900 р. озвучив програму етнографічної виставки, улаштуванням якої він опікувався 

(табл. Д.1.10, с. 598) [362, с. 80]. Ним був запропонований проєкт екскурсій Харківською 

губернією (Старобільський, Куп’янський, Ізюмський, Зміївський або Валківський і 

Сумський, Охтирський, Вовчанський, Харківський повіти) [107].  

Професор М. Попов здійснив анатомічні дослідження черепів з різноманітних 

поховань, розкопаних на Харківщині [362, с. 141]. З матеріалів роботи з’їзду дізнаємося, 

що М. Попов підготував два повідомлення на тему «Анатомічне дослідження кісток, 

знайдених при розкопках курганів в Харківській губернії» [290; 362, с. 98]. Обидві 

доповіді були опубліковані у виданні Харківського Попереднього комітету разом з 

краніометричними таблицями [290, с. 356, 445]. 

Не були байдужими до роботи ХІІ Археологічного з’їзду й інші науковці. Так, 

професор І. Щелков звернувся з відкритим листом до представників Харківського 

Підготовчого комітету, в якому обґрунтував важливість вивчення підземних ходів 

Харкова [285]. Від імені професора В. Данилевського були надані Археологічному з’їзду 

відомості про мережу харківських катакомб, зібрані ним ще в дитинстві [121]. Отже, 

наведені факти свідчать про залучення науковців-медиків та природодослідників 

Харківського університету до краєзнавчих антропологічних досліджень, їхні намагання 

поширити результати наукових досліджень серед громадськості. 

Громадська активність науковців-медиків та природодослідників ІХУ виявлялася 

також в поширенні наукових знань серед пересічних громадян, учених та студентів 

засобом організації просвітницької діяльності на базі університету під час щорічних 

університетських актів. Представники медичного й фізико-математичного факультетів 

виступали з промовами, зміст яких сприяв популяризації науки. Зокрема, були оголошені 

промови: професором Г. Лагермарком – «Олександр Михайлович Бутлеров» (1887) [157], 

професором І. Скворцовим – «У чому сила життя та всієї природи» (1891 р.) [207, с. 151], 

професором І. Осиповим – «Нарис розвитку хімії у XIX ст.» (1898 р.) [118, с. 12]. Згодом 



 

403 
 

тексти промов були опубліковані. Медична спрямованість була характерна для публічних 

лекцій про чуму, організованих у 1897 р. радою медичного факультету за пропозицією 

МНО. Рада факультету прийняла рішення призначити лекторами В. Крилова, 

О. Богданова, О. Репрєва [207, с. 165].  

Протягом окресленого етапу з ініціативи В. Фавра було організоване дослідження 

шляхів поширення в середовищі студентів венеричних захворювань. Учений організував 

у 1902 р анонімне опитування серед 1298 студентів харківських закладів вищої освіти 

(ІХУ, Харківський Технологічний інститут, Харківський Ветеринарний інститут). 

Статистичні дані дозволили В. Фавру зробити висновок про необхідність організації 

фізичного й статевого виховання молоді [190; 401].  

Під час дії статуту 1884 р. на базі університету діяв лекційний гурток, 

організовувалися публічні лекції. Так, екстраординарний професор І. Оршанський в 

якості члена лекційного гуртка читав 1–2 рази на рік (1885–1887 рр., 1889–1892 рр.) 

в університетській аудиторії лекції про гіпнотизм, галюцинації, почуття [412, с. 222]. 

З архівних матеріалів дізнаємося, що у 1901 р. професор І. Осипов читав протягом 

весняного півріччя публічні лекції (наприклад, «Про повітря та воду») щоп’ятниці в 

хімічній аудиторії університету [468]. 

Науковці-медики та природодослідники Слобожанщини залучалися до 

рецензування творів педагогічної спрямованості. Рецензії публікувалися на сторінках 

періодичних видань ІХУ. Така практика дозволяє свідчити про намагання низки 

професорів популяризувати актуальні питання методики виховання в університетському 

середовищі. Зокрема, увага окремих учених була прикута до висвітлення публікацій, в яких 

піднімалися питання упровадження науково-обґрунтованих способів фізичного виховання 

дітей. Так, на сторінках «Записок Императорского Харьковского университета» була 

опублікована рецензія професора І. Троїцького стосовно праці, виданої на честь 

П. Лесгафта. Автор визнавав видатну роль П. Лесгафта у справі упровадження наукового 

підходу до розробки питань фізичного виховання. Погоджуючись з педагогічними 

поглядами П. Лесгафта, І. Троїцький стверджував, що фізичне виховання має бути тісно 

пов’язане з розумовим [389, с. 6]. Зауважимо, що І. Троїцький погоджувався з тезою 
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педагога стосовно ролі гри у фізичному розвитку дитини [389, с. 9]. Науковець 

висловлював надію, що читачі рецензованого видання приймуть участь у побудові школи 

з урахуванням педагогічних поглядів П. Лесгафта [389, с. 11]. 

Різнобічну громадську, просвітницьку діяльність науковці-медики та 

природодослідники Слобожанщини проводили на базі наукових товариств Харківського 

університету. Так, Товариство фізико-хімічних наук стало осередком наукової фізико-

хімічної думки не лише у Харкові, але й взагалі на території нинішньої України. 

Прикметно, що до складу товариства увійшли не лише місцеві вчені, а й науковці з інших 

міст (Київ, Новочеркаськ, Рига, Томськ). На засіданнях товариства приділялася увага 

висвітленню ролі видатних учених (А. Лавуаз’є, М. Ломоносов, П. Хрущов, В. Лугінін, 

М. Бекетов, М. Чернай та ін.) у розвитку науки [117, с. 366].  

 Члени товариств виконували практичні завдання в інтересах розвитку народного 

господарства й охорони здоров’я Харківщини й Донбасу. Так, Товариство фізико-

хімічних наук долучалося до прикладних досліджень якості продуктів споживчого ринку, 

води, спиртних напоїв і гасу (для запобігання можливої їх фальсифікації) [216, с. 11], 

забезпечення армії лікарськими препаратами [117]. Окремі науковці проводили під час 

засідань товариства публічні лекції [328]. 

 Відкриті публічні засідання з питань виховання були започатковані у 1894 р. 

професором П. Ковалевським, який на той час очолював Товариство наукової 

медицини і гігієни. У місцевій пресі повідомлялося про їх проведення товариством в 

найбільших аудиторіях університету та про участь П. Ковалевського в обговоренні 

питань фізичного виховання дітей [244]. До участі в обговоренні доповідей членів 

Товариства наукової медицини і гігієни залучалися студенти та слухачі [245].  

На засіданнях Товариства дитячих лікарів при Харківському університеті 

(початок ХХ ст.) професором І. Троїцьким була висунута ідея створення 

Педологічного музею в Харкові [179; 332, с. 341–344]. У 1915 р. доктор А. Рабінович 

виступив на засіданні товариства з доповіддю, присвяченою досвіду створення 

аналогічних установ. Обговорюючи основні положення доповіді, члени товариства 

прийняли рішення: ознайомити місцевих учителів з ідеєю заснування музею [30]. 
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Науковці-медики та природодослідники ІХУ періодично залучалися до роботи 

інших наукових товариств, діючих на базі навчального закладу. Показовим був виступ 

професора Л. Гіршмана у 1903 р. на святковому зібранні Юридичного товариства, 

присвяченого ушануванню пам’яті професора Д. Каченовського [43, с. 66].  

Однією з форм громадсько-просвітницької діяльності науковців в 

університетському середовищі, як і на попередніх етапах, було обрання видатних учених 

почесними членами університету. На окресленому етапі значно зріс перелік науковців, 

обраних почесними членами за поданням професорів фізико-математичного та медичного 

факультетів, що відбито у табл. Д. 1.11 (див. с. 600) [207, с. 183; 302]. Серед почесних 

членів, між іншим, були і колишні професори Харківського університету, що 

продовжували свою кар’єру в інших містах Російської імперії та за кордоном. Натомість, 

під час Першої світової війни на патріотично-шовіністичній хвилі було позбавлено звання 

почесного члена Харківського університету німецького вченого зі світовим іменем 

(біолога, зоолога та антрополога) Е. Геккеля, який підтримав політику кайзерівської 

Німеччини [302, с. 6]. Така подія на той час була виявом громадської позиції науковців. 

Інформацію про видатних закордонних вчених надавали студентам викладачі 

медичного та фізико-математичного факультетів. Так, дізнавшись від них про смерть 

всесвітньо відомого спеціаліста у галузі хірургії Т. Білльрота, студенти медичного 

факультету надіслали до Віденського університету телеграму зі словами співчуття, 

про що сповіщала газета «Харьковские губернские ведомости» [283]. Життя та 

діяльність відомого лікаря, певною мірою, слугували взірцем для наслідування та 

були орієнтиром в окресленні особистісно-педагогічних цінностей та ідеалів 

майбутніх фахівців в галузі медицини та фармації.  

Слід звернути увагу на форми громадсько-просвітницької діяльності науковців-

медиків Харківського університету, що обумовлювалися подіями Першої світової війни. 

Так, приміщення Клініки дитячих хвороб при медичному факультеті та Хімічного 

інституту фізико-математичного факультету були надані для потреб військового 

відомства [371, с. 22, 60]. Науковці-медики докладали особистих зусиль для забезпечення 

функціонування лазарету при Харківському університеті, що був улаштований в 
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аудиторії фізико-математичного факультету. Лазарет, відкритий 24 жовтня 1914 р., 

утримувався на кошти професорів, молодших викладачів та співпрацівників університету 

й обслуговувався силами дружин, дочок та родичок професорів [274, с. 1]. До комісії для 

улаштування лазарету входили науковці-медики та природодослідники: професори 

М. Бокаріус, М. Валяшко, Л. Рейнгард, Ю. Пенський, Б. Пржевальський, М. Трінклер, 

М. Бєлоусов, О. Кисельов; приват-доцент М. Красовський. Також було створено комітет 

по управлінню лазаретом. Директором лазарету було призначено професора-хірурга 

Ю. Пенського. Виявили бажання бути консультантами лазарету професори медичного 

факультету: К. Георгієвський, Я. Анфімов, Е. Жебровський [269, с.7–14].  

Кошти на утримання лазарету надходили завдяки добровільним відрахуванням 

3% від гонорару професорів, 20% – від надбавки до окладу, 2% – від окладу 

молодших викладачів та службовців університету. Матеріальна база лазарету 

поповнювалася завдяки пожертвуванням та наданому для користування 

обладнанню з боку професорів. Так, для тимчасового користування до лазарету 

надійшло: від професора О. Брандта з акушерської клініки – 18 ліжок; від професора 

І. Троїцького з клініки дитячих хвороб – 9 ліжок з матрацами та столики до них; з 

кабінетів від професора М. Бєлоусова – шухляди та шафи; від професора 

Ю. Пенського – операційні столи та особистий хірургічний інструментарій. В якості 

пожертвувань надійшли хірургічні інструменти від професора О. Черевкова [269, с. 7, 

16–17]. Деякі професори надавали кошти для утримання поранених [85]. 

На базі лабораторії порівняльної фізіології та гістології проводилися лекційні 

та практичні заняття для військових стосовно «газової оборони на фронті» 

завідувачем лабораторії професором М. Бєлоусовим та асистентом Нагорним. Також 

були організовані додаткові курси з фізіології та анатомії з гістологією для 

військових фельдшерів. В якості навчального посібника під час занять 

використовувалося видання М. Бєлоусова «Короткі відомості з фізіології» 

(«Короткие сведения по физиологии» – рос. м.), опубліковане в 1917 р. [371, с. 28].  

Як встановлено в дисертаційному дослідженні В. Фесенка, під час Першої 

світової війни в Харківському університеті діяла комісія з питань застосування 
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задушливих газів і боротьби з ними. Працюючи у її складі М. Валяшко та його колеги 

здобували необхідні матеріали для розробки планів підвищення обороноздатності 

країни, здійснюючи численні відрядження до Петрограду та Москви [409, с. 20]. 

Сучасні дослідники (В. Лісовий, Ж. Перцева, І. Робак та ін.) вказують на 

активну участь П. Шатілова в наданні консультацій пацієнтам лазаретів під час 

Першої світової війни. За свідченням П. Шатілова, влітку 1916 р. він був 

відряджений в якості консультанта Південно-Західного фронту для вивчення 

своєрідного епідемічного захворювання, яке він визнав захворюванням «sui generic» 

і назвав еритематозним тифом [174]. 

В організації санітарних курсів для студентів на базі ІХУ у період Першої 

світової війни брав активну участь професор М. Бокаріус [393]. Він проводив 

переговори з лекторами курсів, виступав перед курсантами з мотивуючими 

промовами [217]. Надалі ті студенти, які прослухали лекції на санітарних курсах, 

мали можливість записатися до студентського санітарного загону й виконувати 

обов’язки дезінфекторів [393]. З 1915 по 1917 рр. за безпосередньої участі професора 

було здійснено 3 випуски санітарів з представників студентів медичного факультету 

університету (близько 500 осіб), 2 випуски санітарів-дезінфекторів (70 осіб) і випуск 

30 осіб санітарів-інструкторів по боротьбі із задушливими газами [251]. 

Цікавими у контексті досліджуваної проблеми є пошуки науковцями шляхів 

забезпечення фармацевтичної лабораторії ІХУ ресурсами, що уможливлювали 

прикладний характер роботи установи. Так, професор М. Валяшко та приват-доцент 

М. Красовський запропонували керівництву митниці передати до лабораторії опіум, що 

був конфіскований на кордоні з Туркестаном та Персією. На основі опіуму можна було 

виготовляти екстракти, порошки, а також виділяти з них алкалоїди. У 1915 р. за участі 

М. Красовського у фармацевтичній лабораторії були виготовлені для університетської 

аптеки 13 різновидів лікарських засобів, 75 літрів азоту. Для потреб ветеринарії було 

виготовлено приблизно 1 тис. доз препарату «аніларсин» [261; 378, с. 314].  

Отже, впродовж 1884–1917 рр. набула інтенсифікації громадсько-

просвітницька діяльність науковців у межах університетського простору, на 
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змістові складники якої здійснювали вплив окремі науковці-медики та 

природодослідники, що виконували повноваження ректора (І. Щелков; Г. Лагермарк, 

перший виборний ректор – Л. Рейнгардт), деканів, секретарів факультетських рад, 

представника університетського суду (Л. Гіршман).  

Основними формами означеного напряму громадсько-просвітницької діяльності 

визнано: оголошення публічних промов на урочистих актах університету (з подальшою 

їх публікацією); поширення педагогічно доцільних ідей засобом рецензування праць з 

проблем виховання; інтенсивна популяризаторська робота на виставках, міжнародних 

з’їздах та конгресах; здійснення просвітительства під час зібрань наукових товариств 

(відкриті публічні засідання з питань виховання, проведення публічних лекцій, 

оприлюднення результатів прикладних досліджень, ушанування видатних учених, 

обговорення ідеї створення Педологічного музею в Харкові, поширення інформації з 

історії медичної та фармацевтичної освіти тощо) та у публікаціях часописів Харківського 

університету; добродійна діяльність під час військових дій та вияви приватної ініціативи 

заради вирішення проблем життєдіяльності студентства (сприяння функціонуванню 

«Бюро приватного студентського життя при Харківському університеті», «Товариства 

допомоги нужденним студентам Імператорського Харківського університету», 

Професійного союзу студентів-медиків Харківського університету) й викладачів (участь 

в організації Позико-ощадної каси службовців ІХУ та ін.); залучення до краєзнавчих та 

антропологічних досліджень науковців університету й поширення їх результатів серед 

громадськості; інтенсивне виявлення добродійності науковців під час військових подій 

(передача приміщень навчально-допоміжних установ для потреб військового відомства, 

забезпечення функціонування лазарету при університеті, надання консультацій хворим 

воїнам у лазаретах та на місцях бойових дій); членство у спеціальних комісіях 

(вироблення умов прийому кандидатів у приват-доценти, розробка проєкту правил 

завідування університетськими клініками та проєкту нового університетського статуту). 

Новаційними формами з означеного напряму громадсько-просвітницької 

діяльності науковців були: залучення студентів до спілкування з закордонними 

науковцями; підтримка просвітницької діяльності жінок-лікарів; участь в організації 
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санітарних курсів для студентів; проведення наукових досліджень для забезпечення 

армії лікарськими препаратами; вивчення стану здоров’я студентів та оприлюднення 

результатів досліджень з метою профілактики захворювань; публікація 

революційних статей, відозв та участь у революційних подіях; інтенсивні пошуки 

засобів подолання обмежень у прийомі студентів за релігійною та національною 

ознакою; системне проведення публічних лекцій на базі університету. 

Таким чином, у процесі дослідження з’ясовано, що у межах університетського 

середовища громадсько-просвітницька діяльність науковців-медиків та природодослідників 

Слобожанщини впродовж ХІХ – поч. ХХ ст. набула такого змісту та форм вияву: 

– популяризація серед населення знань шляхом виголошення й опублікування актових 

промов, зокрема здоров’язбережувального й педагогічного характеру;  

– вияв доброчинності й приватної ініціативи щодо облаштування навчально-

допоміжних установ університету, дарування експонатів природничому, зоологічному, 

ботанічному, мінералогічному музеям, придбання анатомічних малюнків для студентів, 

відрахування на користь студентських каси й бібліотеки прибутку від прочитаних «курсів 

лекцій», збагачення колекцій акушерської клініки; упорядкування фондів, складання 

каталогів, пожертви для бібліотеки; фінансова підтримка «Товариства допомоги 

нужденним студентам Імператорського Харківського університету»; сприяння 

функціонуванню Бюро приватного студентського життя, Професійного союзу студентів-

медиків Харківського університету; лобіювання рішення Ученої ради університету щодо 

надання допомоги Товариству Червоного Хреста; передача приміщень навчально-

допоміжних установ для потреб військового відомства (1914), надання консультацій 

хворим, добровільні відрахування коштів на утримання лазарету при університеті (з 1914); 

фінансова підтримка публікацій студентів-медиків у 6-томній «Шкільній хроніці» 

(В. Крилов, 1890–1895) та ін.; професійне консультування представників державних і 

громадських установ (Вовчанський повітовий суд, 1826; військово-лікарські установи 

МВС (ІІ–ІV етапи), Товариство Червоного Хреста, ІІІ–ІV етапи); 

– опублікування статей просвітницького характеру у часописах Харківського 

університету: «Украинский вестник» (І. Каменський, 1816–1819), «Труды общества 
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испытателей природы при Харьковском Университете» (з 1869), «Протоколы заседаний 

медицинской секции Общества опытных наук…» (з 1873 р.), «Записки Императорского 

Харьковского университета» (І. Троїцький, 1912–1913 та ін.);  

– виголошення доповідей щодо розв’язання соціально-значущих питань на засіданнях 

ради медичного факультету (І. Вілкомірський 1848–1849; І. Щелков, Л. Гіршман, 1884 та ін.); 

сприяння інституціоналізації вищої жіночої медичної освіти; 

– надання професійної допомоги, консультацій медичним працівникам під час 

епідемій холери (1848–1849 та ін.), чуми (1897), Кримської (1853–1856), Російсько-

Турецької (1877–1878), Першої світової війн (1914–1917); організація тимчасових курсів 

для лікарів, участь у роботі комісій з вирішення питань організації постійно діючих курсів 

при університеті з метою професійного удосконалення лікарів (І. Оболенський, В. Крилов, 

Ф. Опенховський, Л. Орлов, М. Пономарьов, 1899); додаткових курсів з фізіології та 

анатомії з гістологією для військових фельдшерів (М. Бєлоусов, 1917); участь в організації 

санітарних курсів для студентів під час військових подій (М. Бокаріус, 1915–1917); 

– читання лекцій на публічних курсах з хімії (М. Бекетов, Є. Гордієнко, Г. Лагермарк, з 1838); 

на базі лекційного гуртка (В. Крилов, І. Осипов, І. Оршанський, О. Репрєв, з 1885); на зібраннях 

наукових товариств Харківського університету (ІІІ–ІV етапи); 

– вироблення й структурування рекомендацій населенню щодо ведення здорового 

способу життя та охорони здоров’я: залучення до роботи в комісіях університету для 

відкриття епідеміологічного товариства з інститутом для вивчення та профілактики 

інфекційних хвороб (М. Бекетов, В. Грубе, В. Крилов, В. Лашкевич, Г. Лагермарк та ін., 

1881), використання задушливих газів і запобігання їх впливу (М. Валяшко та ін., з 1914); 

– вивчення стану здоров’я та сприяння профілактиці захворювань студентів (анонімне 

опитування студентів В. Фавром (1902) і оприлюднення їх результатів, створення комісії для 

вироблення заходів щодо запобігання поширенню туберкульозу серед студентів (1908) та ін.);  

– відстоювання принципів функціонування університету (самостійність у 

визначенні правил внутрішнього розпорядку, моральна відповідальність 

представників професорсько-викладацької колегії за успіхи університету та ін.): 
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публікації щодо унормування діяльності університету (В. Крилов, 1881), протест 

проти відрахування ректором студентів (Л. Гіршман, 1905) та ін.;  

– залучення до краєзнавчих досліджень й оприлюднення їх результатів: участь у 

комісіях з підготовки та проведення ХІІ Археологічного з’їзду у Харкові, публікації 

краєзнавчого характеру (О. Бєлоусов, В. Данилевський, А. Краснов, В. Крилов, 

М. Попов, І. Щелков, 1902).  

 

 

4.2. Громадсько-просвітницька діяльність науковців-медиків та 

природодослідників Слобожанщини за межами університетського середовища 

 

 

Упродовж досліджуваного періоду науковці-медики та природодослідники 

Слобожанщини здійснювали взаємодію з державними, громадськими та приватними 

структурами, пересічними громадянами з метою пропагування й цілеспрямованого 

поширення знань, загальної культури. Доцільно прослідкувати трансформацію їхньої 

громадсько-просвітницької діяльності за межами університетського простору протягом 

обґрунтованих в дисертаційному дослідженні етапів.  

Громадсько-просвітницька діяльність науковців-медиків та природодослідників 

Слобожанщини на 1-му етапі (1804–1834 рр.). Уже у першій третині ХІХ ст. мешканці 

Харкова відчували безпосередню практичну користь від викладачів медичного факультету, 

які займалися приватною лікарською практикою. Такий висновок робимо на основі спогадів 

магістра фармації Ф. Рейнгарда (1887): «З лікарів того часу вільнопрактикуючими у 

більшості були професори університету … оператори… колишні ординатори клінік. У 30-і 

роки всі вони користувалися великою практикою» (табл. Д.2.1, с. 600) [336, с. 25]. 

Намагання займатися громадсько-просвітницькою діяльністю виявляв професор 

Г. Коритарі. Відомо, що він помер у 1811 р., не дочекавшись офіційного відкриття 

лікарського відділення у 1811 р. У 1807 р. він виявив бажання служити головним лікарем 
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в Харківському військовому відомстві. Однак МНО не задовольнило клопотання з цього 

приводу. У тому ж році Г. Коритарі, маючи звання магістра окулістки, клопотав перед 

адміністрацією університету стосовно дозволу публікації від його імені в столичних 

відомостях оголошення. Зміст оголошення полягав у доведенні до громадськості його 

бажання приносити людям, які страждали на очні захворювання, безкорисливу допомогу. 

Невідомо, чи був такий дозвіл отриманий. Однак, цікавим є сам факт публічної заяви 

науковця стосовно готовності лікувати безкорисливо [208, с. 86–87]. 

Можливість здійснення громадсько-просвітницької діяльності поза стінами ІХУ 

була надана науковцям у межах низки товариств. За сприяння В. Каразіна у Харкові 

розпочало науково-практичну діяльність Філотехнічне товариство (1811–1826) [383, 

с. 199]. За влучним висловлюванням Д. Багалія, метою В. Каразіна було розбудити сонне 

провінційне суспільство, змусити його діяти на свою та загальну користь, спонукати до 

розробки природних багатств краю [383, с. 625]. Для досягнення поставленого завдання 

В. Каразін разом з професорами ІХУ в університетських лабораторіях здійснював досліди 

щодо отримання спирту найпростішими способами [383, с. 182]. Установлено, що членом 

Філотехнічного товариства був науковець-медик, професор М. Єллінський [337, с. 23–24].  

Низка науковців Слобожанщини брала участь у заснуванні Харківського 

Товариства благодійності (1812–1827), а саме: фундатори медичної та 

фармацевтичної освіти, професори І. Каменський, І. Книгін, В. Дрейсиг, Ф. Делявін. 

Також серед членів товариства згадується аптекар Г. Вензель [39, с. 26–28]. Правила 

функціонування товариства були затверджені та видані у 1812 р. Мета товариства 

була відбита у самій його назві і полягала у наданні допомоги, призріння, 

керівництва, утіхи особам будь-якого звання, роду та віку [39, с. 7]. Члени товариства 

мали сплачувати щорічно на його потреби не менше 25 руб. При цьому, Вільгельм 

Дрейсиг та Вензель були зараховані до кола членів товариства, завдячуючи їх 

грошовим внескам, що свідчило про визнання їхньої громадянської позиції [39, с. 28].  

Просвітницький напрям діяльності Товариства виявився в тому, що з його 

ініціативи у 1812 р. було створено Харківський інститут шляхетних дівчат, який 

відкрився у момент підйому патріотизму та пробудження громадськості [10, с. 699] й 
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до 1818 р. існував як приватний заклад [377, с. 81]. На початку 20-х років ХІХ ст. в 

інституті нараховувалося близько 100 вихованок [10, с. 701]. Деякі професори 

безкоштовно працювали з ними у період 1813–1817 рр., що дозволило вирішити 

проблему з нестачею коштів на утримання установи [10, с. 699]. У 1818 р. 

Товариством був заснований рятувальний заклад – Будинок для повернення до життя 

помираючих. Обов’язки медика виконував в установі професор В. Дрейсиг [421]. 

За сприяння Ф. Пільгера у 1817 р. публікувався господарський місячник 

«Украинский домовод», присвячений проблемам ветеринарії [459] – перше спеціалізоване 

видання з лікувального мистецтва, «перший східнослов’янський ветеринарний часопис» 

[349, с. 32]. Цензура припинила видання за критику урядових кіл. 

Отже, впродовж 1804–1834 рр. за межами університетського середовища 

громадсько-просвітницька діяльність науковців-медиків та природодослідників 

здійснювалася у таких формах: поверхова популяризація науково-практичних знань серед 

населення засобом здійснення приватної лікарської практики; надання безкорисливої 

допомоги хворим, видання господарського місячника «Украинский домовод»; 

нерегулярне поширення науково-практичних знань на базі «Філотехнічного товариства»; 

участь в організації й підтримка діяльності «Харківського товариства благодійності». 

Громадсько-просвітницька діяльність науковців-медиків та природодослідників 

Слобожанщини на 2-му етапі (1835–1862 рр.). Громадсько-просвітницька діяльність 

окремих науковців-медиків протягом досліджуваного етапу за межами університетського 

простору була пов’язана з публікацією матеріалів здоров’яохоронного характеру. Так, 

протягом 1835–1862 рр. готувалися до видання та публікувалися науково-популярні праці з 

метою поширення знань про запобігання та лікування тих, чи інших хвороб (Ф. Альбрехт 

«Популярна настанова про лікування холери», «Про цілющу силу слов’янських мінеральних 

озер» (1846), К. Демонсі «Синоптична таблиця нашкірних хвороб» (1853), І. Рейпольський 

«Про холеру», К. Вишневський «Простонародна ветеринарія», «Досвід вирішення питання 

про запобігання чуми рогатої худоби» (1845/46 н.р.)). Як видно з названих праць, 

Ф. Альбрехтом було здійснено публікацію з метою поширення знань про цілющі 

властивості природних ресурсів рідного краю у 40-і роки ХІХ ст., де було надано опис 
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цілющої води для лікування золотухи, шкіряних хвороб, ревматизму, чоловічого безсилля, 

схарактеризовано хімічний склад води Слов’янських соляних озер. [207, с. 31, 36]. 

Також І. Рейпольським була надрукована стаття «Про цингу, побоювання води» 

(1847) у газеті «Друг здравия», що виходила у Санкт-Петербурзі, про засоби застосування 

дарів природи при лікуванні [208, с. 38–39]. На сторінках місцевої газети «Харьковские 

губернские ведомости» професор наводив інформацію з історії лікарської справи, сутності 

гомеопатії; шляхів використання лікарських рослин, а також цілющих властивостей бані з 

метою оздоровлення [208, с. 121]. Зазначимо, що публікації науковців Слобожанщини в 

періодичній пресі носили оглядовий, нерегулярний та описовий характер. 

Протягом 1835–1862 рр. важливою формою громадсько-просвітницької діяльності 

науковців була їхня робота у гімназіях, училищах, духовній семінарії. Займаючись 

педагогічною діяльністю та лікарською практикою, науковці надавали консультації, 

слідкували за санітарно-гігієнічним станом освітніх установ. Відомо, що професор 

П. Наранович, у вільний від служби в університеті час, працював протягом 8 років (1848–

1856) лікарем Другої Харківської чоловічої гімназії [208, с. 11]. У 1849–1852 рр. професор 

також був лікарем і викладачем медицини в Харківській духовній семінарії. Можемо 

припустити, що за участі науковців-медиків відбувалася популяризація наукових знань щодо 

здорового способу життя серед учителів гімназій, представників учнівської молоді та батьків.  

За словами М. Попова, П. Наранович демонстрував активну громадську позицію 

як у мирний час, так і під час участі країни у військових операціях неодноразово. Зокрема, 

М. Попов зауважував: «у часи народного лиха, такого як холера, війна, він завжди був 

старанним трудівником – доктором, що невсипно дбав про своїх хворих безоплатно» 

[208, с. 11]. Відомі й інші випадки допомоги науковців-медиків населенню, що 

потребувало медичної допомоги в мирний час. Так, улітку 1838 року професор хірургії 

Т. Ванцетті з 4 студентами об’їхав військові поселення Харківської та Катеринославської 

губерній, де здійснив 83 операції протягом двох з половиною місяців [302, с. 46].  

З початком доби Великих Реформ (1856–1874 рр.). змінювалися пріоритети у 

життєдіяльності низки науковців Слобожанщини. Так, професор Є. Гордієнко з 

1859 р. припинив роботу на кафедрі ІХУ й цілком присвятив себе громадській 
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діяльності. У пореформений час, в якості члена Харківського губернського з 

селянських справ присутствія, опікувався проблемами народної освіти. 

Окремо слід зупинитися на громадсько-просвітницькій діяльності фундатора 

харківської фізико-хімічної школи – М. Бекетова. Науковець з 1855 по 1887 рр. працював 

в ІХУ й викладав органічну та неорганічну хімію майбутнім фахівцям медичного й 

фармацевтичного спрямування. Зазначимо, що М. Бекетов став одним з засновників 

Харківського товариства поширення в народі грамотності (далі – ХТГ, Харківське 

товариство грамотності), приймав участь в розробці статуту товариства в 1861 р. [274, 

с. 34]. За даними архівних матеріалів, перші засновники ХТГ, зібравшись в хімічній 

аудиторії ІХУ, вирішили діяти деякою мірою «нелегально» до офіційного затвердження 

статуту [494]. Надалі науковець разом з іншими засновниками ХТГ проводив активну 

діяльність на ниві народної освіти й заслужив визнання як «справжній учитель молодого 

покоління, що користується загальними симпатіями своїх слухачів» [386].  

Доречно акцентувати увагу на ролі низки науковців Слобожанщини у 

формуванні засад функціонування Харківського медичного товариства (ХМТ). За 

першим статутом, товариство об’єднувало на добровільних засадах (за умови сплати 

членських внесків): лікарів, викладачів медичного факультету ІХУ та Харківського 

ветеринарного училища, магістрів фармації та провізорів, які постійно мешкали, або 

були на службі в Харкові. Більшість з 28 членів-засновників товариства належала до 

університетського кола. Серед них слід назвати таких науковців: Ф. Альбрехт, 

І. Вількомірський, В. Грубе, К. Демонсі, М. Залєсський, І. Зарубін, І. Калениченко, 

Д. Котелевський, Ф. Ланг, А. Пітра, Г. Риндовський [131, с. 45].  

Ініціатором створення ХМТ був відомий хірург, професор та директор хірургічної 

клініки ІХУ В. Грубе. У 1860 р., під час зібрання харківських лікарів та науковців 

Харківського університету на квартирі ученого, було вирішено розробити статут 

установи. Розробляти організаційні засади наукового товариства були уповноважені 

професор В. Грубе, лікар В. Франковський та професор Г. Риндовський [276].  

На початку свого існування товариство ставило перед собою лише вузькі цілі – 

«сприяти колегіальним відносинам лікарів щодо вивчення, удосконалення та повного 
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застосування всіх галузей медицини» [428, с. 107], тобто професійно-наукове 

вдосконалення своїх членів. Уже в перші роки існування воно значно розширило свої 

завдання й намагалося діяти для задоволення народних потреб і служіння загальному благу 

[313, с. 27–32]. Члени ХМТ, утілюючи цю ідею на практиці, ініціювали заради існування 

лікарні товариства у перші роки її відкриття збір коштів. Так, ініціативні громадяни 

заможної частини «харківців» проводили благодійні костюмовані бали, «шляхетні 

вистави» [428, с. 94]. З цією метою чотири міські аптеки жертвували прибутками. За 

рецептами лікарні товариства, відкритої у 1863 р., ліки надавалися в установах хворим зі 

знижкою у 50 %, на суму 100 руб. хворі отримували їх безкоштовно [428, с. 94]. 

Отже, за межами університетського простору впродовж 1835–1862 рр. громадсько-

просвітницька діяльність науковців-медиків та природодослідників Слобожанщини 

набула розвитку, що знайшло відбиток у розширенні її форм та збагаченні змістових 

складових. До основних форм громадсько-просвітницької діяльності за означеним 

напрямом відносимо: нерегулярні публікації матеріалів здоров’яохоронного характеру в 

пресі та окремими збірками, участь окремих науковців у роботі органів міського 

самоврядування, Харківського губернського з селянських справ присутствія, 

організації роботи земств (Є. Гордієнко та ін.); поширення наукових знань й здійснення 

консультацій в гімназіях, духовній семінарії, училищах (П. Наранович та ін.); залучення 

до кола передової громадськості у справі боротьби з неписьменністю та поширенням 

грамотності серед широких верств населення засобом складення статуту Харківського 

товариства поширення в народі грамотності (ХТГ) (М. Бекетов та ін.); поширення 

наукових знань серед фахівців практичної медицини та фармації, служіння громаді 

засобом створення та організації роботи Харківського медичного товариства (ХМТ) 

(Ф. Альбрехт, І. Вількомірський, В. Грубе, К. Демонсі, М. Залєсський, І. Зарубін, 

І. Калениченко, Д. Котелевський, А. Пітра, Г. Риндовський та ін.). 

Особливості пожвавлення виявів соціально-корисної активності науковців-медиків 

та природодослідників Слобожанщини за межами університетського простору у 

контексті зростання громадсько-просвітницького руху (1863–1883 рр.). Низка 

науковців-медиків й природодослідників Слобожанщини, з ентузіазмом зустрівши 
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реформи 60–70-х рр. ХІХ ст., залучалася до роботи органів земського самоврядування як 

важливого елементу модернізації Російської імперії. Науковці як особлива категорія 

гласних пропонували до обговорення актуальні питання соціально-економічного та 

культурно-освітнього розвитку регіону та сприяли прийняттю рішень прогресивного 

характеру [226]. Незважаючи на обмежені фінансові можливості, земства впливали на 

розвиток системи народної освіти [346, с. 110]. На сторінках місцевої періодичної преси 

повідомлялося про ініціативи гласного губернського земства – Є. Гордієнка – в минулому 

професора Харківського університету [66]. Зауважимо, що при цьому Є. Гордієнко був 

почесним членом Харківського університету (1858 р.), дійсним членом (1861 р.) та 

почесним членом ХМТ (1863 р.). За умов авторитарної держави Є. Гордієнко намагався 

збуджувати громадську думку відносно необхідності підвищення рівня освіти 

переважної кількості населення, боротьби з пережитками кріпосництва [120].  

Суспільно-політична діяльність Є. Гордієнка, як члена Харківського губернського 

земства, не виходила за межі правового поля. Однак, учений намагався розширити права 

земств в галузі народної освіти. Так, у 1872 р. він відстоював необхідність перегляду 

положень про народні училища. У 1880 р. Є. Гордієнко виголосив на зборах земства 

доповідь, метою якої було окреслення засобів для модернізації нормативно-правової бази 

існування земської школи [66]. За сприяння Є. Гордієнка на засіданнях губернського 

земства піднімалося питання про участь земців у постачанні продовольства для армії [47]. 

Також Є. Гордієнко запрошувався до Санкт-Петербургу для роботи в комісії з обговорення 

проблеми пияцтва в Росії [69]. Активну участь приймав Є. Гордієнко у роботі міської думи. 

На початку 70 -х років ХІХ ст. його було призначено на посаду міського голови Харкова. 

У 1882 р. саме він доповідав на засіданні представників міської думи про результати 

клопотання перед урядом стосовно відкриття Харківського технологічного інституту [48].  

В умовах поглиблення капіталістичних відносин, соціально-економічного 

розвитку міст, науковці Слобожанщини усвідомлювали потребу в існуванні ремісничих 

училищ. Так, на засіданнях губернських земських зборів у 1880 р. була заслухана 

доповідь про стан ремісничих шкіл як закладів професійної освіти. Свою позицію з 

означеного предмету висвітлював професор ІХУ М. Бекетов. У результаті присутніми 
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був узгоджений зміст статуту ремісничих шкіл. Зазначалося, що кількість учнів однієї 

школи не повинна перевищувати 25 осіб при наявності двох учителів [338].  

Вивчення джерельної бази дослідження дозволяє свідчити, що у пореформений 

період науковці-медики та природодослідники Слобожанщини все більше залучалися 

до громадсько-просвітницької діяльності на базі окремих товариств. Мережа товариств 

розширилася. Зокрема П. Ковалевський працював на користь «Харківського товариства 

піклування про безпритульних малолітніх сиріт», Л. Гіршман – «Харківської 

допоміжної медичної каси»; низка викладачів приділяла увагу справі організації освіти 

дітей та дорослого населення «Харківським товариством поширення в народі 

грамотності» (1869–1920 рр.) (див. табл. Д. 2.2, с. 601) [175; 104, с. 74–80; 134, с. 24–

26, 41–44, 69, 82, 100; 130; 207, с. 16; 239; 208; 223; 494, арк. 19]. 

Закладаючи підґрунтя практичної діяльності ХТГ, й виявляючи акт 

педагогічного новаторства, М. Бекетов став ініціатором заснування у 1865 р. школи-

інтернату для підготовки сільських учителів. Школа отримала ім’я вченого і 

називалася Бекетівською. Навчалися в ній селяни приміських районів Харкова. Через 

декілька років школа стала урядовою, була переведена до Бєлгорода й стала 

називатися Бєлгородською вчительською семінарією [134, с. 25]. Школа сприяла 

модернізації наявних соціальних інститутів, хоча й проіснувала усього декілька 

років. Надалі товариство відкриє мережу міських шкіл й на 1881 р. утримуватиме 4 

школи (448 здобувачів освіти) [494, арк. 19].  

З приводу ролі М. Бекетова у діяльності ХТГ влучно висловився хімік 

І. Осипов, зауваживши, що ім’я вченого вписано великими літерами у списку його 

засновників й воно по праву увійшло до кола його почесних членів. За І. Осиповим, 

товариство було прекрасне за ідеями та корисне за цілями [412, с. 103–111]. Узагалі, 

прийнявши до уваги, що лише наприкінці ХІХ ст. гасло загальної початкової освіти 

набуло широкої популярності в країні та стало центральною програмною вимогою 

лібералів, слід схарактеризувати діяльність науковців (М. Бекетов, Є. Гордієнко, 

В. Данилевський та ін.) у спрямуванні роботи ХТГ як новаторську [373, с. 36].  
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Громадсько-просвітницька діяльність науковців-медиків Слобожанщини 

протягом 60-х – на початку 80-х років ХІХ ст. реалізовувалася на базі товариств, що 

об’єднували фахівців медичного й фармацевтичного спрямування. Так, Харківське 

фармацевтичне товариство (далі – ХФТ) функціонувало з кінця 1881 р. Серед 

активних членів товариства був А. Чиріков (див. табл. Д. 2.2, с. 600) [86].  

Харківське медичне товариство у пореформені часи здійснювало громадсько-

просвітницьку діяльність за різними напрямами (див. табл. Д. 2.2). Необхідно мати на увазі, 

що пропаганда здорового способу життя членами ХМТ відбувалася засобом оцінки впливу 

зовнішнього середовища на організм людини й здійснювалася на основі матеріалістичних 

позицій [80], що свідчить про організацію роботи ХМТ за санітарно-просвітницьким 

напрямом. На засіданнях ХМТ постійно заслухувалися доповіді відповідної тематики, 

неповний перелік яких наведено у таблиці Д. 2.3 (див. с. 602) [51; 142; 174]. 

Значний внесок було зроблено членами ХМТ у боротьбу з поширенням холери. 

Наприкінці 1865 р. Харків спіткала третя холерна пандемія (перші дві мали місце 

протягом 30–50-х рр. ХІХ ст.). Ще з наближенням хвороби ХМТ обговорювало план 

невідкладних протихолерних заходів. Товариство розробило інструкцію для лікарів 

[142]. Санітарно-просвітницька робота також здійснювалася на базі лікарні ХМТ, що 

була відкрита 12 січня 1863 р. [8, с. 477]. На початку свого існування вона існувала 

виключно на кошти членів товариства. Показово, що з пацієнтів, які заявляли про 

свою бідність, плата не здіймалася [8, с. 477].   

У період сучасності історики визнають, що В. Грубе, одним з перших 

запровадив асептику і антисептику до хірургічної практики [140, с. 137]. Наведені 

факти свідчать про участь членів ХМТ в організації професійного удосконалення 

працівників та майбутніх фахівців сфери охорони здоров’я, тобто про розвиток 

науково-просвітницького напряму громадсько-просвітницької діяльності ХМТ. 

Важливо зосередити увагу на тому факті, що протягом окресленого етапу у 

середовищі науковців-медиків Слобожанщини обговорювалися ідеї доцільності 

утворення товариств для сприяння допомоги жінкам у справі виховання. Зокрема, такі 

ідеї обґрунтовував І. Лазаревич у книзі «Увага до дітей та матерів» (1869 р., 1871 р.). 
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Метою товариство означеного спрямування мусило бути опікування покращенням 

фізичного та морального стану дітей. Серед завдань таких установ були названі: 

улаштування школи гімнастики; улаштування дитячих садочків; організація дитячих 

лікарень та клінік; улаштування у містах місць для прогулянок та ігор дітей; піклування 

про поширення знань, які необхідні для розуміння справи виховання [159]. Зміст 

популярних видань І. Лазаревича був націлений також на надання можливості жінкам 

здійснювати самоосвіту [159, c. 271].  

Вивчення змісту книги «Діяльність жінок» (1883) показує, що автор, 

замислюючись над долею та призначенням жінки, давав поради батькам. За 

І. Лазаревичем, протидіяти вибору жінкою певного життєвого сценарію можуть батьки 

шляхом правильного виховання та освіти [159, с. 25–26]. Окремий розділ у книзі було 

присвячено популяризації педагогічної діяльності жінок. Узагалі, заняття «педагогією» 

було охарактеризоване як одне з найважливіших для жінок [159, с. 57]. Розмірковуванням 

про вищу освіту жінок І. Лазаревич присвятив окремий розділ книги «Діяльність жінок», 

назвавши його – «Громадська діяльність жінок». У розділі «Жінки-лікарі» І. Лазаревич 

висуває та обґрунтовує твердження стосовно доцільності допущення жінок до занять 

медичною та фармацевтичною справою [160, с. 40, 51].  

Поширенню наукових знань серед учених, студентства, представників 

громадськості сприяло видання часопису, започатковане з ініціативи професора 

П. Ковалевського – «Архив психиатрии, неврологии и судебной психопатологии» (1883–

1896) [472]. Учений став засновником та редактором часопису. Уже у 1883 р. на сторінках 

видання були опубліковані влучні зауваження та побажання авторитетним освітянам 

щодо підготовки до видання навчальних підручників та посібників. Учений-психіатр 

намагався мотивувати студентів до саморозвитку та самоосвіти: тим, хто замовляв книги 

в редакції, обіцялася знижка від 20 до 30 % [178].  

Отже, за межами університетського середовища відбулося пожвавлення 

громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків та природодослідників 

Слобожанщини в таких формах: робота в органах земського самоврядування, міської 

думи, товариствах благодійницького й культурно-освітнього характеру (Харківське 
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товариство піклування про безпритульних малолітніх сиріт, ХТГ), спеціальних й 

наукових товариств (ХМТ, ХФТ). Змістовно удосконалилася просвітницька 

діяльність в інформаційному просторі: публіцистична й літературна, редакторська 

робота (книги І. Лазаревича «Увага до дітей та матерів», «Діяльність жінок»; 

започаткування й редагування П. Ковалевським часопису медичного профілю та ін.). 

Інтенсифікація громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків та 

природодослідників Слобожанщини за межами Харківського університету на тлі 

урізноманітнення форм громадсько-просвітницького руху (1884–1917 рр.). Ураховуючи 

важливість спеціалізованого інформаційного простору (зокрема, медичного й 

фармацевтичного спрямування) у справі просвітництва, доречно указати на роль науковців-

медиків та природодослідників Слобожанщини в його поповненні впродовж означеного 

етапу. Вважаємо, що поняття «спеціалізований інформаційний простір» [349, с. 22] можливо 

тлумачити так: це – середовище, в якому відбувається вироблення, збір, зберігання та 

поширення перевіреної, документально підтвердженої, достовірної, доступної інформації 

наукового змісту, а також інформаційна взаємодія між агентами інформаційних обмінів для 

задоволення власних інформаційних потреб, забезпечення наукових досліджень, 

статистичних вимірювань, профілактичних заходів, наукового пошуку.  

Протягом досліджуваного етапу окремі професори ІХУ здійснювали поповнення 

спеціалізованого інформаційного простору засобом участі у підготовці літературно-

довідкового видання Харківського губернського статистичного комітету («Харьковский 

сборник»), що виходив у 1887–1898 роках. Серед них був представник фізико-

математичного факультету А. Краснов, який допомагав видавцям в розробці питань, 

пов’язаних з вивченням природи, населення Слобожанщини [144, с. 24]. 

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. науковці-медики Слобожанщини 

інтенсифікували поширення наукової інформації на сторінках спеціалізованих 

періодичних та продовжуваних видань медичного профілю, що видавалися за їх 

участі в Харкові. Їх перелік відбито у табл. Д.2.4 (див. с. 603) [215, с. 85; 472]. 

Слід сказати, що двомісячний часопис «Вестник медицины» (1896–1897 рр.) 

редагували професори В. Данилевський та Л. Орлов [349, с. 257]. Як статті, так і 
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матеріали рекламного характеру, що розміщувалися на шпальтах часопису, 

пропагували певні заклади культури й освіти, сприяли поширенню інформації про 

наукові новації того часу, дієві засоби лікування й догляду за хворими [349, с. 223–

225]. Показовим є факт публікації на сторінках часопису статті «Про доцільність 

протидифтерійних щеплень із запобіжною метою» за авторства відомого науковця-

медика Слобожанщини В. Високовича (1896 р.). Автор рекомендував вчасно 

проводити щеплення з метою спрощення для пацієнта процесу перебігу хвороби й 

обґрунтовував ідею протидифтерійних профілактичних щеплень.  

Продовжувалося за сприяння П. Ковалевського видавництво часопису «Архив 

психиатрии, неврологии и судебной психопатологии», де друкувалися роботи 

поважних психіатрів, професорів В. Бехтерєва, В. Чижа, М. Попова, С. Корсакова, 

доктора Боткіна та ін. Також, чільне місце на шпальтах видання займали публікації 

рефератів, де викладався зміст розвідок закордонних учених з проблем психіатрії та 

невропатології. Показово, що ідея проведення першого з’їзду вітчизняних психіатрів 

була озвучена на сторінках згаданого часопису [284]. З 1901 р. з ініціативи професора 

І. Зеленєва видавався часопис «Русский журнал кожных и веренических болезней», що 

готувався до друку за його редакцією [208, с. 233]. 

Друкованим органом Харківського товариства любителів природи був часопис 

«Бюллетени Харьковского общества любителей природы» (1912–1918 рр.). 

Редактором видання був відомий природознавець Валерій Іванович Талієв. На 

шпальтах часопису розміщувалися матеріали з інформацією здоров’яохоронного 

характеру, стосовно виховуючого впливу природи на особистість. Корисними для 

читачів були повідомлення, присвячені екскурсіям [379]. 

За традицією минулих років, матеріали просвітницького характеру публікувалися 

науковцями-медиками та природодослідниками (В. Грубе, В. Недригайлов, В. Крилов, 

А. Краснов, Л. Ценковський, І. Осипов та ін.) на сторінках регіональної періодичної преси 

(газети «Южный край», «Харьковские губернские ведомости», «Утро»). Зазначимо, що 

природознавець А. Краснов був редактором щоденної суспільно-політичної й 

літературної газети «Южный край» з 1910 по 1912 рр.  
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У рубриці газети «Місцева хроніка» мешканцям міста повідомлялося про роль 

наукової спільноти в розвитку регіону. Акцентувалася увага на намаганні професорів 

служити спільноті, перейматися долею людей, які потребують допомоги. Так, у 

публікації, присвяченій ювілею професора М. Трінклера (1909 р.), йшла мова про 

важливість місцевих приватних закладів здоров’я охоронного характеру та «світил 

медицини» у справі захисту здоров’я міщан [453].  

Науковці-медики та природодослідники Слобожанщини висвітлювали 

актуальні проблеми виховання, народної, професійної й вищої освіти в окремих 

публікаціях; на сторінках педагогічних часописів; у спеціалізованих періодичних 

виданнях та збірках матеріалів, виданих за результатами виступів на з’їздах фахівців 

медичного й природничого спрямування.  

У ході дослідження було встановлено, що морально-релігійне спрямування 

було притаманне змісту низки літературних творів Олександра Минаєвича Шилтова 

(1837–?) – професора кафедри патології окремих органів та терапії внутрішніх 

хвороб Харківського університету (1888–1901) [208, с. 127]. До літературного спадку 

професора належать роботи, безпосередньо пов’язані з його діяльністю в 

Харківському університеті. Серед таких робіт слід назвати: «Про безсмертя душі» 

(1898), «Серед безбожників (посмертні нотатки лікаря-філософа)» (1895). 

Доречно проаналізувати твір О. Шилтова «Серед безбожників (посмертні 

нотатки лікаря-філософа». Автор публікації вітав появу наприкінці ХІХ ст. віруючих 

науковців та засуджував тих учених, які засобом викладення матеріалістичних ідей 

деморалізували юнацтво [443, с. 6]. Зокрема, О. Шилтов стверджував: відсутність 

віри породжує бездуховність й сприяє поширенню аморальних поглядів та поведінки 

серед підростаючого покоління. Необхідно зауважити, що значна частка науковців 

протягом означеного етапу розглядала духовність переважно у площині 

антропологічної та філософсько-педагогічної парадигм [460]. Відтак, розкриваючи 

моральні якості особистості через поняття «духовність», науковці-медики й 

природодослідники Слобожанщини, на противагу О. Шилтову, вкладали в нього не 
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лише релігійний підтекст. Цим поняттям користувалися, зазначаючи здатність 

долати грубий егоїзм, намагання служити істині, правді та красі.  

Слід звернути увагу на намагання окремих науковців пропагувати підхід до 

розгляду психічних явищ з позицій природничо-наукового матеріалізму. Такий 

підхід озвучував фізіолог В. Данилевський, виступаючи з програмними промовами 

(«Душа і природа», 1889; («Почуття і життя», 1894) на з’їзді Товариства російських 

лікарів та на з’їзді російських природознавців і лікарів. Науковець спрямовував 

вістря своєї критики проти вчення про душу [121], порушуючи проблеми, пов’язані 

з вихованням особистості (розкривав небезпеку соціального неуцтва й аморальності 

тощо) [13; 58; 513]. З публічною лекцією на тему «Почуття та життя» 

В. Данилевський виступив також у залі міської думи в Харкові у 1894 р. [513]. 

Зауважимо, що доповідь ученого була видана окремою збіркою [58]. 

Цікаві роздуми стосовно раціональної організації народної освіти містяться у 

виданні спеціаліста в галузі санітарії та гігієни, професора Харківського університету 

І. Скворцова – «Про народну освіту та про її організацію в Росії» (1901) [360; 460]. На 

думку вченого, основним завданням народної освіти є гармонійний розвиток людини, 

якій притаманні як здорове й красиве тіло, так і високі властивості духу [460]. 

Низку публікацій І. Скворцов присвятив безпосередньо проблемам виховання. 

Статті («Про виховання моралі» та ін.) були надруковані у популярній формі часописом 

«Русская школа» (загальнопедагогічний журнал для школи та сім’ї). Учений вважав 

слушним заснування при університетах богословсько-етичного факультету (зі 

ствердженням на ньому наукового підходу до вивчення релігії й етики) з метою 

підготовки спеціалістів, які б на професійному рівні опікувалися питаннями моралі [358; 

359]. При цьому, на думку ученого, на всіх щаблях освіти необхідно формувати уяву про 

добро та зло, про корисне та шкідливе, сприяти розвитку в особистості самостійного 

мислення, власної спостережливості [360, с. 57]. І. Скворцов вважав бажаними рисами 

молодої людини контрольовану нею самою ініціативу й налаштованість на добрі вчинки 

[358; 359]. Відтак, саме у контексті гармонізації духовного життя суспільства учений 

аналізував можливі підходи до організації освіти. 
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У роботі І. Скворцова «Про народну освіту та про її організацію в Росії» 

розкривається сутність ідей вченого стосовно організації фізичного виховання, 

зокрема в університетах. За його твердженням, доцільно надавати студентам 

університетів право ініціювати функціонування гімнастичних гуртків поряд з 

літературними, науковими, художніми гуртками [360]. На наш погляд, ідея науковця 

полягала в більш широкому залученні молоді до організації спортивних установ на 

базі закладів вищої освіти. Заради саморозвитку та самоорганізації студентів, на 

думку науковця, необхідним є їх залучення до справи організації власного дозвілля.  

Заслуговує на увагу стаття І. Скворцова «Людські ідеали та дійсність в житті та 

науці» [361], в якій він критикував твердження відомого вченого-біолога, почесного 

члена ХМТ І. Мечникова про необхідність зміни ставлення суспільства до людей 

похилого віку. Річ у тому, що І. Мечников обґрунтовував ідею стосовно можливості 

досягнення людиною активного довголіття («Етюди оптимизму» [214]). Натомість, 

І. Скворцов відстоював думку, що важливішою справою для людського добробуту є 

піклування про матерів та дітей [361, с. 20]. На наш погляд, ідеї, озвучені І. Мечниковим, 

є більш зрозумілими для сучасних педагогів, знайомими з положеннями андрагогіки 

[197; 460]. Вважаємо, що розкриваючи власне бачення проблеми розвитку людства, 

І. Мечников велику роль відводив саме вихованню молоді [214, с. 222]. 

Корисними були пропозиції науковців-природодослідників Слобожанщини 

(Л. Рейнгард, А. Краснов, В. Талієв, В. Арнольді та інші) щодо організації фізичного 

виховання в закладах освіти Російської імперії. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 

названі науковці активно пропагували близькі та дальні екскурсії. Екскурсією на той час 

називалася спеціально організована подорож з визначеними цілями чи завданням [199]. 

Професор А. Краснов у «Листах до батьків», опублікованих на сторінках газети «Южный 

край» (1911 р.), висвітлив досвід інших країн світу у справі виховання [145]. На думку 

автора публікації, діти під час екскурсій, перебуваючи під наглядом викладача, мають 

займатися раціональними гімнастичними вправами на свіжому повітрі, всебічно 

розвивати тіло, а також полювати, збирати комах, рослини, споглядати за природою. 
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Вважаємо, що А. Краснов, передусім, ратував за організацію цілісного розумового, 

естетичного, морального, трудового та фізичного виховання [186]. 

Професор кафедри Харківського університету, спеціаліст в галузі нервових та 

душевних хвороб Ісаак Григорович Оршанський (1851–1923) на сторінках видання 

«Русская мысль» опублікував текст публічної лекції під назвою «Що таке душевне 

здоров’я?» (1904 р.). У духовному житті окремого індивіда учений значну роль 

відводив соціальному середовищу, здатності людини зберігати баланс та стійкість у 

власному житті. Підкреслюючи важливість виховання особистості на ранніх стадіях 

розвитку дитини, він виходив з того, що саме в дитинстві закладаються підвалини 

майбутньої особистості [250, с. 18]. За твердженням І. Оршанського, розвиток 

духовно багатої, душевно здорової особистості, слід організовувати так, щоб людина 

була здатна отримувати задоволення від інтелектуальної праці, а також відчувати 

релігійні та естетичні емоції, почуття краси та правди, благоговіння [250, с. 14].  

Проблему організації національного виховання піднімав у своїх публікаціях на 

початку ХХ ст. учений-експериментатор, педагог, практикуючий лікар-психіатр 

П. Ковалевський. У зібраннях ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна зберігаються роботи 

професора П. Ковалевського, видані в період, коли його освітня діяльність проходила 

поза межами ІХУ. Серед них: «Націоналізм та національне виховання в Росії» (1912) 

та «Психологія російської нації» (1915 р.) та ін. [127; 128; 129].  

Слід зауважити, що у 1894 р. професор був призначений на посаду ректора 

Варшавського університету й звільнився з ІХУ. Згодом науковець завідував кафедрою 

психіатрії Казанського університету (1903–1906), викладав судову психопатологію в 

Санкт-Петербурзькому університеті. При цьому, учений продовжував підтримувати тісні 

зв’язки з науковцями Слобожанщини [384]. Можемо припустити, що ідеями 

П. Ковалевського цікавилися його колишні харківські колеги. Чільне місце в названих 

роботах П. Ковалевського займають розміркування про виховання патріотизму. На його 

думку, кращим є неуцтво, зігріте любов’ю до Батьківщини, ніж освіта, що пов’язана із 

презирством до своєї нації [127, с. 91; 128, с. 48–49; 178].  
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Поодинокі представники викладацького складу медичного факультету ІХУ вважали 

своїм громадським обов’язком підтримувати суспільний та національний рухи, опозиційні 

уряду. Зокрема, ординатор університетської клініки, згодом приват-доцент Я. Трутовський 

підтримував у 90-х рр. ХІХ ст. зв’язок з харківським гуртком нелегального «Братства 

тарасівців». Відомо, що він переховував твори М. Драгоманова, С. Подолинського, 

заборонені роботи Т. Шевченка, революційно-демократичну періодику [19, с. 40]. 

Товариство проводило лекції, ставило п’єси та влаштовувало свята на честь Т. Шевченка, 

що виділялися політичною спрямованістю. Зокрема, Тимофій Юхимович Тимофєєв, 

лаборант зоотомічного кабінету (1902 р.), приват-доцент Харківського університету (з 

1903 р.), що викладав порівняльну анатомію людини та зоологію студентам-медикам (з 

1904 р.) [412, с. 176], був членом соціал-демократичної партії. У 1909 р. він був висланий 

за кордон як активний учасник антиурядових виступів [378, с. 449]. 

Слід сказати про інтенсифікацію громадсько-просвітницької діяльності 

представників регіональної наукової спільноти медичного й фармацевтичного 

спрямування на базі Харківського губернського земства. Не залишався осторонь 

суспільних перетворень почесний член університетської колегії Є. Гордієнко. З метою 

забезпечення земських початкових народних училищ він передав у 1892 р. до Харківської 

контори Державного банку 8000 руб., відсотки з яких ішли на освітні потреби [74]. У 

1893 р. за власні кошти у своєму маєтку Кадниця Харківського повіту він збудував 

земську народну школу, забезпечив її необхідними посібниками та письмовим 

приладдям. На утримання школи Є. Гордієнко перерахував 6000 руб. Узагалі, на 

формування спеціального фонду для фінансування земських шкіл Харківського повіту, 

за заповітом Є. Гордієнка, було спрямовано приблизно 76 тисяч руб. [74]. 

На початку ХХ ст. завідувачем санітарного бюро Харківського губернського 

земства був Сергій Миколайович Ігумнов (1864–1942 рр.) – активний учасник 

організації заходів щодо боротьби з інфекційними епідеміями в країні, член ХМТ. 

С. Ігумнов опікувався організацією роботи секції земської медицини під час роботи 

у Харкові обласного з’їзду півдня Росії по боротьбі з епідеміями (1910 р.). Зокрема, 

Харківське губернське земське санітарне бюро виставило для огляду численні 
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діаграми та картограми, що роз’яснювали процес розвитку епідемій в Харківській 

губернії. Матеріали, продемонстровані на виставці, були представлені С. Ігумновим 

в опублікованій ним збірці [98]. Відомо, що виставку відвідало 400 вчителів. 

Докладні пояснення щодо експонатів надавав відвідувачам виставки С. Ігумнов, а 

також науковці-медики М. Ширяєв, В. Недригайлов [97]. В організації виставкової 

роботи під час проведення з’їзду значною була роль професора М. Мельникова-

Розведенкова. За його сприяння працювала патолого-анатомічна виставка, де були 

представлені експонати, пов’язані з інфекційними хворобами [198]. За твердженням 

С. Ігумнова, з’їзд визнав корисним організаційну роботу земств щодо проведення 

народних читань за участі спеціально запрошених лекторів [97]. 

Професор М. Мельников-Розведенков як прозектор Харківської губернської 

земської лікарні залучався до просвітницької роботи серед земських лікарів. Так, 10 

вересня 1910 р. він виступив на конференції лікарів Харківської губернської земської 

лікарні з промовою на тему «Із споминів про С. С. Корсакова як університетського 

та громадського діяча» [210]. Промова професора націлювала слухачів до 

саморозвитку. Автор промови звертав увагу на намагання С. Корсакова поширити в 

студентській аудиторії ідеологію Просвітництва [210, с. 3]. 

Наприкінці ХІХ ст. інтенсифікувалася громадська діяльність науковців у 

міських комісіях, створених з метою покращення благоустрою регіону. У 1897 р. 

низка професорів ІХУ та лікарів увійшли до спеціальної комісії для пошуку способів 

знешкодження стічної води вовномийних закладів, розташованих в передмісті 

Харкова. На сторінках місцевої преси повідомлялося, що представниками комісії 

були професор Г. Лагермарк та лікарі Риндовський і Томашевський [351]. 

Окремі науковці-медики та природодослідники Слобожанщини залучалися до 

активної праці в органах міського самоврядування. Так, професор Г. Лагермарк, який у 

період з серпня 1899 р. по вересень 1901 р. був ректором ІХУ, обирався гласним 

Харківської міської думи, працював у декількох її комісіях [337, с. 85–88]. Гласним міської 

думи Харкова з 1881 по 1890 рр. був професор кафедри фармації і фармакогнозії 

А. Чиріков. Він приймав активну участь у роботі комісій міської думи: в тимчасових 
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(водогінній, коногінній, газовій) та в постійній комісії з ревізії діловодства міського банку. 

Професор також обирався членом опікунської ради міської дитячої амбулаторії (м. Харків, 

район Москалівки), головою комісій з питань придбання ліків для міських лікарень та 

амбулаторій [2; 140, с. 199]. Гласними міської думи були професори І. Красуський, 

В. Данилевський, О. Погорілко [121; 274, с. 321]. Відомо, що науковці-медики та 

природодослідники брали участь у складі училищної комісії Харківської міської думи. 

Результати діяльності цієї комісії позначилися на розвитку народної освіти в місті.  

Слід акцентувати увагу на тому, що науковець-медик, санітарний лікар міської 

управи (з 1905 р.) В. Фавр підняв питання покращення лікарсько-санітарного нагляду в 

харківських міських училищах, організації для учнів спеціальних видів медичної 

допомоги, улаштування літніх колоній, збільшення заробітної плати шкільним лікарям та 

їх залучення до розробки питань шкільної гігієни [111]. За сприяння В. Фавра у Харкові 

було встановлено контакт міської санітарної служби з інститутом шкільних лікарів, що 

сприяло профілактиці епідемій [49; 311; 402].  

Педагогічно доцільні ідеї В. Фавра підтримував член ХМТ, викладач гігієни та 

шкільний лікар Харківського міського ремісничого училища Микола Павлович Прейс 

(1857–1912), який наприкінці свого життя працював асистентом на медичному факультеті 

ІХУ [311]. У 1902 р. побачило світ видання М. Прейса – книга «Значення лікаря в 

шкільному житті» [307]. За зауваженням автора, у публікації використовувалися матеріали 

публічної лекції, прочитаної у 1900 р. в залі Харківської міської думи. Вивчення наведеної 

в книзі програми лекції та змісту самої публікації, дозволяє скласти уяву про проблеми, що 

поставали на той час перед лікарем в закладі освіти. Серед них важливе місце посідала 

проблема організації фізичного виховання [307, с. 18–19]. 

Науковці-медики та природодослідники Слобожанщини залучалася до 

управлінської, лікарської та викладацької діяльності в освітніх установах Харкова (табл. 

Д.2.5) [143; 103; 201; 194; 227; 378, с. 289, 427]. При цьому, вони намагалися поєднувати 

свої посадові обов’язки з просвітницькою роботою серед чиновників, освітян, батьків та 

здобувачів освіти. За сприяння науковців організація освітнього процесу відбувалася на 

основі принципів універсалізму, раціоналізму, гуманізму.  
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За посередництва низки харківських науковців (зокрема, Л. Гіршмана та ін.) 

було засноване Харківське училище для сліпих дітей 7 травня 1887 р. (табл. Д.2.5, 

с. 604) й можновладці усвідомлювали, що сліпота часто супроводжувала розумове 

відставання у розвитку дитини й сприяли створенню в училищі умов для реабілітації 

дітей з особливими потребами [27; 102; 143]. Сучасники Л. Гіршмана належно 

оцінювали гуманістичну налаштованість науковця. На засіданні Харківської міської 

думи 11 березня 1914 року йому було присвоєно звання Почесного громадянина 

міста Харкова. У періодичних виданнях кінця ХІХ ст. повідомлялося, що у зв’язку з 

визнанням державою заслуг Л. Гіршмана в справі благодійності, йому надавалося 

право носіння золотого знака опікунства довічно [286]. Правознавець О. Коні 

присвятив Л. Гіршману біографічний нарис «Федір Петрович Гааз» [136]. 

Узагалі, науковці-медики та природодослідники ІХУ усвідомлювали важливість 

вирішення нагальних проблем народної освіти. Архівні матеріали свідчать, що учений-

фізіолог В. Данилевський підготував у 1900–1901 рр. критичні замітки про стан шкільної 

справи в Російській імперії на прикладі шкіл Харківської губернії та виклав власне 

бачення реформи середньої школи [513; 514].  

Науковці-медики та природодослідники Харківського університету на початку 

ХХ ст. залучалися до реалізації на Слобожанщині ідеї народного університету як 

загальнодоступного закладу вищої освіти. Виявлено, що 6 грудня 1916 р. міністр 

народної освіти П. Ігнат’єв затвердив статут Харківського міського Народного будинку 

наук [274, с. 318–319]. Заклад освіти мав підпорядковуватися Харківському міському 

громадському управлінню. У травні 1917 р. Народний будинок наук було перейменовано 

у Народний університет. Лекції в Народному університеті проводилися у вечірній час в 

приміщенні Курсів для робітників, у фізичній лабораторії Харківського технологічного 

інституту та в Харківському університеті. Плата за навчання встановлювалася у розмірі 

15 коп. за вхід. Для безробітних навчання надавалося на безоплатній основі. Серед 

викладачів в основному були професори та доценти університету [274, с. 320–321]. 

Справжнім просвітницьким центром Слобожанщини наприкінці ХІХ – на початку 

ХХ ст. стала Харківська громадська бібліотека (нині – Харківська Державна наукова 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
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бібліотека ім. В. Г. Короленка). Причетними до організації її роботи, розширення 

напрямів діяльності були видатні харків’яни – науковці університету, професори 

М. Бекетов, В. Данилевський, О. Грузинцев, І .Осипов [8, с. 754; 222, с. 59; 412, с. 107].   

Представники професорсько-викладацької колегії університету вдавалися до 

благодійних акцій на користь Харківської громадської бібліотеки [8, с. 754]. Зокрема, 

приват-доцент кафедри хімії ІХУ І. Осипов у 1893 р. прочитав на її користь лекцію 

«Хімія та націоналізм». Учений, збираючи кошти на користь бібліотеки, між іншим, 

навіював представникам громадськості думку про важливість міжкультурної 

комунікації та необхідність поширення інформації щодо ролі представників різних 

регіонів світу у розвитку науки [169]. У тому ж році (жовтень, 1893 р.) доктор медицини 

Ф. Герман у залі міської думи прочитав публічну лекцію на користь безкоштовної 

народної читальні та громадської бібліотеки на тему «Заслуги жінки в справі догляду за 

хворими» [325]. Зі сторінок газети дізнаємося, що лекція зібрала велику кількість 

слухачів, супроводжувалася оплесками, а збори від неї становили 150 руб. 

На початку ХХ ст. на користь філіальних відділень Харківської громадської 

бібліотеки, що існували за рахунок пожертвувань, професор О. Брандт прочитав 

публічну лекцію «Трихіни та трихіноз». Під час лекції було акцентовано увагу 

присутніх на необхідності поширення знань в народі [330]. Звернення було актуальним, 

враховуючи, що основну категорію читачів філії бібліотеки на Петинській вулиці 

м. Харкова становили робітники й ремісники (44,6%.) [413]. 

Науковці-медики та природодослідники Слобожанщини намагалися донести до 

пересічних громадян інформацію про етнографічні особливості регіону, зробити 

доступним для народу образотворче мистецтво. За сприяння Харківської міської думи 

вони прикладали зусилля до створення та організації роботи Харківського художньо-

промислового музею, відкриття якого відбулося 14 грудня 1886 р. Музей став першим 

в Україні і одним із перших у Російській імперії міських публічних музеїв. Заслуговує 

на увагу той факт, що за сприяння професора А. Краснова, у 1898 р. при музеї було 

створено етнографічний відділ [14; 449]. Основу відділу склали предмети 

університетської виставки, привезені науковцем з подорожей країнами Далекого Сходу.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
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У періодичній пресі, а саме на сторінках газети «Южный край» (1906 р.), 

висвітлював діяльність музею професор О. Бєлоусов [14]. Не дивлячись на медичну 

освіту, професор був добре обізнаним з образотворчим мистецтвом. Сучасні 

дослідники біографії вченого зауважують, що О. Бєлоусова пов’язувала особиста 

дружба з відомим українським художником С. Васильківським, а живопис був його 

другою професією [382]. У дисертації Г. Косінової знаходимо повідомлення про те, 

що на громадських засадах у музеї працював професор І. Лазаревич [140, с. 197].  

Однією з форм громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків була їхня 

участь в судових засіданнях в якості судових експертів. Зокрема, представники 

медичного факультету Харківського університету П. Ковалевський, Е. Беллін, В. Крилов, 

І. Оршанський виступали на судових процесах перед присяжними, висвітлюючи медичні 

аспекти поведінки правопорушників. Точка зору експертів значно впливала на 

результати вироків [62; 140; 352]. За оцінкою сучасників, експертизи професора 

В. Крилова були справжньою подією в суспільному житті Харкова [211; 352, с. 29].  

У період Першої світової війни вітчизняні фундатори медичної та фармацевтичної 

освіти виявляли свою громадську позицію, здійснюючи та підтримуючи подвижницьку 

діяльність на користь постраждалих і поранених під час військових дій (табл. Д. 2.6, 

с. 606) [141; 433, с. 311]. Під час зазначеного етапу активізувалася громадсько-

просвітницька діяльність науковців-медиків та природодослідників на базі низки 

громадських організацій, спілок, установ поза межами університету та інших вищих 

навчальних закладів (табл. Д.2.7, с. 606). За сприяння науковців-медиків Слобожанщини 

було організовано лазарет «Швидкої допомоги» [141; 433, с. 311].   

Слід висвітлити участь фундаторів вітчизняної медичної та фармацевтичної освіти в 

інтенсифікації діяльності професійних товариств. Протягом окресленого етапу 

результативною була соціально-корисна діяльність Харківської допоміжної медичної каси 

[340, с. 49]. У сучасному розумінні така каса являла собою щось середнє між касою 

взаємодопомоги, кредитною спілкою та недержавним пенсійним фондом. Багаторічним 

головою комітету Харківської допоміжної медичної каси був професор Л. Гіршман, 

членами – заможні представники професури. Акуратно сплачуючи членські внески задля 
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підтримування лікарів або членів їхніх родин, вони самі послугами каси не користувались. 

Крім Л. Гіршмана, серед таких професорів були: В. Грубе, О. Дудукалов, І. Зарубін, 

О. Кузнєцов, І. Лазаревич, В. Лашкевич, М. Ломіковський, І. Оболенський та інші [257; 

340, с. 49–50]. Узагалі, у 1905 р. членами установи були 119 осіб. У 1904 р. допоміжна 

медична каса надала допомогу тим, хто перебував у скруті, на суму 1412 руб. [238]. 

Значною була роль науковців-медиків, природодослідників та представників їхніх 

родин у становленні й розвитку Харківського Товариства взаємодопомоги трудящих 

жінок (ХТВТЖ). Означене товариство розпочало діяльність на початку ХХ ст. як 

організація жінок, які жили самостійною працею. Головою педагогічної ради установи 

був професор кафедри ботаніки Харківського університету В. Арнольді [274, с. 65]. У 

1904 р. на базі товариства відкрилися курси з підготовки медичних сестер для військових 

дій з Японією [274 с. 63–64]. Важливим напрямом діяльності товариства було заснування 

(1903 р.) та подальше функціонування на його базі дитячого садочка «Очаг». З вересня 

1907 р. розпочала роботу початкова школа, а потім і гімназія зі змішаним навчанням.  

Успішним проєктом товариства виявилися Вищі жіночі курси (ВЖК), що діяли 

протягом 1907–1919 рр. [274, с. 61]. Засновником курсів став професор В. Арнольді 

[140]. Хоча ВЖК мали право надавати випускницям тільки знання і можливість 

викладати в початковій школі [274, с. 93], вони, без сумніву, вплинули на долі тисяч 

жінок із різних губерній країни, зокрема й представниць Слобожанщини. Навколо 

ВЖК, окрім жінок різних станів, згуртувалися сотні кращих представників 

харківської громадськості – професори, вчителі, юристи, медики, державні 

службовці, підприємці, творча інтелігенція. Наприклад, як повідомлялося у місцевій 

пресі, науковець-медик В. Недригайлов у приміщенні Харківської громадської 

бібліотеки прочитав лекцію про туберкульоз на користь недостатньо забезпечених 

курсисток ВЖК [170]. Активну участь в організації ВЖК приймав доктор ботаніки, 

заслужений професор Харківського університету Людвиг Васильович Рейнгард. Як 

мінімум до 1915 р. він викладав на курсах ботаніку [274, с. 74].  

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. жіночі курси діяли при Товаристві 

допомоги гувернанткам та вихователькам (засновник курсів – професор 
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О. Шимков). Протягом 1892–1893 н. р. професор Ісаак Григорович Оршанський 

читав для слухачок популярний курс загальної психології [208, с. 222]. 

На сторінках місцевої преси повідомлялося, що за запитом Товариства 

прикажчиків, науковець-медик В. Фавр 8 серпня 1910 р. прочитав лекцію про холеру 

у народній читальні Товариства тверезості. До речі, лекція привернула увагу 270 

слухачів, які висловили свою подяку лектору довгими оплесками [171].  

Роль фундаторів вітчизняної медичної та фармацевтичної освіти в 

інтенсифікації діяльності спеціально-освітнього кооперативного закладу – курсів для 

робітників та ремісників (1896–1911) при Харківському міському ремісничому 

училищі. Упродовж десяти років професор А. Краснов обирався директором та 

головою педагогічної ради курсів [152]. У 1906 р., завдяки енергійним діям 

А. Краснова, для робітничих курсів було збудовано будинок, до читання лекцій було 

залучено 52 викладачі (більшість з них працювали безкоштовно), а освітній процес 

було забезпечено лабораторною базою, навчальною літературою [146].  

Як зазначалося, в останній чверті ХІХ – на початку ХХ ст. у Харкові діяла низка 

вільних просвітницьких організацій громадсько-благодійницького. Вивчення джерельної 

бази дослідження дозволяє стверджувати, що з ініціативи професора кафедри загальної 

патології ІХУ Олександра Васильовича Репрєва у Харкові на початку ХХ ст. проводилася 

робота щодо організації «Товариства допомоги нужденним хворим студентам». 

Організаційним заходам передував лист ученого, надрукований у харківській газеті 

«Утро» (1908 р.) [434]. У листі замальовувався тяжкий стан бідуючих студентів, які мали 

нещастя захворіти не тільки без усіляких засобів на лікування, а й на існування. Ідея 

допомоги студентам була добре сприйнята громадськістю, була створена особлива 

комісія для вироблення проєкту статуту товариства. Цікаво, що до складу товариства 

мали право залучатися самі студенти, що надавало йому характер взаємодопомоги. 

Членський внесок студента мав становити 1 руб. Установлена сума була втричі меншою, 

ніж для інших членів товариства. Перелік завдань товариства наведено у табл. Д.2.8 (див. 

с. 608) [432, с. 469]. Вважаємо слушною ідею статуту щодо підтримки прагнення 

слабких здоров’ям студентів своїми силами заробити собі на життя та навчання, що 
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мало формувати почуття гідності й навички активної самостійної діяльності 

студентів. Ініціатива О. Репрєва була успішно реалізована.  

У 1909 р. хворим здобувачам вищої освіти в Харкові надавало допомогу, за даними 

газети «Южный край», «Товариство допомоги хворим студентам та курсисткам» [248]. 

Нарешті, з 1910 р. виникло та розпочало широку діяльність «Товариство допомоги 

хворим нужденним здобувачам освіти у вищих навчальних закладах м. Харкова» [416]. У 

місцевій пресі товариство згадувалося під назвою «Товариство допомоги хворим 

нужденним студентам» [31]. Серед членів товариства було близько 3000 здобувачів 

освіти. Членський внесок становив 50 коп. [416, с. 34]. За даними, що повідомлялися на 

шпальтах газети «Утро», дізнаємося: головою товариства у жовтні 1912 р. було обрано 

науковця-медика С. Коршуна [31]. Представники медичного факультету Харківського 

університету також залучалися до організації Амбулаторії допомоги хворим 

малозабезпеченим здобувачам освіти у вищих навчальних закладах Харкова. У 1912 р. 

головою установи було обрано професора П. Шатілова [174, с. 35].  

Значну роль у залученні фундаторів медичної та фармацевтичної освіти до 

громадсько-просвітницької діяльності на території Слобожанщини відігравало 

товариство культурно-освітнього типу – ХТГ (1869–1920). Серед очільників 

правління ХТГ були особи, які мали безпосереднє відношення до становлення й 

розвитку медико-фармацевтичної освіти в Харкові. Почесним членом товариства був 

один з його засновників, професор М. Бекетов [412, с. 107]. П. Степанов очолював 

правління товариства з 1895 по 1900 рр., В. Данилевський – у період 1900–1904 рр. 

[135, с. 77; 134, с. 37; 179]. У роботі комісій та комітетів товариства активну участь 

приймали науковці-медики та природознавці: В. Арнольді, М. Бєлоусов, О. Брандт, 

А. Краснов, Г. Лагермарк, Ю. Морозов, І. Осипов, В. Рейнгардт, В. Тимофєєв, В. Фавр 

та інші [486, арк. 8–9].  

Мета громадсько-просвітницької діяльності ХТГ усвідомлювалося науковцями як 

сприяння подоланню безграмотності та малограмотності, засіб служіння вітчизні та 

соціальному прогресу [306]. Природно, що за статистичними даними, наведеними у звіті 

ХТГ за 1900 р., серед відвідувачів народної бібліотеки ХТГ були відзначені представники 
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різних соціальних прошарків населення Харкова, зокрема дорослі громадяни, які були 

зацікавлені у самоосвіті та не мали для цього можливості (див. табл. Д.2.9, с. 607) [258 , 

с. 124]. Протягом досліджуваного етапу дієвим засобом боротьби з неписьменністю з 

боку товариства була підтримка функціонування декількох народних шкіл, відкритих за 

його сприяння, як-от: жіноча, декоративно-малювальна, реміснича, чотири недільні 

школи. У періодичній пресі повідомлялося про «шкільні акти» з приводу успішного 

складання екзаменів випускниками шкіл. Зокрема, присутнім на такому акті в Другій 

школі товариства, поряд з Х. Алчевською, був попечитель школи – магістр ботаніки, 

відомий природознавець А. Краснов. Цікаво, що за успіхи у навчанні передбачалися такі 

види заохочень: євангелія, книги, ласощі, похвальні листи [444]. 

Істориками Слобожанщини встановлено, що наприкінці ХІХ ст. при ХТГ розпочали 

своє функціонування безкоштовні народні бібліотеки-читальні. Робота установ була 

успішною, багато в чому завдячуючи активній діяльності відомого фізіолога, професора 

В. Данилевського [8, с. 759]. Головами бібліотечного комітету крім В. Данилевського були 

також І. Осипов та Г. Лагермарк, за сприяння яких розпочата справа усіляко 

підтримувалася фінансово. Особисто В. Данилевським були пожертвувані на рахунок 

утвореного комітету 202 руб., отримані в якості гонорару від публічних лекцій, прочитаних 

в квітні 1894 р. [134, с. 101]. У фондах ДАХО містяться документи зі свідченням того, що 

за сприяння керівництва ХТГ відбулося збільшення кількості безкоштовних бібліотек-

читалень на території Слобожанщини в дев’яності роки ХІХ ст. [464].  

Протягом 1892 р. комітет видав 8 брошур тиражем 10000 примірників. Вивчення 

переліку видань («Сибір та переселенці, «Як і звідки добувається шовк» та ін.) дозволяє 

припустити, що їх зміст відповідав інтересам різних верств населення, а видавницька 

діяльність комітету сприяла організації освіти дорослих в Харківській губернії [262; 263]. 

Установлено, що видавничий комітет за 11,5 років випустив 1876062 примірники книг. 

Найменша кількість (30000 примірників) – у 1891 р., найбільша (529400 примірників) – у 

1902 р. За сприяння ХТГ у 1902 р. в 11 повітах Харківської губернії діяло 311 бібліотек, 

в кожній з яких було 658 книг; 214 читачів; 1488 книг, виданих ХТГ для читання [366].  



 

437 
 

Установлено, що в якості голови правління ХТГ та голови Комітета першої безкоштовної 

народної бібліотеки, В. Данилевський звертався до харківського губернатора з проханням 

дозволити улаштування благодійних культурних заходів на користь народних бібліотек-

читалень, недільних шкіл. Аналіз архівних документів дозволяє свідчити про отримання 

дозволу на проведення таких заходів, зокрема: музично-літературного й танцювального вечора 

на користь першої безплатної народної читальні у лютому 1901 р., літературно-музичного 

вечора для дорослих під назвою «Світ та морок» на користь другої безплатної народної 

читальні-бібліотеки у приміщенні Харківської громадської бібліотеки [468, арк. 86, 256, 274].  

Вивчення архівних документів дозволяє констатувати, що у 1901 р. правління 

ХТГ, за головування В. Данилевського, зверталося до попечителя ХНО з проханням 

клопотати перед МНО відносно книг, що видавалися для народу. У клопотанні 

йшлося про те, щоб «малоросійська» мова книг не була перепоною для поповнення 

фондів читалень, бібліотек, шкіл товариства. На жаль, ця пропозиція не отримала 

позитивного відгуку. На той час урядом не дозволялося друкувати переклади з 

російської на українську мову; видавати українською мовою науково-популярні 

брошури з медицини, сільського господарства тощо [82; 179; 275]. 

У грудні 1906 р. на засіданні шкільного педагогічного комітету В. Данилевський 

виступив з пропозицією розпочати підготовку видання народної енциклопедії («Народная 

энциклопедия научных и прикладных знаний» – рос. м.), адресованої дорослому читачеві. 

Шкільний комітет, підтримавши дану пропозицію, на засіданнях під керівництвом 

В. Арнольді обговорював організаційні питання видавництва [491]. У 1910–1912 роках 

було здійснено публікацію народної енциклопедії (обсяг: 450 др. арк.) [134, с. 121]. 

Народна енциклопедія була аналогом знаменитої французької «Енциклопедії», хоч її 

суспільна роль і була незмірно скромнішою на зламі вітчизняної історії. 

Науковий пошук свідчить, що серед укладачів окремих томів видання та 

авторів нарисів були харківські науковці-медики (В. Данилевський, М. Бокаріус, 

О. Браунштейн, К. Георгієвський, В. Фавр, С. Ігумнов та ін.) та природодослідники 

(В. Арнольді, А. Краснов, О. Нікольський, І. Осипов та ін.) [104, с. 193; 179; 219; 

220]. Зокрема, В. Данилевський здійснював загальне керівництво виданням й був 
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автором загальної передмови до нього. І. Осипов очолював підготовку напівтому, 

присвяченого фізиці та хімії [117, с. 367]. Вважаємо, що видання було засобом 

консолідації представників різних наукових шкіл, зокрема й фундаторів медичної та 

фармацевтичної освіти на ниві просвітительства. Редакційна комісія видання визнала 

необхідним приділити увагу на сторінках народної енциклопедії висвітленню 

проблем педагогіки, народної освіти, шкільної гігієни.  

Розуміння В. Данилевським особливостей культурно-освітнього процесу в 

країні зумовило його діяльну допомогу в заснуванні Харківським товариством 

грамотності Народного будинку [486]. Народні будинки організовувалися для масової 

роботи з широкими верствами населення [486]. Професор В. Данилевський на 

загальних зборах членів ХТГ, а саме 25 жовтня 1898 р., прочитав доповідь про 

суспільно-виховне значення народних будинків. Доповідь була опублікована, а гроші, 

що надійшли від її продажу, були використані для будівництва Народного будинку в 

Харкові [56]. Закладка Народного будинку відбулася 4 липня 1900 року біля Кінної 

площі у Харкові. Урочисте представлення новострою громаді відбулося майже через 

три роки – 2 лютого 1903 р. [8, с. 768–769]. Народний будинок по праву був визнаний 

сучасниками одним з найкращих як в Російській імперії, так і за кордоном [104; 329].  

У музейній колекції Харківського історичного музею імені М. Ф. Сумцова 

зберігаються експонати, що засвідчують причетність В. Данилевського до 

функціонування Народного будинку. Серед них: запрошення на відкриття Народного 

будинку, виписане на ім’я вченого, проєкт вітання з тієї ж нагоди від діячів 1-ї 

Безкоштовної народної читальні 2 лютого 1903 р. [137, с. 256]. 

Документи ДАХО містять інформацію про розповсюдження за дорученням 

В. Данилевського збірки питань («Вопросника») щодо організації Народного будинку 

серед компетентних осіб у справі просвітницької діяльності з метою узагальнення їхнього 

досвіду. Питання були згруповані за розділами: 1) безкоштовна читальня з бібліотекою; 

2) народні читання з «чарівним ліхтарем»; 3) чайна та дешеві столові; 4) народний театр; 

5) літературні розваги; 6) музичні розваги; 7) продаж книг, картин; 8) загальноосвітні 

художні й професійні музеї та виставки, постійні та пересувні; 9) улаштування Народного 
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будинку [468, арк.11–18]. Більшість розділів збірки містила питання про можливість 

«приписування» певній формі просвітницької діяльності громадсько-виховного значення. 

На базі Народного будинку, що відкрився 2 лютого 1903 р., було реалізовано такі 

громадсько-просвітницькі заходи як лекції науково-популярного характеру. Публічні 

лекції організовувалися науковцями-медиками та природодослідниками: 

В. Данилевським, П. Прокопенком, М. Свєтухіним, А. Красновим та ін. Зокрема, у газеті 

«Южный край» повідомлялося, що 25 квітня 1903 р., у п’ятницю, о восьмій годині вечора 

в Народному будинку приват-доцент ІХУ, доктор Трутовський планує прочитати лекцію 

«Про алкоголізм». Планувалося надати практичні поради щодо лікування алкоголіків. 

Засобом наочності під час лекції мали служити картини, що демонструвалися за 

допомогою «чарівного ліхтаря» [324]. Надалі кореспонденти газети високо оцінили 

проведену лекцію. З матеріалів місцевої преси дізнаємося, що про діяльність Народного 

будинку доповідав на зборах членів ХТГ у 1903 р. голова правління установи, професор 

В. Данилевський. За наведеними ним даними, з травня по жовтень 1903 р. в установі було 

показано 19 вистав, за продані квитки отримано 3893 руб. [366].  

Наприкінці 70-х – на початку 90-х років ХІХ ст. професор В. Данилевський 

виступав за відкриття при ХТГ педагогічного музею, або музею наочних приладь. 

[131, с. 82]. Засобом діяльності музею передбачалося дати можливість учням 

народних шкіл одержати не лише теоретичні, а й прикладні знання. Однак 

клопотання правління ХТГ до місцевої адміністрації про затвердження положення 

про музей залишилося без відповіді. Утілення в життя знайшла пропозиція 

професора П. Степанова, яка передбачала об’єднання довідково-педагогічного 

комітету товариства із педагогічним музеєм [134, с. 83]. Музей наочних приладь, або 

як його іменували офіційно «Народний Загальноосвітній Музей Харківського 

товариства грамотності» був відкритий 28 листопада 1902 р. у приміщенні другої 

щоденної школи Товариства грамотності [179; 188].  

У 90-і роки ХІХ ст. почали свою діяльність санітарний та шкільний педагогічний 

комітети ХТГ, у роботі яких прийняли активну участь представники харківської наукової 

медичної корпорації (табл. Д.2.10, с. 609) [26; 329; 369; 412, с. 281; 448, с. 241; 487; 488]. 
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На сторінках періодичної преси досліджуваного етапу друкувалася інформація про 

діяльність санітарного комітету ХТГ. Комітет мав наглядати за санітарним станом усіх 

просвітницьких закладів ХТГ, сприяти популяризації гігієни серед тих, хто навчається. 

Члени санітарного комітету ХТГ співпрацювали з діячами Товариства сприяння 

фізичному вихованню дітей та піклуванню про них [89] й здійснювали медико-

санітарний нагляд за дітьми під час ігор, що цим товариством влаштовувалися. До того ж 

була прийнята постанова про заснування 3-ї літньої колонії для дітей, хворих на 

трахоматоз. Під час обговорення даного питання, було привернуто увагу на роль діяча 

товариства, Б. Краєвського, у справі фізичного виховання дітей як «піонера дитячих ігор» 

[89].  

Вивчення даних періодичних видань досліджуваного періоду дозволяє 

стверджувати, що на початку ХХ ст. діяли окремі літні дитячі колонії для хлопчиків та 

дівчаток, що були засновані Товариством у Солоніцівці, Жихорі [254; 489]. У 1903 р. 

колонії для хлопчиків та дівчаток були об’єднані та розміщені у с. Ракитному Валківського 

повіту Харківської губернії [79]. Дитячі колонії починали функціонувати 1 червня та 

приймали переважно учнів шкіл ХТГ. За даними науковця-медика П. Емінета, лікаря 

дитячих літніх колоній при ХТГ, у 1903 р. кількість колоністів вже сягала 200 осіб [448]. 

Колонії працювали у дві зміни. Кожна зміна тривала шість тижнів [369].  

Усього протягом періоду існування колоній ХТГ в них відпочило більше 2 

тисяч дітей [134, с. 92], чим, без сумніву, можна завдячувати й старанням харківських 

науковців-медиків та природодослідників. Науковці-медики та природодослідники 

Слобожанщини брали участь у поповненні фонду літніх дитячих колоній, організації 

дозвілля дітей [26; 190; 488; 489; 448, с. 241; 327] Науковці-медики сприяли 

оснащенню двірської території колоній гімнастичними снарядами (пристосування 

для перестрибування, трапеція, кільця, паралелі, мішечки з піском для ручних вправ). 

Для дітей організовували прогулянки садами, екскурсії, плавання в купальнях [254]. 

Вивчення архівних джерел [485; 496], періодичної преси досліджуваного етапу 

[89; 90], видань ХТГ [56] дозволяє констатувати, що за сприяння діючих на базі 

товариства комісій (народних читань, з позашкільної освіти та ін.) харківські вчені в 
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якості представників ХТГ читали публічні лекції з метою поширення в народі 

корисних знань. У таблиці наведено назви деяких публічних лекцій, проведених 

науковцями-медиками та природознавцями на користь сільських бібліотек, народних 

шкіл та читалень ХТГ (табл. Д.2.11, див. с. 610) [104; 198; 324; 474; 496].  

В основному лекції проводилися по неділях і тривали зазвичай 2 години. Під 

час лекцій лектори намагалися пристосуватися до особливостей аудиторії слухачів, 

аби донести до них необхідну інформацію якомога простіше. Вивчення джерельної 

бази дослідження дозволяє констатувати розвивальний, виховуючий характер лекцій. 

Серед засобів навчання і виховання, що використовувались під час публічних лекцій, 

найпопулярнішими були такі: чарівний ліхтар (апарат для проєкції зображень); 

діапозитиви; малюнки і картини, які доповнювали розповіді лекторів і мали різну 

спрямованість, устаткування для демонстрації дослідів. 

З архівних документів дізнаємося про проведення окремими науковцями – 

членами ХТГ – публічних лекцій в лазаретах Харкова у 1917 р. Наприкінці лекцій, 

для зворотного зв’язку, передбачалося проводити анкетування серед їх слухачів [497]. 

Науковці-медики та природодослідники Слобожанщини (В. Арнольді, 

О. Браунштейн, В. Данилевський, В. Талієв, С. Ігумнов, А. Рабінович та ін.) прийняли 

участь у кульмінаційній події культурно-освітньої діяльності ХТГ – з’їзді розумних 

розваг, що відбувся у Харкові (7–12 червня 1915 р.) [186; 479]. Під терміном «розумні 

розваги» малася на увазі позашкільна освіта [471; 493]. Також науковці приймали участь 

у листуванні товариства з нагоди організації Ліги освіти, Всеросійського вчительського 

союзу з фахової освіти; скликання обласного з’їзду півдня Росії по боротьбі з 

епідеміями; організації і розвитку освітньої діяльності народних будинків [495]. 

На засіданнях з’їзду розумних розваг обговорювалася проблема оздоровлення 

дітей та дорослих, приділялася увага процесу фізичного виховання. Тематика та зміст 

окремих доповідей відбито у табл. Д.2.12 (див. с. 610) [6; 55; 70; 333; 379]. На наш 

погляд, участь науковців Слобожанщини в роботі з’їзду сприяла налагодженню 

партнерських стосунків між ними та представниками громадських, освітніх закладів 
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та була корисною у популяризації здорового способу життя серед широких верств 

населення й актуалізації проблеми фізичного виховання особистості. 

На нашу думку, саме інтерес професора І. Троїцького до проблеми фізичного 

виховання дітей та підлітків обумовив його участь в організації діяльності Харківського 

товариства сприяння фізичному вихованню дітей та піклуванню про них [270, с. 47]. 

Вивчення звітних документів цього товариства свідчить, що під час перших зборів його 

членів-засновників (49 осіб) обов’язки голови виконував приват-доцент кафедри 

лікарської діагностики та пропедевтичної клініки Харківського університету, активний 

член ХМТ М. Свєтухін. Членами названого товариства були також такі науковці-медики 

та природодослідники: І. Зарубін, В. Недригайлов, В. Фавр, Л. Гіршман, О. Брандт, 

Г. Лагермарк та ін. [270, с. 14–16; 271, с. 54]. Слід відмітити, що в основному науковці, як 

члени названого товариства, були обтяжені представництвом, науковою стороною 

справи, пошуком засобів для функціонування установи, організацією захисту дітей, 

рахівництвом, кореспонденцією, завідуванням притулків [271, с. 38]. 

Вважаємо, що за участі науковців-медиків були вироблені правила для дітей, 

що приймали участь в іграх, організованих товариством в університетському саду 

(м. Харків) та у дачній місцевості (с. Хорошево) [271, с. 44–46]. Цікаво, що у звіті 

означеного товариства за 1902–1903 рр. висувалася ідея доцільності упровадження 

народних ігор під час занять з дітьми: «Час зайнятися етнографічним матеріалом і 

спробувати пристосувати для наших цілей місцеві народні ігри, замість 

космополітичних, нині заведених» [271, с. 39].  

Аналіз джерельної бази дослідження дозволяє свідчити про участь низки 

науковців-медиків та природодослідників в організації роботи Педагогічного 

товариства сприяння справі виховання (Педагогічне товариство). Статут товариства 

було затверджено у 1913 р., а відкриття організації відбулося у 1914 р. [334]. Аналіз 

положень статуту товариства дозволяє охарактеризувати його як вільну просвітницьку 

організацію громадсько-благодійницького типу [483]. Мета товариства у статуті була 

визначена таким чином: сприяти розвитку та удосконаленню справи виховання у межах 
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Харківської губернії та об’єднання на основі педагогічних, наукових та художніх 

інтересів осіб, що мають відношення до справи виховання та освіти [334]. 

Серед членів Педагогічного товариства слід назвати таких науковців: 

В. Данилевський, В. Арнольді, І. Красуський, А. Рабінович та ін. Відомо, що на 

перші збори Педагогічного товариства зібралося більше 300 осіб [241]. Показово, що 

почесними членами обиралися особи, які зарекомендували себе видатними 

педагогічними знаннями та діяльністю, а також значними пожертвуваннями, або 

особистими заслугами в організації роботи товариства [483].  

Програма діяльності товариства передбачала такі напрями роботи з дітьми, 

молоддю та дорослою аудиторією: організація педагогічних і фребелівських курсів, 

шкіл нянь, літніх дитячих колоній, санаторіїв, притулків, амбулаторій, дитячих 

будинків, клубів для дітей, площадок, довідкових бюро з навчально-виховних питань 

і допомога членам товариства; організація концертів, лабораторій і музеїв, виставок, 

екскурсій і клубів; видання педагогічних журналів і книг для дітей; створення 

майстерень і магазинів [483]. З газетних публікацій імперської доби дізнаємося про 

участь науковців в діяльності екскурсійної та лекційної комісій [446]. 

Промова одного із дійсних членів Педагогічного товариства сприяння справі 

виховання, А. Рабіновича, була оголошена на загальних зборах установи у 1915 р. 

Промова була надрукована на сторінках часопису «Харьковский медицинский 

журнал» («ХМЖ»). Публікація означеної статті саме на сторінках даного часопису 

була не випадковим явищем. Лікар А. Рабінович одночасно був членом ХМТ. 

Актуальною була тема виступу: «Деякі сучасні біологічні основи виховання» [334]. 

Герменевтичний підхід до аналізу тексту промови дозволяє припустити, що 

твердження А. Рабіновича спиралися на ідеї представника експериментальної 

педагогіки Я. Чепіги, викладені в роботі «Педологія, або наука про дітей» (1911 р.). 

Узагалі, за оцінкою сучасників, в діяльності Педагогічного товариства найбільш 

життєздатними виявилися комісії дошкільна, екскурсійна та лекційна [334, с. 204]. 

Інтенсифікація громадсько-просвітницької діяльності фундаторів вітчизняної 

вищої медичної та фармацевтичної освіти на базі спеціальних і наукових товариств 
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регіону. Протягом окресленого етапу була пожвавлена громадсько-просвітницька 

діяльність науковців Слобожанщини на базі низки спеціальних і наукових товариств. 

Важливо констатувати, що окремі науковці-медики та природодослідники стали 

ініціаторами створення таких товариств. У 1910 р. з ініціативи І. Оболенського було 

започатковане Товариство швидкої медичної допомоги [416, с. 34–35].  

За сприяння професора кафедри дитячих хвороб Харківського університету 

І. Троїцького у Харкові було створено Харківський відділ «Спілки для боротьби з 

дитячою смертністю», що розпочав свою діяльність на початку ХХ ст. Саме товариство 

було організоване у Петербурзі у грудні 1904 р. [417]. Завданнями товариства були 

визнані: санітарно-просвітницька робота у вигляді проведення лекцій (зокрема, з гігієни, 

фізичного та розумового розвитку дітей), випуск брошур; організація музеїв, благодійних 

концертів та виставок. Дієвою формою допомоги дітям, що потерпали від нестатків, було 

проведення товариством дня рожевої квітки. З архівних документів дізнаємося про 

проведення установою з благодійною метою у місті дня проліску [417]. 

З ініціативи І. Троїцького, з 1907 р. при відділі розпочав функціонування 

багатопрофільний лікувально-профілактичний заклад «Крапля молока», що переріс в 

Інститут допомоги материнству та немовлятам. У закладі надавалися лікарські поради 

матерям щодо догляду за дітьми [416, с. 34]. На базі товариства діяло «бюро допомоги 

матерям», де жінки отримували фінансову та юридичну допомогу, кабінети для 

безкоштовної видачі знезараженого коров’ячого молока. На користь «Краплі молока» 

місцеві науковці-медики відраховували кошти, отримані у результаті проведених лекцій 

[166]. Серед них був штатний ординатор кафедри лікарської діагностики та 

терапевтичної пропедевтичної клініки ІХУ М. Алєксєєв, який 10 жовтня 1910 р. провів у 

приміщенні Харківської громадської бібліотеки лекцію на тему «Статеве питання та 

статеві хвороби дітей» [326]. Там само 30 січня 1910 р. приват-доцент кафедри нервових 

та душевних хвороб ІХУ Я. Трутовський прочитав лекцію «Істерія та істеричні романи» 

[331] й отримані кошти також передав названій установі.  

У 1911 р. на території Харкова розпочало діяльність Товариство любителів природи. 

Головою товариства став професор В. Талієв [416, с. 12; 481]. Поєднання медичної освіти з 
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біологічною надало науковцю широкі можливості для глибоких наукових узагальнень та 

створило підґрунтя для їх популяризації з метою створення в регіоні здоров’яохоронного 

середовища. Характерно, що завдання товариства полягали у популяризації 

природознавства та поширенні любові до природи серед широких верств населення, 

залученні зацікавлених осіб до вивчення природи. Основними формами громадсько-

просвітницької роботи товариства були виступи його членів та запрошених осіб з 

доповідями та рефератами, організація виставкової й екскурсійної роботи, проведення 

публічних лекцій, улаштування курсів (платних, безкоштовних), публікація періодичного 

видання («Бюллетени…») та науково-популярних книг, довідників («Адреси 

найважливіших урядових, громадських та приватних установ м. Харкова», 1915), сприяння 

придбанню членами товариства наукових посібників та ін. [481]. Однією з найбільш значних 

справ товариства вважається організація виставки охорони природи (кінець 1913 р.). 

У виданих товариством путівниках по Харкову для туристів та екскурсантів 

(здійснено три видання) за редакцією В. Талієва та Д. Педаєва, між іншим, надавалася 

інформація про організацію лікарської допомоги в місті, навчальні та культурно-освітні 

заклади [416]. Проблеми раціонального природокористування та охорони природи 

висвітлювалися товариством у науково-популярних виданнях («Календарь Харьковского 

общества любителей природы»), редактором яких був В. Талієв. Під час подій Першої 

світової війни товариство здійснювало благодійні акції на користь армії [243]. 

Наприкінці ХІХ ст. поглиблювало форми й зміст громадсько-просвітницької роботи 

Харківське місцеве управління Російського товариства Червоного Хреста, що складалося з 

Общини сестер милосердя, амбулаторної та стаціонарної лікарень [94]. Община сестер 

милосердя була започаткована після Російсько-турецької війни 1877–1878 рр. З ініціативи 

професора В. Грубе, 30 листопада 1886 р. Община відкрила амбулаторію, де хворі 

отримували безкоштовні послуги й ліки. Лише у 1890 р. була встановлена плата за 

обслуговування у розмірі 20 коп. на рік. До роботи в лікарні залучалися професори-

клініцисти, ординатори [8, с. 482]. У 1898 р., за сприяння В. Грубе, розпочала діяльність 

стаціонарна лікарня для хірургічних хворих. На базі Общини функціонували 6-тижневі 

курси підготовки сестер милосердя [305]. Опікою Общини займалася дружина професора 
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Л. Гіршмана – Ю. Гіршман [28] – ініціаторка заснування курсів підготовки сестер милосердя 

(1904) [422]. Під час Російсько-японської війни опікунська рада переймалася формування 

шпиталя на 220 ліжок та організацією санітарного загону.  

З 1911 р. розпочав інтенсивну діяльність Харківський відділ ліги для боротьби 

з туберкульозом [416, с. 34]. За його ініціативи щорічно (у травні) проводилися так 

звані дні білої ромашки, під час яких збиралися кошти для організації 

протитуберкульозних заходів та проводилася просвітницька робота. На сторінках 

місцевої преси знаходимо публікації відомих лікарів та науковців-медиків (зокрема, 

М. Бокаріуса) зі словами підтримки таких акцій [20]. 

Суспільно-корисну діяльність інтенсифікували члени ХФТ, що існувало з кінця 

1881 р. Очільниками товариства у цей час були науковці А. Чиріков та М. Красовський. 

Метою діяльності товариства, за статутом 1899 р., було визнано вирішення наукових і 

практичних питань фармацевтичного спрямування, а також допомогу нужденним 

фармацевтам [479]. До складу товариства входили дійсні й почесні члени, кореспонденти. 

У січні 1888 р. нараховувалося 89 членів товариства, з яких 12 були почесними [424]. У 

1903 р. до складу товариства входило 17 почесних та 76 дійсних членів [241]. Наприкінці 

ХІХ – на початку ХХ ст. представники ХФТ приймали участь у роботі фармацевтичних 

з’їздів (ІІ-го та ІІІ-го (1889 р.; 30 грудня 1899 р. – 5 січня 1900 р.) Всеросійських 

фармацевтичних з’їздів, з’їздів делегатів фармацевтичних товариств (1906, 1907 рр.), 

Російського фармацевтичного з’їзду (1913 р.)) [407]. 

Про свідому громадянську позицію членів ХФТ стосовно добровільної підтримки 

вчених-фармацевтів свідчить виділення коштів двом делегатам ІІІ-го Всеросійського 

фармацевтичного з’їзду. Характерно, що делегати обиралися закритим балотуванням [315, 

с. 419]. Громадянська позиція ХФТ виявлялася також у намаганні винести на розсуд 

делегатів ІІІ-го фармацевтичного з’їзду такі питання: про врегулювання робочого часу 

фармацевтів; про союз фармацевтичних товариств; про підвищення цензу фармацевтичної 

освіти; про лікарські, фабричні, залізничні та земські аптеки та ін. 

Обґрунтовування наприкінці 90-х років ХІХ ст. представниками ХФТ необхідності 

визнання урядом значущості фармацевтичної освіти, між іншим, було обумовлене 
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прийняттям МНО рішення про нагрудні знаки для осіб, що закінчили Імператорські 

університети. Нагрудний знак встановлювався на кшталт магістерського та докторського 

(введено 7 червня 1885 р. для підвищення престижу осіб з науковими ступенями) [151, 

с. 204]. Нагрудний знак випускника університетів відрізнявся від них тим, що був 

бронзовим, з золотим орлом зверху та з синьою емаллю. Між тим, не передбачалося 

надавати право носіння знака магістрам фармації та провізорам. Члени ХФТ пропонували 

надати таке право провізорам [424]. Магістрам фармації пропонувалося надавати 

особливий знак відповідно до їхнього наукового ступеня [278].  

Фахівці фармацевтичного спрямування на засіданнях ХФТ вдавалися до 

аналізу особливостей навчання тих, хто бажав професійно пов’язати своє життя з 

фармацією. На одному з засідань ХФТ (8 вересня 1899 р.) зазначалося, що програма освіти 

фармацевтів повинна бути змінена, бо корисно при підготовці фармацевтів збільшити 

години на вивчення гігієни, бактеріології, мікроскопії, аналізу сечі та мокротіння, 

патологічних й фізіологічних виділень організму. Також обґрунтовувалася доцільність 

докладного ознайомлення майбутніх фахівців фармацевтичного спрямування з новими 

засобами лікування й вивчення ними анатомії та фізіології. Прикметно, що на засіданні 

товариства було заявлено про доцільність заснування спеціального інституту для читання 

лекцій провізорам [315]. Як встановлено в дисертаційному дослідженні В. Фесенка, на 

засіданні ХФТ у грудні 1911 р. А. Чиріков піднімав питання стосовно створення 

системи фармацевтичної освіти, запропонувавши, клопотати про відкриття у 

Харкові спеціальних фармацевтичних курсів [409, с. 46].   

На початку ХХ ст., відбулася актуалізація питання про необхідність підвищення 

освітнього цензу фармацевтів на Пироговському з’їзді (1902 р.) [109, с. 24–30], серед 

наукової фармацевтичної спільноти, на сторінках фармацевтичних періодичних видань 

[37, с. 517; 41, с. 317–318]. Дане питання не залишилося поза увагою ХФТ й, зокрема, 

піднімалося у 1913 р. на зборах товариства при головуванні М. Красовського. Членам 

товариства, що були делеговані на черговий з’їзд фармацевтів, надавалася порада: 

відстоювати точку зору ХФТ про доречність визнання освітнього цензу фармацевтів на 

рівні, не меншому за 8 класів [447]. 
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Важливим виявом громадсько-просвітницької діяльності ХФТ була організація 

діяльності бібліотеки товариства. Про бібліотечний фонд та надходження до бібліотеки 

свідчать дані таблиці Д. 2.13 (див. с. 612) [315; 317; 318]. Серед видань, що отримувала 

бібліотека, були вітчизняні та закордонні спеціалізовані часописи. Повідомлялося, що у 

1898 р. 10 брошур та наукових робіт було отримано бібліотекою від професора А. Чирікова.  

Реалізації суспільно-корисної діяльності ХФТ сприяло створення при 

товаристві аналітичної комісії, до компетенції якої входило дослідження товарів з 

місцевих ринків, прийом і науковий аналіз результатів досліджень певних речовин 

від інших аптекарів та приватних осіб. Рішення про заснування комісії було прийняте 

на засіданні ХФТ у жовтні 1898 р. Очолював комісію професор А. Чиріков, а його 

заступником був обраний М. Валяшко [409]. 

Члени ХФТ залучалися до наукових розвідок, пов’язаних з фармацевтичною 

сферою. Зокрема, фармацевтичні фахівці цікавилися питанням культивування 

лікарських рослин в окремих регіонах країни, а також популяризацією результатів 

досліджень. Так, з протоколу засідання ХФТ (12–19 грудня 1899 р.), на якому 

головував професор А. Чиріков, а секретарем був М. Валяшко, дізнаємося, що в 

Харківській фармацевтичній лабораторії була здійснена робота щодо визначення 

корисності м’ятного масла [314, с. 416].  

Громадська позиція вчених-фармацевтів була продемонстрована під час 

обґрунтування на засіданні ХФТ 9 грудня 1898 р. зауважень щодо закону від 1898 р. про 

фабричне виробництво складних фармацевтичних препаратів. Члени товариства 

висловлювалися відносно положень закону про керівників фабрик, лабораторій й 

виступили за надання права займати керівні посади провізорам. Таке право 

обґрунтовувалося тим, що звання провізора вважалося вищим фармацевтичним ступенем, 

що надавалося у результаті складання іспитів при вищому навчальному закладі [318]. 

Спираючись на положення статуту ХФТ, представники товариства намагалися 

надавати матеріальну підтримку слухачам-фармацевтам ІХУ. Так, на засіданні 

товариства 27 жовтня 1897 р. А. Чиріков запропонував створити фонд для надання їм 
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позик. Також піднімалося питання про слушність отримання пожертвувань на користь 

фонду [86]. Заснований фонд отримав назву – спеціальний фонд ім. А. Чирікова [436]. 

Слід зазначити, що формою благодійної діяльності ХФТ було улаштування 

щорічних фармацевтичних вечорів. На таких заходах, зазвичай, збиралися кошти на 

користь недостатньо забезпечених слухачів-фармацетів, які навчалися в Харківському 

університеті. Так, 7 лютого 1900 р. в Харківському оперному театрі, де відбувся 

фармацевтичний вечір, був проведений благодійний базар [438]. Чистий прибуток від 

цього вечора був більшим за 1000 руб.  

Показово, що ХФТ спрямовувало свою діяльність на організацію дозвілля 

фармацевтів, працівників аптек. З цією метою у 1910 р. обговорювався проєкт 

фармацевтичного клубу. На думку ініціаторів установи, клубу мав бути притаманним 

просвітницький характер. Передбачалися такі форми просвітницької діяльності 

установи: улаштування бібліотеки та кабінету для читання, проведення читань та лекцій 

з питань, що є важливими для фахівця фармацевтичного спрямування [124]. 

Громадсько-просвітницька діяльність учених-фармацевтів – представників 

ХФТ – високо оцінювалася науковою медичною й фармацевтичною спільнотою. Так, 

у 1903 р. на об’єднаному засіданні ХМТ та ХФТ відбулося вшанування А. Чирікова 

з нагоди святкування ним 25-річчя своєї наукової й громадської діяльності [440, с. 9]. 

У тому ж році на засіданні ХФТ було вирішено заснувати в Харкові фармацевтичну 

школу імені голови товариства – професора А. Чирікова [439]. 

Окремі представники ХФТ (М. Валяшко, М. Красовський) під час Першої світової 

війни поглиблювали власну теоретичну підготовку та практичний досвід з питань, якими 

опікувався Харківський відділ військово-хімічного комітету. Залучаючись до роботи 

комітету стосовно організації дослідницьких інститутів на підросійській території України, 

науковці виступали з доповідями щодо даного питання на засіданнях ХФТ, сприяючи 

інтенсифікації громадсько-просвітницької діяльності її членів [371, с. 12].  

Досягненням ХФТ на ниві просвітництва стало заснування ним у 1913 р. 

«нового культурного закладу» – інституту (див. додаток Ж, с. 621). Показово, що саме 

в 1913 р. питання організації фармацевтичної освіти вкотре розглядалося в Державній Думі 
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[38]. За родом своєї діяльності інститут поділявся на два відділи: хіміко-фармацевтичний 

та хіміко-бактеріологічний [229]. Діяльність інституту поширювалася не тільки на Харків, 

а й на весь південь Російської імперії. 

Програма діяльності нового інституту зводиласяся головним чином до наступного: 

перевірка і визначення доброякісності всіх лікарських препаратів; дослідження дії 

фармацевтичних препаратів; боротьба з фальсифікацією в усіх її видах у справі постачання 

ліків; надання населенню можливості уберегти себе від вживання зіпсованих і шкідливих 

за способом приготування предметів першої необхідності, до яких відносяться і харчові 

продукти, і продукти господарського та технічного виробництва; техно-хімічні аналізи і 

різноманітні дослідження бактеріологічного та хіміко-мікроскопічного характеру. 

При інституті засновувалися курси, де лікарі, ветеринари і фармацевти під 

керівництвом професорів і магістрів фармації отримували можливість на практиці вивчати 

методи дослідження, що застосовувалися у фармації. Особам, які закінчили курси, 

планувалося видавати дипломи. Тривалість занять на курсах становила 10 тижнів [229]. 

У листопаді та грудні 1917 р. у пресі були опублікувані матеріали рекламного 

характеру про освітню діяльність Харківського фармацевтичного інституту. До інституту 

для навчання приймалися особи жіночої та чоловічої статі, що мали звання аптекарського 

помічника. Навчання на курсах мало тривати 3 роки й було платним (300 руб. на рік). 

Особи, які закінчили навчання в інституті, отримували право складання екзамену на звання 

провізора. До складу правління інституту входили: директор – К. Красуський, члени 

правління – магістр фармації Я. Зільберг, доктор М. Ряснянський. Серед викладачів 1-го 

курсу інституту були названі: професор В. Арнольді, приват-доцент Є. Хотинський, 

приват-доцент Т. Тимофєєв, доктор медицини А. Натієв [425]. 

Слід звернути увагу на залучення представників ХФТ до організації 

практикоорієнтованої діяльності учених-фармацевтів за часів Першої світової війни. Так, 

представники ХФТ М. Валяшко, М. Красовський з цього приводу брали участь у нараді 

представників фармацевтичних товариств у Москві [261, с. 10–12]. 

Під час досліджуваного етапу відбулося розширення напрямів та збагачення змісту 

громадсько-просвітницької діяльності науковців на базі ХМТ. Особливості 
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функціонування ХМТ наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. визначалися прагненням 

щодо активної загальнокорисної громадської діяльності. Не випадково девізом 

наукової установи у цей час були визнані слова: «Служити на благо людини» [304]. 

Відомі науковці досліджуваного етапу були впевнені: ХМТ функціонувало, 

втілюючи в життя девіз вченого Р. Вірхова. Красномовними є слова девізу, що 

визначали призначення медичних товариств: «привести у взаємодію науку й 

практику, представляти собою велику наукову та етичну корпорацію, утоньчувати 

совість співчленів прикладом та впливом й піднести мораль на місце закону» [60, 

с. 79]. Зміст даного висловлювання втілювали в життя всі члени товариства, серед 

яких у 1899 р. нараховувалося 333 особи [418]. 

Показово, що метою ХМТ, за положеннями статуту установи від 1886 р., було 

сприяння науковому вдосконаленню фахівців сфери охорони здоров’я та 

розповсюдженню медичних знань і методик лікування з урахуванням місцевих умов 

життя; надання медичної допомоги тим, хто звертався до закладів товариства; 

викорінення шарлатанства; сприяння товариським відносинам між членами; 

врегулювання відносин лікарів і пацієнтів [306, с. 2]. Мета товариства обумовлювала 

активізацію просвітницької діяльності його членів. Не випадково, приват-доцент кафедри 

лікарської діагностики та пропедевтичної клініки М. Свєтухін, обраний головою ХМТ у 

1905 р., оцінював просвітницьку діяльність як одне з провідних завдань товариства [419; 

421]. За визнанням офтальмолога, професора, голови ХМТ (1910–1918 рр.) 

О. Браунштейна, закони етики для ХМТ були непорушними.  

Санітарно-просвітницький напрям діяльності товариства був спрямований 

на вирішення такого питання як охорона здоров’я широких верств населення в нових 

економічних умовах й був тісно пов’язаний з культурно-просвітницьким та науково-

просвітницьким напрямами. Харківським медичним товариством було ініційовано 

обговорення результатів спостережень за ходом епідемій, виявлення причин 

інфекційних хвороб. Вивчення звітів міського громадського правління у м. Харкові 

(1910–1913), зокрема стосовно стану лікарсько-санітарної сфери, дозволяє 

усвідомити значення просвітницьких заходів, спрямованих на вирішення питання 
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охорони здоров’я міщан. Показовими є статистичні дані, наведені членом товариства 

з 1897 р., приват-доцентом Харківського університету, санітарним лікарем міської 

управи (з 1905 р.) В. Фавром у складеній ним таблиці стосовно поширення 

інфекційних хвороб (див. табл. Д.2.14, с. 612) [368, с. 35–95]. 

Роль окремих науковців у реалізації форм санітарно-просвітницького напряму 

діяльності ХМТ відбито у табл. Д.2.15 (див. с. 613) [163; 164; 168; 171; 172; 228; 410; 

421; 419, с. 519; 224; 352, с. 248; 405; 467]. Серед фондів Центрального державного 

архіву кінофотофонодокументів у Санкт-Петербурзі зберігається фотографія стендів 

виставки, де представлені матеріали громадсько-просвітницької спрямованості, надані 

ХМТ (зокрема, й примірники часопису «Харьковский медицинский журнал») [520].  

Цікавою формою популяризації членами ХМТ серед громадян традицій 

культурної організації дозвілля було улаштування народних гулянь. У пресі 

повідомлялося, що за сприяння ХМТ, у квітні 1899 р., були проведені народні гуляння на 

території університетського саду Харкова на користь притулку для хворих ім. 

В. Франковського. Під час народних гулянь організовувалися ігри для дітей, спортивні 

змагання, виступи військових оркестрів; улаштовувалися буфети; була надана 

можливість насолодитися спогляданням феєрверку [221]. На наш погляд, подібні заходи 

сприяли як подоланню соціальних негараздів, так і залученню громадян до благодійності, 

а також пропагували педагогічно доцільні методи фізичного виховання дітей. 

Особливий акцент членами товариства було зроблено на поглиблення змісту та 

розширення форм культурно-просвітницької роботи серед лікарів. Саме професійна 

самореалізація цих фахівців значною мірою була пов’язана з рівнем освіти й культури 

населення. [430, с. 86]. Цікавий досвід не адміністративного, а професійного 

регулювання культурно-просвітницької діяльності медиків був накопичений 

лікарським («докторский» – рос.м) клубом, заснованим товариством 1 березня 1893 р. 

[79; 441]. Члени товариства відновили таку форму культурної організації дозвілля як 

маскаради. У 1896 р. вони провели ситцевий маскарад, що набув популярності серед 

публіки. Подібні заходи, зазвичай, супроводжувалися благодійними акціями. З метою 

благодійництва правління докторського клубу організувало проведення низки 
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публічних лекцій науковцями Слобожанщини – членами ХМТ (В. Данилевський, 

Л. Гіршман, І. Оболенський, Я. Анфімов та ін.). Особисто В. Данилевський прочитав 

лекції на тему «Про фізіологічні властивості нервової системи і її значенні для життя». 

Лекції супроводжувалися демонстацією дослідів. Збір від лекцій мав надійти на користь 

ХТГ, благодійного фонду медичних працівників.  

Аналіз публікацій міської преси та часопису ХМТ дозволяє висвітлити таку 

форму культурно-просвітницької діяльності товариства як поширення інформації про 

видатних гуманістів, прогресивних діячів культури, науки, мистецтва. Серед таких 

заходів слід назвати: святкування двухсотрічного ювілея ботаніка й лікаря К. Ліннея 

(16 жовтня 1907 р.) [29], 50-річчя практичної лікарської діяльності В. Франковського 

(23 лютого 1892 р.) [35] й 100-річчя з дня народження М. Пирогова (15 лютого 

1911 р.) [421]; вшанування пам’яті Т. Шевченка (26 лютого 1911 р.) [312]. 

Цікавою формою культурно-просвітницької діяльності окремих представників 

ХМТ явиявилася літературна творчість. В опублікованих збірках віршів відомого 

земського діяча, історика медицини, публіциста, члена ХМТ С. Ігумнова були 

представлені поетичні твори, що навіювали читачам думки про необхідність 

оптимістичного ставлення до дійсності [99].  

Формою культурно-просвітницької діяльності ХМТ протягом досліджуваного 

етапу було проведення спільних засідань, культурних заходів з представниками наукових 

та спеціальних товариств здоров’яохоронної спрямованості (за класифікацією історика 

медицини Д. Російського: науковими медичними товариствами та «близько-

медичними») [343 , с. 151]). У приміщенні ХМТ проводилися об’єднані засідання членів 

медичного товариства та ХФТ. Так, на такому засіданні у 1903 р. відбулося ушанування 

ученого-фармацевта А. Чирікова. У залі засідань ХМТ збиралися члени одонтологічного 

товариства. Відомо, що 20 вересня 1903 р. представник цього товариства П. Чичкан 

прочитав публічну лекцію «Дантист у справі фізичного виховання дітей» [367]. 

Зауважимо, що проблеми етики цікавили багатьох представників ХМТ. Аналіз 

першоджерел свідчить, що на засіданнях товариства, де серед присутніх часто були й 

студенти, обговорювалися питання, пов’язані з принципом колегіальності в медицині. 



 

454 
 

Сучасні дослідники розкривають поняття «колегіальність» як увагу до особистості 

колеги-співробітника, прагнення безкорисливо надати йому допомогу у вирішенні 

професійних завдань і, якщо необхідно, вказати на його помилки та осудити його [132; 

460]. Сутність означеного принципу у тому ж сенсі розумілася й представниками ХМТ. 

Прикладом дотримання принципу колегіальності у науково-педагогічній діяльності 

представників ХМТ була реакція науковців на так звані ритуальні вбивства з боку 

мултанських вотяків (удмуртів) (1892–1896) та Бейліса (1913). Представники ХМТ публічно 

виявили підтримку публіциста В. Короленка, який був захисником на суді у справі 

мултанських вотяків. У 1896 р. приват-доцент кафедри судової медицини ІХУ, член ХМТ 

Е. Беллін на підставі судово-медичних даних відкинув звинувачення вотяків, виступивши на 

засіданні товариства з доповіддю. При цьому доповідач спирався на малюнки, що були 

підготовлені професором кафедри анатомії ІХУ О. Бєлоусовим [16, с. 65; 195].  

На засіданні ХМТ поведінку професора Київського університету Св. Володимира 

І. Сікорського, який підтримав своєю експертизою версію ритуального вбивства євреєм 

Бейлісом хлопчика-християнина, було визнано ганебною [374, с. 68–69; 460]. Така 

позиція науковців стосовно резонансної в Російській імперії судової справи, мала 

великий вплив на формування моральних якостей учених, студентів, поширення 

цінностей гуманізму, раціоналізму та сцієнтизму серед широких верств населення.  

Вивчення та аналіз першоджерел дозволяє констатувати, що науково-

просвітницька й педагогічна діяльність ХМТ здійснювалася засобом таких форм 

просвітницької роботи: оголошення промов, обговорення лекцій, доповідей й рефератів 

та поширення публікацій педагогічної спрямованості, неповний перелік яких наведено у 

таблиці (табл. Д.2.16, див. с. 614) [60; 139; 184; 272; 333; 345; 421].  

Аналіз змісту відкритого листа з Мюнхена доктора медицини С. Коршуна під 

назвою «Як в Мюнхені улаштовують народні школи» [139] свідчить про схильність 

науковців-медиків Слобожанщини до опанування надбань закордонних освітян 

стосовно створення здоров’язбережуючого освітнього середовища.  

У промовах членів ХМТ, присвячених життєдіяльності прогресивних діячів 

культури, науки, мистецтва, увага читачів приверталася до шляхів формування 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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їхнього гуманістичного світогляду. Так, у промові професора О. Браунштейна 

«М. Пирогов як лікар та громадянин» були названі чинники, що визначили 

особливості формування ціннісних орієнтацій лікаря-гуманіста. Серед них: 

особистісний вплив прогресивних освітян імперської доби (професора Московського 

університету Є. Мухіна та засновника приватного пансіону М. Кряжева); ідей 

відомих мислителів доби Просвітництва (Ж. Ж. Руссо та Ф. Вольтера) [22].  

Залучаючись до справи організації позашкільної освіти, боротьби з 

неписьменністю, представники ХМТ співпрацювали з вільними просвітницькими 

організаціями громадсько-благодійницького типу. Серед них: ХТГ, Харківське 

педагогічне товариство сприяння справі виховання, Товариство сприяння фізичному 

вихованню дітей та піклуванню про них [168; 172; 332; 334].  

На сторінках часопису ХМТ піднімалася проблема фізичного виховання 

молоді у контексті висвітлення проблеми здорового способу життя [190; 404]. Окремі 

представники ХМТ приймали участь у публічних читаннях на користь 

Фребелівських курсів, що функціонували у Харкові. На той час ці курси були 

платними педагогічними закладами, де тривала підготовка виховательок дітей 

дошкільного віку. Зокрема, член ХМТ, доктор М. Хворостанський 12 грудня 1913 р. 

в актовій залі Харківського університету провів на користь курсів публічні читання 

у супроводі кінематографічної стрічки на тему «Використання рентгенівських 

променів при дослідженні шлунка й кишечника» [122]. 

У контексті науково-просвітницького й педагогічного напряму діяльності ХМТ 

вважаємо доцільним зосередити увагу на характеристиці цікавого досвіду, накопиченого 

товариством у справі поновлення знань фахівців медичного спрямування. Наприкінці 

ХІХ ст. набувають популярності наукові відрядження земських лікарів до 

університетських клінік, але певної системи (щодо періодичності, тривалості, оплати) 

вироблено не було. Правління ХМТ підтримало нову тенденцію в сфері професійного 

удосконалення медичних працівників. Її упровадження, між іншим, дозволяло поширити 

серед лікарів інформацію щодо практичного застосування закордонних медичних 

інновацій. Необхідно зауважити, що на базі ХМТ з 1887 р. діяв заклад «Харківський 
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Пастерівський Інститут й Бактеріологічна станція Харківського медичного товариства» 

[500]. На Бактеріологічній станції розпочали створювати сироватки від хвороб, що раз за 

разом спалахували в Харківській та сусідніх губерніях. Лише у 1899 р. у Пастерівському 

Інституті було зроблено 1244 щеплень [418]. 

З місцевої преси дізнаємося, що на засіданні ХМТ 7 жовтня 1889 р. поряд з 

питанням реорганізації Бактеріологічної станції обговорювалася пропозиція щодо 

відкриття 6-тижневих безкоштовних курсів для лікарів [154; 463]. 

Вивчення життєдіяльності І. Мечникова [470] дозволяє впевнитися у намаганні 

ученого сприяти поновленню професійної освіти фахівців медичного та 

фармацевтичного спрямування. У 1888 р. науковець покинув Росію і переїхав до 

Парижа, де йому була надана лабораторія в створеному Луї Пастером (1822–1895) 

інституті. Періодично І. Мечников відвідував батьківщину та контактував з 

преставниками вітчизняної наукової спільноти [521].  

Слід звернути увагу на роль ХМТ в інституалізації вищої жіночої медичної освіти 

в регіоні. Про перехід товариства до реалізації ідеї організації вищих жіночих медичних 

курсів в Харкові було оголошено на засіданні членів ХМТ, яке відбулося 8 травня 1910 р. 

[430, с. 86]. За словами представників ХМТ, товариство не переслідувало матеріальної 

вигоди, улаштовуючи вищу медичну школу. Було офіційно заявлено, що такий заклад не 

може бути джерелом прибутку. Утім, єдиним можливим прибутком визнавалися 

«культурні плоди для населення» [436, с. 86]. Підтвердження вищенаведеним словам 

знаходимо серед документів фондів ДАХО. Їх зміст дозволяє скласти уяву про деякі з 

організаційних заходів товариства стосовно відкриття Жіночого медичного інституту 

Харківського медичного товариства (далі – ЖМІ ХМТ, ЖМІ, Інститут) [498].  

Правління ХМТ отримало 13 липня 1910 р. від департаменту народної освіти 

дозвіл на відкриття Інституту, а згодом й дозвіл збору пожертвувань для улаштування 

навчального закладу [507]. Статут вищого медичного навчального закладу для жінок в 

Харкові було затверджено 15 серпня 1910 р. [431, с. 310]. За статутом (§ 24) ЖМІ ХМТ 

підпорядковувся МНО. На думку В. Данилевського, Інститут повинен був прагнути бути 

новатором у справі прогресивного реформування медичної освіти [57]. 
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Місцева преса повідомляла, що 30 жовтня 1910 р. відбулося відкриття 

Жіночого медичного інституту [255]. Про відкриття нового медичного закладу було 

відомо не лише на території країни, а й за кордоном. Представники ХМТ пишалися 

тим, що ректор Оксфордського університету згідно з дорученням «академічного 

сенату» поздоровляв їх з днем відкриття Вищої медичної школи для тисяч жінок [499, 

арк. 3–4]. Заняття розпочались в ЖМІ ХМТ 1 листопада 1910 р. (15 листопада 

розпочалися заняття на усіх трьох курсах) [340]. За твердженням В. Данилевського, 

вже на початку існування Інституту, були окреслені подальші перспективи його 

розвитку за рахунок відкриття філіалів: «шкіл фельдшерської, фармацевтичної, 

зуболікарської, акушерської» та аптеки [57, с. 8]. У січні 1911 р. відкриття нового 

вищого навчального закладу було відзначено урочисто.  

За статутом (§  1 ) , головна мета Інституту полягала в тому, щоб «надавати 

особам жіночої статі вищу медичну освіту в обсязі університетського курсу, але ані 

тим, хто навчає, ні здобувачам освіти в ньому не надається жодних прав і переваг» 

[395, с. 176]. Відтак, свідоцтво про закінчення Інституту не надавало права на роботу 

лікарем. Водночас, викладачі Інституту не мали прав державних службовців, якщо 

не перебували на службі в університеті. 

Для нового навчального закладу були характерні високоорганізована система 

управління та навчання, розвинута навчально-допоміжна база. Завідування 

адміністративно-господарською частиною Інституту доручалося Правлінню. 

Установлено, що до першого складу Правління Інституту було обрано О. Браунштейна, 

В. Бобіна, П. Сергієвського, В. Данилевського, А. Чирікова, І. Осипова [268, с. 7, 10].  

Дослідники визнають, що велика роль в підборі професорсько-викладацького 

складу належала першому ректору ЖМІ ХМТ – заслуженному професору Василю 

Яковичу Данилевському. Організаційний хист був також притаманний професору 

Сергію Олександровичу Попову, який був обраний на посаду директора у 1912 р., коли 

В. Данилевський відійшов від управління Інститутом. Організаторські здібності були 

характерні й для помічників директора Інституту – А. Чирікова та В. Талієва. Про 

наявність в Інституті дійсно солідного викладацького складу свідчать прізвища видатних 
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учених та педагогів, які були залучені до освітнього процесу. Серед них: М. Бокаріус, 

М. Валяшко, В. Воробйов, М. Мельников-Розведенков, Л. Орлов та ін. Узагалі, вивчення 

архівних даних дозволяє констатувати, що у 1911 р. в Інституті працювали 28 викладачів 

та 45 помічників [155]. Серед викладачів в основному були професори та приват-доценти 

медичного й фізико-математичного факультетів Харківського університету.  

Статутом ЖМІ ХМТ передбачалося, що навчальний курс в Інституті мав 

охоплювати п’ятирічний термін навчання й поділятися на десять навчальних півріч. 

Навчальні заняття проводилися за навчальними планами, складеними Радою Інституту з 

урахуванням програм медичних факультетів російських університетів [395, с. 182]. 

Доречно навести порівняльну характеристику навчальних планів Інституту (1910) 

та ІХУ (1886–1887), складених для підготовки фахівців медичного спрямування (див. 

табл. Д. 2.17, с. 615) [209; 395]. Порівняльний аналіз навчальних планів показав, що в 

Інституті мала викладатися бактеріологія. Під керівництвом професора В. Данилевського 

була організована кафедра бактеріології, якої не мав університет. При цьому, в Інституті 

значна увага приділася природничим дисциплінам (ботаніка, різновиди хімії). Їх 

викладання дозволяло надати слухачкам знання, необхідні для наукової роботи та більш 

ґрунтовної фармацевтичної освіти [231; 395, с. 181]. 

Організатори освітнього процесу в Інституті визнавали потребу у практичному 

застосуванні студентками набутих теоретичних знань. Студенткам надавалася можливість 

закріплювати теоретичні знання й напрацьовувати фахові вміння та навички на базі клінік 

Інституту. За зауваженням І. Робака, на кінець 1912 – початок 1913 рр. у Харкові 

функціонувало 10 клінік ЖМІ ХМТ (див. табл. Д.2.18, с. 617) [340, с. 190–191; 341].  

Професорсько-викладацький склад Інституту широко впроваджував наочні методи 

навчання, посилював самостійну роботу слухачок. План викладання предметів на 1914–

1915 н.р. та викладацький склад Інституту відбито у табл. Д.2.19 (див. с. 618) [237]. 

Наближенню навчання до вимог життя сприяло все більш серйозне ставлення 

організаторів освітнього процесу в Інституті до практичних занять. Аналіз документів, 

спеціальної літератури з історії ЖМІ ХМТ [60; 63; 72; 131; 155; 184; 237; 276; 279; 280; 

281] доказово свідчить, що студентки з дозволу міської думи отримали можливість 
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урізноманітнювати проходження практики. Дозволялося практикуватися в міських 

лікарнях на прийомах хворих, проводити профілактичні огляди в школах та на 

підприємствах, перевіряти якість продуктів на міських ринках, знайомитися з 

санітарними закладами міста (водопровід, училище, притулок для підкидьків, лікарні, 

дезінфекційна камера, каналізація, установки для очищення стічних вод, деякі фабрики). 

Прикметно, що авторами низки навчальних підручників та посібників були харківські 

науковці-медики та природодослідники, більшість яких була членами ХМТ (табл. Д.2.20, 

див. с. 619) [237].  

Правління ЖМІ ХМТ намагалося позбавити свій навчальний заклад 

безправного положення й домогтися прирівнення випускних свідоцтв слухачок 

Інституту до лікарських дипломів, що видавалися в університетах. Навчальні 

програми ЖМІ ХМТ доопрацьовувались, однак їм і надалі була характерна 

відмінність від університетських програм. Утім, 16 травня 1913 р. випускниці ЖМІ 

ХМТ були прирівняні у правах до випускників університетів.  

За статутом Інституту, плата за слухання лекцій була встановлена у розмірі не вище 

100 руб. за півріччя й повинна була надходити від кожної здобувачки освіти на початку 

навчання. Правління ЖМІ ХМТ зіткнулося з проблемою «недостатніх слухачок» та 

намагалося її пом’ягшити. Наприклад, протягом 1910–1911 н. р. вирішувалися питання 

про умови надання земських стипендій та про упровадження трьох стипендій від ХМТ 

(ім. Л. Толстого, ім. М. Пирогова та у пам’ять 50-річчя звільнення селян від кріпацтва) 

[268, с. 37]. З архівних документів дізнаємося, що протягом 1914–1916 рр., крім названих 

стипендій, у ЖМІ ХМТ також присуджувалися стипендії імені А. Чирікова, 

М.  Алєксєєнка, Ф. Опенховського (у розмірі 200 руб. кожна) [530]. 

Гуманістична спрямованість діяльності ХМТ та поради представників Правління 

Інституту стали імпульсом до виявлення активності дівчат у вирішенні власних 

матеріальних проблем. Так, у 1911 р. було засноване Товариство опіки недостатніх 

студенток ЖМІ ХМТ [480]. До складу правління товариства входили приват-доцент 

В. Талієв, лікар В. Бобін. З ініціативи товариства у 1912 р. при Інституті було створене 

бюро праці. За посередництва бюро передбачалося надавати харків’янам послуги (догляд 
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хворих, нічні чергування, масаж, уколи тощо) [396]. Прикладом спроможності Правління 

Інституту знаходити спільну мову зі слухачками та вирішувати конфліктні ситуації є його 

реагування на страйк здобувачок освіти у січні 1911 р. [517]. За часів встановлення 

радянської влади в Україні, ЖМІ ХМТ був об’єднаний з медичним факультетом 

Харківського університету у Харківську медичну академію (1919) [281]. 

Отже, в останній чверті ХІХ – на початку ХХ ст. науковці-медики та 

природодослідники інтенсифікували свою громадсько-просвітницьку діяльність за 

межами Харківського університету, надавши їй багаторівневого та інноваційного 

характеру. Визнано дієвими такі форми громадсько-просвітницької діяльності науковців 

за означеним напрямом: робота на користь міських та губернських установ; залучення до 

організації роботи Харківського художньо-промислового музею й Харківської 

громадської бібліотеки та її філіальних відділень; проведення просвітницьких та 

добродійних заходів на з’їзді з питань середньої освіти, на базі громадських 

товариств, спілок, установ; обґрунтування педагогічно доцільних ідей стосовно 

модернізації системи освіти (В. Данилевський, В. Фавр, М. Прейс, П. Ковалевський, 

А. Краснов, І. Скворцов та ін.); залученння до адміністративної та медичної 

діяльності у лазаретах і шпиталях під час військових дій. Новітніми формами 

громадсько-просвітницької діяльності науковців за межами Харківського університету 

виявилися: участь в організаційних заходах щодо відкриття дослідницьких інститутів за 

межами Слобожанщини; надання експертних оцінок у судових установах; 

організаційна та благодійна діяльність на користь закладу «Крапля молока», 

«Товариства допомоги хворим нужденним здобувачам освіти у вищих навчальних 

закладах м. Харкова», Амбулаторії допомоги хворим малозабезпеченим учням у 

вищих навчальних закладах Харкова; забезпечення функціонування закладів освіти 

(зуболікарська школа, фельдшерська школа, недільна школа Х. Алчевської, 

робітничі курси, ВЖК «Товариства трудящих жінок»; жіночі курси Товариства 

допомоги гувернанткам та вихователькам; Народний будинок; Народний університет 

та ін.); розширення мережі спеціальних та наукових товариств (започатковано 

Товариство швидкої медичної допомоги, Харківський відділ «Спілки для боротьби з 
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дитячою смертністю», Товариство любителів природи та ін.); поглиблення форм й 

змісту громадсько-просвітницької роботи Харківського місцевого управління 

Російського товариства Червоного Хреста; ХФТ (затвердження нового статуту; 

допомога нужденним фармацевтам; заснування у 1913 р. інституту з хіміко-

фармацевтичним та хіміко-бактеріологічним відділами); розширення спектру напрямів 

діяльності ХМТ (санітарно-просвітницький, культурно-просвітницький, науково-

просвітницький й педагогічний – відкриття та організація діяльності ЖМІ ХМТ). 

Таким чином, протягом 1804–1834 рр. виокремився напрям громадсько-

просвітницької діяльності науковців за межами університетського середовища, форми 

якого виявлялися окремими з них безсистемно, зокрема: популяризація науково-

практичних знань (участь у Філотехнічному товаристві, консультації громадян, надання 

безкорисливої допомоги хворим під час лікарської практики; короткочасна публікація 

господарського місячника «Украинский домовод» (1817), приватна ініціатива, 

підтримка діяльності Товариства благодійності). 

Протягом 1835–1862 рр. діяльність за окресленим напрямом набула розвитку, 

збагатившись новими формами, як-от: публікації матеріалів здоров’яохоронного характеру, 

участь у роботі органів міського самоврядування, організація роботи земств, сприяння 

роботі Харківського губернського з селянських справ присутствія; поширення наукових 

знань й здійснення консультацій в гімназіях, духовній семінарії, училищах; участь у 

виставковій роботі за кордоном; залучення до справи боротьби з неписьменністю 

(складення статуту ХТГ); поширення знань серед фахівців практичної медицини та 

фармації, створення та організація роботи ХМТ.  

Протягом 1863–1883 рр. науковці-медики та природодослідники Слобожанщини 

вдосконалили свою участь у громадсько-просвітницькій діяльності за межами ІХУ й 

залучалися до регулярної роботи органів земського самоврядування, міської думи; 

Харківського товариства піклування про безпритульних малолітніх сиріт, Харківської 

медичної каси, ХТГ, ХМТ, ХФТ; поширювали педагогічно доцільні ідеї в 

інформаційному просторі; популяризували право жінок на освіту, фахову працю. 

Упродовж 1884–1917 рр. відбувалася інтенсифікація громадсько-просвітницької 
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діяльності науковців за межами університетського середовища, що виявлялося у таких 

формах: регулярне поповнення інформаційного простору матеріалами просвітницького 

характеру; залучення низки учених до громадсько-просвітницької діяльності 

губернських й міських установ; просвітницька робота серед земських лікарів, сприяння 

функціонуванню безкоштовної народної читальні, Харківської громадської бібліотеки та 

її філіальних відділень; адміністративна та медична подвижницька діяльність у лазаретах 

і шпиталях під час військових дій; організаційна та благодійна діяльність на користь 

земських шкіл, недільної школи Х. Алчевської, земських початкових народних училищ, 

Харківського міського ремісничого училища, Народного університету, Харківського 

училища для сліпих дітей, середніх та вищих закладів освіти; участь в організаційних 

заходах щодо відкриття та функціонування дослідницьких інститутів на підросійських 

українських територіях; висунення педагогічно доцільних ідей стосовно сутності 

виховного ідеалу, напрямів виховання, організації літніх колоній, реформування 

навчальних закладів, організації роботи шкільних лікарів; надання експертних оцінок у 

судових установах; проведення просвітницьких та доброчинних заходів на базі ХМТ, 

відкриття освітніх установ на базі низки громадських товариств.  

 

 

Висновки до розділу 4 

 

 

У процесі дослідження виокремлено напрями громадсько-просвітницької діяльності 

науковців-медиків й природодослідників Слобожанщини: в університетському просторі та 

за його межами. З’ясовано, що у межах університетського простору громадсько-

просвітницька діяльність науковців-медиків та природодослідників Слобожанщини 

впродовж ХІХ – поч. ХХ ст. набула такого змісту та форм вияву: 

– популяризація серед населення знань шляхом виголошення й опублікування актових 

промов, зокрема здоров’язбережувального й педагогічного характеру (І. Каменський (1812), 
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І. Калениченко (1839), Є. Гордієнко (1842), І. Зарубін (1882), Г. Лагермарк (1887), 

І. Скворцов (1891), І. Осипов (1898) та ін.);  

– вияв доброчинності й приватної ініціативи щодо облаштування навчально-

допоміжних установ університету, дарування експонатів природничому, зоологічному, 

ботанічному, мінералогічному музеям (В. Черняєв, М. Турчанінов та ін.), придбання анатомічних 

малюнків для студентів (П. Наранович, ІІ етап), відрахування на користь студентської каси 

прибутку від прочитаних лекцій (Д. Лямбль та ін.), збагачення колекцій акушерської клініки 

(І. Лазаревич); фінансова підтримка «Товариства допомоги нужденним студентам 

Імператорського Харківського університету» (О. Кузнєцов, Г. Лагермарк, Л. Гіршман, 

А. Чиріков та ін., з 1871); надання допомоги Товариству Червоного Хреста (В. Грубе, 1877) й 

консультацій хворим воїнам; допомога пораненим у результаті аварії імператорського поїзду 

(В. Грубе, 1888); сприяння функціонуванню Бюро приватного студентського життя, 

Професійного союзу студентів-медиків університету (IV етап), Позико-ощадної каси службовців 

університету (IV етап); передача приміщень навчально-допоміжних установ для потреб 

військового відомства (1914); відрахування коштів на утримання лазарету при університеті (з 

1914); фінансова підтримка публікацій студентів-медиків (В. Крилов, 1890–1895) та ін.; 

– професійне консультування від імені професорської колегії представників 

державних і громадських установ (Вовчанський повітовий суд, 1826; військово-лікарські 

установи МВС (ІІ–ІV етапи), Товариство Червоного Хреста, ІІІ–ІV етапи); 

– опублікування статей просвітницького характеру у часописах Харківського 

університету: «Украинский вестник» (І. Каменський, 1816–1819), «Труды общества 

испытателей природы при Харьковском Университете» (з 1869), «Протоколы заседаний 

медицинской секции Общества опытных наук…» (з 1873 р.), «Записки Императорского 

Харьковского университета» (І. Троїцький та ін., 1912–1913) та ін.;  

– виголошення доповідей щодо розв’язання соціально-значущих питань на засіданнях 

ради медичного факультету (І. Вілкомірський 1848–1849; І. Щелков, Л. Гіршман, 1884 та ін.); 

сприяння інституалізації вищої жіночої медичної освіти; 

– надання професійної допомоги, консультацій медичним працівникам під час 

епідемій холери, чуми (В. Крилов, О. Богданов, О. Репрєв, 1848–1849; 1897), Кримської 
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(1853–1856), Російсько-Турецької (1877–1878), Першої світової (1914–1917) війн; 

організація тимчасових (В. Крилов, 1877–1878) та постійно діючих (І. Оболенський, 

В. Крилов, Ф. Опенховський, Л. Орлов, М. Пономарьов та ін., 1899) курсів для лікарів, 

військових фельдшерів (М. Бєлоусов, 1917) при університеті; організація санітарних курсів 

для студентів під час військових подій (М. Бокаріус, 1915–1917); 

– читання лекцій на публічних курсах з хімії (М. Бекетов, Є. Гордієнко, Г. Лагермарк, 

з 1838); на базі лекційного гуртка (В. Крилов, І. Осипов, І. Оршанський, О. Репрєв, з 1885);  

– вироблення й структурування рекомендацій населенню щодо ведення здорового способу 

життя; вивчення стану здоров’я, сприяння профілактиці захворювань студентів (анонімне 

опитування студентів В. Фавром (1902) і оприлюднення результатів, створення комісії для 

вироблення заходів щодо запобігання поширенню туберкульозу серед студентів (1908) та ін.);  

– відстоювання принципів функціонування університету (самостійність у 

визначенні правил внутрішнього розпорядку, моральна відповідальність 

представників професорсько-викладацької колегії за успіхи університету та ін.): 

публікації щодо унормування діяльності університету (В. Крилов, 1881), протест 

проти відрахування ректором студентів (Л. Гіршман, 1905) та ін.;  

– залучення до краєзнавчих досліджень й оприлюднення їх результатів: участь у комісіях 

з підготовки та проведення ХІІ Археологічного з’їзду у Харкові, публікації краєзнавчого 

характеру (О. Бєлоусов, В. Данилевський, А. Краснов, В. Крилов, М. Попов, І. Щелков, 1902).  

Аналіз архівних джерел і спеціальної літератури дозволив схарактеризувати досвід 

громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків і природодослідників Слобожанщини 

поза межами університетського середовища, що знаходило вияв у таких змістових напрямах: 

− участь в організації та роботі громадсько-просвітницьких товариств; 

− сприяння організації дозвілля, популяризації та улаштуванню народних ігор, літніх 

колоній для відпочинку дітей (В. Данилевський, П. Емінет, І. Оршанський В. Фавр та ін., IV етап);  

− організація роботи та проголошення доповідей щодо проблеми оздоровлення 

дітей та дорослих на з’їзді розумних розваг у Харкові (В. Арнольді, О. Браунштейн, 

В. Данилевський, В. Талієв, С. Ігумнов та ін., 1915); 
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− участь у благодійних заходах окремих громадсько-просвітницьких товариств 

(медична допомога немічним у Будинку для повернення до життя помираючих 

Харківського товариства благодійності (В. Дрейсиг, 1818); залучення до проведення 

благодійних костюмованих балів, вистав для збору коштів на відкриття лікарні ХМТ (1863) 

та надання пільгових медичних послуг на її базі; святкування дня білої ромашки з 

ініціативи Харківського відділу ліги для боротьби з туберкульозом (М. Бокаріус, 1915); 

ініціювання створення при ХФТ благодійного фонду (А. Чиріков, 1897) для надання 

фінансової допомоги слухачам-фармацевтам Харківського університету; організація й 

участь у діяльності закладу «Крапля молока» Харківського відділу «Спілки для боротьби з 

дитячою смертністю» для безкоштовної видачі знезараженого коров’ячого молока, 

надання лікарських порад щодо догляду за дітьми, фінансової та юридичної допомоги 

матерям (І. Троїцький, М. Алєксєєв, Я. Трутовський та ін., з 1907); 

− участь у здоров’яохоронних заходах Харківського місцевого управління 

Російського товариства Червоного Хреста (Л. Гіршман та ін., ІV етап);  

− сприяння інституалізації приватної жіночої освіти (участь у створенні й діяльності 

Харківського інституту шляхетних дівчат (І. Каменський, І. Книгін та ін., 1812–1818), організація 

й забезпечення діяльності Вищих жіночих курсів Харківського Товариства взаємодопомоги 

трудящих жінок (В. Арнольді, В. Недригайлов, Л. Рейнгард, з 1907), Жіночого медичного 

інституту ХМТ (О. Браунштейн, В. Данилевський, А. Чиріков, С. Попов та ін., з 1910); 

– просвітянство у процесі приватної лікарської практики (протягом досліджуваного 

періоду), готовність лікувати хворих безкорисливо (Г. Коритарі, Л. Гіршман та ін.);  

– поповнення інформаційного простору матеріалами просвітницького змісту: 

підготовка та видання праць окремим накладом здоров’яохоронного (Ф. Альбрехт «Про 

цілющу силу слов’янських мінеральних озер» (1846)», К. Вишневський «Досвід вирішення 

питання про запобігання чуми рогатої худоби» (1845/46), П. Ковалевський «Пияцтво, його 

причини і лікування» (1888) та ін.) та педагогічного характеру (І. Лазаревич «Увага до дітей 

та матерів» (1869, 1871), «Діяльність жінок» (1883); В. Данилевський «Почуття і життя» 

(1894) та ін); видавництво «Народної енциклопедії…» (1910–1912)); публікації у періодичній 

пресі (І. Рейпольський, В. Грубе, В. Крилов, А. Краснов, Л. Ценковський, І. Осипов та ін.), 
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часописах науково-пізнавального й педагогічного спрямування «Русская школа», «Вестник 

знания» та ін. (І. Скворцов «Про виховання моралі», 1903 та ін.); спеціалізованих часописах;  

– виконання обов’язків редакторів, дописувачів часописів медичного, медично-

ветеринарного, природничого й фармацевтичного профілю: «Архив психиатрии, неврологии 

и судебной психопатологии» (П. Ковалевський, 1883–1896), «Вестник медицины» 

(В. Данилевський, Л. Орлов, 1896–1897); «Бюллетени Харьковского общества любителей 

природы» (В. Талієв, 1912–1918), «Харьковский медицинский журнал» (з 1906); «Украинский 

домовод» (Ф. Пільгер, 1817); «Фармацевтический вестник», «Фармацевт» (члени ХФТ, 1899–

1900) тощо; 

– участь у роботі місцевих державних органів влади і земств (Є. Гордієнко, 

М. Бекетов, Г. Лагермарк, С. Ігумнов, І. Красуський, М. Мельников-Розведенков, 

В. Данилевський, О. Погорілко, А. Чиріков та ін.); надання експертних оцінок у судових 

установах (В. Крилов, П. Ковалевський, А. Чиріков та ін.), доведення представниками 

ХМТ (Е. Беллін, О. Бєлоусов) безпідставності звинувачень у скоєнні ритуальних вбивств 

мултанськими вотяками (удмурти) (1892–1896) та М. Бейлісом (1913);  

– надання допомоги в організації культурно-просвітницьких закладів 

Слобожанщини: безкоштовних народних бібліотек-читалень, Харківської громадської 

бібліотеки (М. Бекетов, В. Данилевський, О. Грузинцев, І .Осипов), Харківського художньо-

промислового музею (О. Бєлоусов, А. Краснов та ін., IV етап); 

– організаційна та благодійна діяльність на користь освітніх установ 

Слобожанщини: земських шкіл, недільної школи Х. Алчевської, земських початкових 

народних училищ, Харківського міського ремісничого училища, Харківського училища для 

сліпих дітей, середніх та вищих закладів освіти (Є. Гордієнко, Л. Гіршман, В. Данилевський, 

В. Фавр та ін.), Народного університету (В. Данилевський, І. Красуський та ін., IV етап);  

– підтримка громадського та національного рухів, опозиційних уряду (Я. Трутовський; 

Т. Тимофєєв, 1890-і рр. –1909); природоохоронного руху (В. Талієв та ін., IV етап); 

– сприяння відкриттю та функціонуванню дослідницьких установ: на базі ХМТ 

(Харківський Пастерівський Інститут й Бактеріологічна станція, 1887); ХФТ – (Інститут з 

відділеннями хіміко-фармацевтичним та хіміко-бактеріологічним, 1913). При 
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Бактеріологічній станції відкрито курси для земських лікарів (В. Недригайлов, С. Коршун, 

Г. Острянін та ін., 1903), при Інституті ХФТ – фармацевтичні курси (1913). 

 

Матеріали розділу відображено в таких публікаціях автора [178–205; 459–461]. 
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медицины». Ф. 3. Оп. 281. Спр. 4. 1883. 15 арк.  

473. Распоряжение начальника губернии о правилах устройства 

благотворительных вечеров, спектаклей, литературных вечеров в пользу студентов 

Харьковского университета. Ф. 3. Оп. 283. Спр. 124. 

474. О разрешении разным учреждениям и лицам лекций и чтений в уездах 

Харьковской губернии. Ф. 3. Оп. 284. Спр. 85. 1910 р. 151 арк. 

475. Праздник белого цветка 14 мая 1911. Ф. 3. Оп. 285. Спр. 138. 1911 р. 

476. Союз борьбы с детской смертностью : (Продажа цветка подснежника). Ф. 3. 

Оп. 285. Спр. 223.  

477. О размещении в газете «Южный край» статьи под названием «Забастовка на 

медицинском факультете», Устав Луганского студенческого общества. Ф. 3. Оп. 287. 

Спр. 5. 1913 р. 82 арк. 

478. О студенческой организации «Бюро труда» при Харьковском 

университете. Ф. 3. Оп. 287. Спр. 3570. 1912 р. 16 арк. 

Ф. 29. Матеріали про затвердження статутів добровільних товариств і 

спілок по Харківській губернії 

479. Об утверждении устава общества фармацевтов, служащих в Харькове. 

Ф. 29. Оп. 1. Спр. 38. 1906 р. 58 арк. 

480. Об утверждении устава общества попечения о недостаточных 

слушательницах Харьковского частого женского медицинского института 

Харьковского медицинского общества. Ф. 29. Оп 1. Спр. 179. 1911 р. 41 арк. 

481. Об утверждении устава Харьковского общества любителей природы. 

Ф. 29. Оп. 1. Спр. 192. 1911 р. 55 арк. 
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482. Об изменении устава Харьковского общества грамотности. Ф. 29. Оп. 1. 

Спр. 277. 1912 р. 75 арк. 

483. Об утверждении устава Харьковского Педагогического общества для 

содействия делу воспитания. Ф. 29. Оп 1. Спр. 430. 1912 р. 51 арк. 

484. Об утверждении устава Общества борьбы с туберкульозом в Харькове. 

Ф. 29. Оп 1. Спр. 572. 1914 р. 15 арк. 

Ф. 200. Харківське товариство поширення в народі грамотності 

485. Комиссия народных чтений. Отчет о народных чтениях в городе Харькове, 

переписка о работе. Ф. 200. Оп. 1. Спр. 105. 1890 р. 16 арк. 

486. Материалы комиссии по организации и устройству Народного дома. 

Ф. 200. Оп. 1. Спр. 195. 1898 р. 38 арк. 

487. Протоколы санитарной комиссии, переписка о санитарном состоянии 

школ, об организации детских колоний. Ф. 200. Оп. 1. Спр. 205. 1898 р. 26 арк. 

488. Краткий отчет и переписка о деятельности санитарного комитета, 

завещание в пользу летних колоний. Ф. 200. Оп. 1. Спр. 241. 1902 р. 30 арк. 

489. Состав комитета, медицинский доклад, отчеты и переписка о работе 

комитета летних детских колоний. Ф. 200. Оп.1. Спр. 286. 54 арк. 

490. Протокол и переписка об издании народной энциклопедии. Ф. 200. Оп. 1. 

Спр. 311. 1907 р. 34 арк. 

491. Приветственные переписки по поводу 40–летия деятельности 

Харьковского общества грамотности и о работе комиссий, комитетов. Ф. 200. Оп. 1. 

Спр. 335. 1909 р. 98 арк. 

492. Отчет о народных чтениях, дневник читки лекций среди народа и заказы 

на лекции картин и коллекции. Ф. 200. Оп. 1. Спр. 113 1891.24 арк. 

493. Списки тем, тезисы докладов, доклады съезда по организации разумных 

развлечений. Ф. 200. Оп 1. Спр. 446. 1915 р. Арк 33–35. 

494. Приветственные письма и телеграммы по случаю 35 летия Харьковского 

общества распростанения грамотности среди народа. Ф. 200. Оп. 1. Спр. 260. 30 арк.  
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495. Переписка об организации Лиги образования, по созыву областного съезда 

юга России, Всероссийского учительского союза по профессиональному образованию, о 

выдаче пособий на организацию и развитие просветительной деятельности народных 

домов и наказ первого съезда союзов кредитных и ссудо–сберигательных товариществ в 

городе Харькове. Ф. 200. Оп. 1. Спр. 485. 1917 р. 36 арк. 

496. Список лекторов, программы, учебные планы, расписание лекторской 

работы для курсов, организованных комиссией по внешкольному образованию, и на 

местах. Ф. 200. Оп. 1. Спр. 491. 1917 р. 71 арк. 

497. Анкеты проведения лекций в лазаретах г. Харькова. Ф. 200. Оп 1. Спр. 495. 

1917 р. 105 арк. 

Ф. 201. Харківське медичне товариство (1861–1919 рр.) 

498. О разрешении на сбор пожертвований на обустройство и обоснование 

Женского медицинского института. Ф. 201. Оп. 1. Спр. 18. 1910 р. 6 арк. 

499. Доклад комиссии избранной по поводу постановления комиссариата 

народного просвещенияо слиянии Женского медицинского института с медицинским 

факультетом Харьковского университета. Ф. 201. Оп 1. Спр. 59. 1919 р. 6 арк. 

500. Дело об открытии Пастеровского Института и бактериологической станции 

Харьковского медицинского общества. Ф. 201. Оп. 1. Спр. 76. 1886–1889 рр. 184 арк. 

501. Каталог книг, полученных от общества испытателей природы при 

Харьковском университете. Ф. 201. Оп. 1. Спр. 154. 1904 р. 4 арк. 

502. Проект сметы доходов и расходов ХМО на 1916 г. Ф. 201. Оп. 1. Спр. 160. 

Издания ХМО. 1916 р. Арк. 119.  

503. Стипендии ХМО. Ф. 201. Оп. 1. Спр. 160. Издания ХМО. 1916 р. Арк. 53.  

Ф. 266. Дирекція народних училищ Харківської губернії. 1805–1917 рр. 

504. Предписания училищного комитета Харьковского университета. Ф. 266. Оп. 1. 

Спр. 938 а, 1833, 6 арк. 

Ф. 667. Харківський університет Міністерства народної освіти. 1805–1918 рр. 

505. Доклад ректора Харьковского университета, читанный в заседании Совета 

профессоров. Ф. 667. Оп. 286. Спр. 145. 1905 р. 10 арк. 
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506. Копия статьи 193–го журнального постановления, состоявшегося в заседании 

медицинского факультета 21 октября о неправильном отношении ректора университета к 

медицинскому факультету, который пугает медицинский факультет вопросом 

политического характера. Ф. 667. Оп. 286. Спр. 146. 1905 р. 4 арк. 

507. Общество научной медицины и гигиены. Ф. 667. Оп. 286. Спр. 169. 1895 р. 8 арк. 

508. Счет профессору Краснову на получение им 24 руб. 75 коп. за изготовление 33 

диапозитивов для публичной лекции «Природа и жизнь в пучине океана», сведения о продаже 

билетов на лекцию, читаемую проф. Красновым. Ф. 667. Оп. 286. Спр. 189. 1890 р. 3 арк. 

509. Об осмотре в 1831 году профессором Комлишинским Таганрогской гимназии 

и подведомых ей училищ. Ф. 667. Оп. 288. Спр. 33. 1831 р. 347 арк. 

Ф. Р–203. Харківський губвиконком 

510. Автобиография Е. П. Браунштейна. Ф. Р–203. Оп 1. Спр. 566. 1922 р. Арк. 38–39. 

Ф. Р–5810. Матеріали приватного архіву В. Я. Данилевського 

511. Дневник с записями работы делегатского Х съезда по обсуждению нового 

университетского устава, записи о деловых встречах в Москве, Петербурге, 

посещении театров. Ф. Р–5810. Оп. 1. Спр. 146. 1908–1909 рр. 29 арк. 

512. Чувство и знание. Публичная лекция, прочитанная в зале думских 

заседаний в Харькове и материалы к ней. Ф. Р–5810. Оп. 1. Спр. 21. 1894 р. 26 арк.  

513. Критические заметки о состоянии школьного дела в Российской империи. 

Ф. Р–5810. Оп 1. Спр. 143. 1901 р. 4 арк. 

514. Критические заметки В. Я. Данилевского о реакционном школьном 

режиме, установленням министром просвещения Д. А Толстым и о состоянии 

школьного дела в России на примере школ Харьковской губернии. Ф. Р–5810. Оп 1. 

Спр. 144. 1901 р. 4 арк. 

515. Материалы к проекту университетской учебно–ссудной кассы. Ф. Р–5810. 

Оп. 1. Спр. 145. 1902 р. 9 арк. 

516. Материалы обсуждения университетского устава (отдельное мнение 

В. Я. Данилевского). Ф. Р–5810. Оп 1. Спр. 141. 1880–1911 рр. 17 арк. 
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517. Сведения о забастовке студенток Женского медицинского института. 

Ф. Р–5810. Оп 1. Спр. 149. 1910–1912 рр. 11 арк.  

Центральний державний історичний архів України, м. Київ (ЦДІАК) 

Ф. 707. Управління Київського навчального округу. 1832–1920 рр. 

Ф. 1191. Канцелярія тимчасового Харківського генерал–губернатора 

518. Отчет о деятельности комитета общества помощи нуждающимся студентам 

Харьковского университета. Ф. 1191. Оп. 1. Спр. 312. 1880 р. Арк. 18–21. 

Ф. 2018. Анфімов Яків Опанасович (1852–1930) – психіатр і невропатолог, 

професор медичного факультету Харківського університету 

519. Письмо А. Левковского Якову Афанасьевичу 10 ноября 1902 г. Ф. 2018. Оп. 

1. Спр. 46–47. 1902 р. Арк. 12. 

Центральний державний архів кінофотофонодокументів у Санкт–

Петербурзі (Центральный государственный архив кинофотофонодокументов 

Санкт–Петербурга, ЦГАКФФД СПб) 

Рубрики: Здравоохранение / Выставки по здравоохранению, музей 

здравоохранения. Тема: Всероссийская гигиеническая выставка 1913 г. 

520. Экспонаты Харьковского медицинского общества. Шифр: Д 18410. Июнь 

1913 г. 

Архів Інституту Пастера (Archives de l'Institut Pasteur) 

Fonds : Delaunay (Albert) 

521. Cote : DEL.D2 – Lieu : A5/186–191/ D/ Dossiers de documentation : histoire des 

science. 2_ Documentation sur Elie Metchnikof. c) Documentation – texte d'Elie Metchnikoff 

: «Etudes de la nature humaine ; essai de philosophie optimiste». 27 f. ms. Paris, 1903. 
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РОЗДІЛ 5 

ПРОГНОСТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ Й 

ГРОМАДСЬКО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВЦІВ 

СЛОБОЖАНЩИНИ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ 

ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ  

 

 

При оцінюванні доцільності й можливості упровадження здобутків науковців-

медиків та природодослідників Слобожанщини ХІХ – поч. ХХ ст. в сучасних умовах 

слід виходити з провідних тенденцій оновлення простору вищої медичної та 

фармацевтичної освіти. У загальному сенсі доречно тлумачити поняття «тенденція», 

беручи до уваги визначення, подане у «Словнику української мови» (Академічний 

тлумачний словник, 1970–1980). Поняття «тенденція» витлумачено як напрям розвитку 

чого-небудь; прагнення, намір, властиві кому-, чому-небудь; провідна думка, ідея 

художнього, наукового й т. ін. твору [52].  

Контекстуально, тобто з урахуванням суспільно-політичної ситуації певного 

історичного періоду, дане поняття визначається у «Філософському енциклопедичному 

словнику» (1989): тенденція (від латин. «tendo» – спрямовую) – це розвиток у певному 

напрямку будь-якого явища або процесу [56, с. 646]. 

Опосередковане посилання на тенденції розвитку вищої освіти, відтак і 

вітчизняної вищої медичної та фармацевтичної освіти, міститься у виданні 

«Національний освітній глосарій: вища освіта» (Національна академія педагогічних наук 

України, 2011) [31]. Так, глосарій репрезентує поняття «стратегія у вищій освіті» як 

«визначення довгострокових цілей розвитку вищої освіти та обставин, з урахуванням 

яких плануються, ресурсно забезпечуються і реалізуються відповідні заходи…» [38, 

с. 59]. Відтак, на нашу думку, у період сьогодення доречно розглядати прогностичні 

тенденції розвитку педагогічної й громадсько-просвітницької діяльності науковців 

Слобожанщини в контексті реформування вітчизняної вищої медичної та 

фармацевтичної освіти як визначення довгострокових цілей означеної діяльності.  
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У «Національній стратегії побудови нової системи охорони здоров’я в Україні 

на період 2015–2025 років» стверджується, що Україна має досягти успіху у 

створенні системи охорони здоров’я, орієнтованої на людей, результат та втілення. 

У період сьогодення медичні й фармацевтичні працівники мають гідно відреагувати 

на нові виклики, а саме глобальне поширення нездорового способу життя, швидку 

урбанізацію, кризові ситуації, які несуть загрози для здоров’я усього населення, 

громади, або окремої людини [37]. 

Потреба у реформуванні галузі охорони здоров’я, необхідність створення умов 

для солідарної відповідальності за здоров’я громадян, а також масові переміщення 

дорослих і дітей із тимчасово окупованих територій, світова пандемія, спричинена 

COVID-19, обумовлюють необхідність підготовки майбутніх фахівців медичного та 

фармацевтичного спрямування, здатних розв’язувати типові, а також складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній діяльності, працювати в 

умовах невизначеності, постійно розвивати особистісно-професійні якості, 

вдосконалювати інтелект, виявляти нахили до творчої самореалізації й адаптації.  

Нині в Україні триває підготовка фахівців галузі знань 22 «Охорона здоров’я» на 

базі низки вітчизняних закладів вищої освіти. Зокрема, на території Слобідської України 

таку підготовку здійснюють Харківський національний медичний університет, 

Національний фармацевтичний університет, Харківський інститут медицини та 

біомедичних наук ПВНЗ «Київський медичний університет», Харківський міжнародний 

медичний університет, медичний факультет Харківського Національного університету 

імені В. Н. Каразіна, Медичний інститут Сумського державного університету.  

Ретельне вивчення низки історико-педагогічних джерел [14; 24; 35, с. 32; 63] 

дозволяє визнати доцільність твердження, що професійна культура працівника галузі 

охорони здоров’я становить форму культури людства, що існує в межах професійної 

спільноти цих працівників й синтезує в собі професійні знання, професійно-теоретичні 

світогляди, технології й соціальні практики, специфічну мовну систему та традиції, 

вироблені людством із метою збереження здоров’я і життя людини, боротьби з 

різними її захворюваннями.  
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Науковий пошук дозволяє свідчити, що нині традиційними залишаються 

вимоги високого рівня морально-етичної професійної підготовки лікаря, що знайшло 

відбиток в «Етичному кодексі українського лікаря» [11]. У названому кодексі 

зауважується про необхідність наявності у лікаря високих моральних цінностей 

(гуманності, милосердя, самопожертви тощо), дотримання ним правил лікарського 

етикету, принципу «не нашкодь», лікарської таємниці, колегіальності, толерантного 

спілкування з пацієнтами та колегами.  

У період сьогодення перспективи розвитку і вдосконалення вищої 

фармацевтичної освіти пов’язані з її диверсифікацією. Представники вітчизняної 

вищої медичної та фармацевтичної школи переконливо доводять: фахівці 

фармацевтичного профілю мають бути не тільки підготовлені до активної 

професійної діяльності в сфері обігу лікарських засобів, а також уміти негайно 

адаптуватися до певної ситуації, вдосконалювати особистісні якості, демонструвати 

загальну освіченість і культуру, комунікабельність, самостійність у прийнятті рішень 

та відповідальність за свої дії [6; 51, с. 87 ]. 

Вивчення нормативно-правових документів щодо стратегії розвитку системи 

охорони здоров’я в Україні, перспектив розвитку системи вітчизняної освіти, 

наукових розвідок стосовно визначення прогностичних тенденцій розвитку вищої 

професійної освіти та освіти дорослих (В. Андрущенко [1], О. Дубасенюк [8], 

Л. Галій [6], В. Кремень [36], В. Кіщук [17–18], А. Котвіцька [47], С. Логуш [24], 

А. Сбруєва [50], В. Сліпчук [51], І. Фольварочний [57] та ін.), дозволяє окреслити 

провідні тенденції розвитку педагогічної й громадсько-просвітницької діяльності 

науковців Слобожанщини в контексті реформування вітчизняної вищої медичної та 

фармацевтичної освіти на макрорівні, мезорівні, мікрорівні. 

На макрорівні (державний рівень) перспективною є тенденція, спрямована на 

подальше доопрацювання та сприяння впровадженню нормативно-правового 

забезпечення неперервної професійної освіти протягом життя. Погоджуємося з 

твердженнями Л. Галій [6], В. Сліпчук [51, с. 395], Л. Логуш [24, с. 204] з приводу 

того, що постійне поповнення і відновлення знань при врахуванні умов 
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життєдіяльності, є запорукою високої компетентності фахівців медичного й 

фармацевтичного спрямування. Свідченням перспективності означеної тенденції є 

акцентування з боку МОЗ України значної уваги післядипломній освіті фахівців 

галузі охорони здоров’я, здобуття якої забезпечується, передусім, в Інституті 

підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ, Запорізькому державному 

медичного університеті, Національній медичній академії післядипломної освіти 

імені П. Л. Шупика, Національному університеті імені О. О. Богомольця (Інститут 

післядипломної освіти), ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 

імені І. Я. Горбачевського» (факультет післядипломної освіти), Харківській 

медичній академії післядипломної освіти. 

Держава регулює безперервний професійний розвиток фахівців 

здоров’яохоронного спрямування «Положенням про систему безперервного 

професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я» (ред. 2019) [41]. На 

сьогодні визнано доцільним здійснювати безперервний процес навчання та 

вдосконалення професійних компетентностей фахівців після здобуття ними вищої 

освіти у сфері охорони здоров’я та післядипломної освіти в інтернатурі. За таких 

обставин фахівцю надається можливість підтримувати або покращувати стандарти 

професійної діяльності відповідно до потреб сфери охорони здоров’я, що триває 

протягом усього періоду його професійної діяльності [6].  

Зауважимо, що викладачі вітчизняних закладів вищої освіти, зокрема 

ЗВМ(Ф)О, підвищують кваліфікацію, спираючись на положення постанови Кабінету 

міністрів України «Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників» (2019) [43].  

Ураховуючи досвід організації педагогічної й громадсько-просвітницької 

діяльності науковців-медиків та природодослідників Слобожанщини впродовж 

ХІХ – на початку ХХ ст. вважаємо доцільним на державному рівні й надалі сприяти 

безперервному професійному розвитку як фахівців медичного, так і фармацевтичного 

спрямування, а також науково-педагогічних працівників ЗВМ(Ф)О засобом 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%9C%D0%9E%D0%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%9C%D0%9E%D0%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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запровадження гнучких короткотермінових програм навчання з метою забезпечення 

їхніх потреб у підвищенні професійного рівня в умовах, які динамічно змінюються. 

Показово, що ще за часів імперської доби науковцями-медиками й 

природодослідниками Слобожанщини було накопичено цінний досвід з підготовки 

професорських стипендіатів до педагогічної діяльності, а також організації курсів, 

підготовки навчально-методичних посібників для оновлення та здобуття додаткових 

знань фахівцями здоров’яохоронного спрямуванння на базі Харківського 

університету, Бактеріологічної станції ХМТ, при Інституті ХФТ тощо. 

Суттєвою проблемою сучасності є потреба оновлення складу науково-

педагогічних кадрів, пошуки шляхів оптимізації їхньої підготовки, що було актуальним 

також упродовж досліджуваного періоду. Вважаємо дієвими способами мотивації 

науковців до постійного професійного, педагогічного саморозвитку – запровадження 

соціальних, матеріальних, побутових пільг (преференцій) випускникам ЗВМ(Ф)О. 

Важливо сприяти підвищенню соціального статусу науковців медичного й 

фармацевтичного спрямування (залучення найбільш авторитетних з них до роботи 

Верховної та місцевих рад, присвоєння звань почесних громадян тих населених 

пунктів України, що пов’язані з їхньою соціально-корисною діяльністю тощо). 

Реалізації означених тенденцій сприятимуть фінансові, управлінські, нормативно-

правові передумови, передбачені на рівні держави. Важливо залучати науково-

педагогічних працівників ЗВМ(Ф)О, медичних та фармацевтичних факультетів 

університетів до забезпечення в суспільстві взаємозв’язків на рівнях: а) горизонтальної 

інтеграції (ЗВО – інституціональні заклади освіти – місцеве (регіональне) соціальне 

середовище – суспільство – світ праці – інформаційний простір – рекреаційні, культурні 

організації тощо), б) вертикальної інтеграції (між представниками закладів вищої освіти). 

Важливо акцентувати увагу на перспективних тенденціях розвитку 

педагогічної й громадсько-просвітницької діяльності науковців у контексті 

реформування вищої медичної та фармацевтичної освіти на мезорівні (освітній 

простір ЗВМ(Ф)О, медичних й фармацевтичних факультетів університетів).  
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Зокрема, вважаємо корисним сприяти подальшій гуманізації та гуманітаризації 

вищої медичної та фармацевтичної освіти, а саме зміцненню інституціональної місії 

закладів вищої освіти шляхом забезпечення високого рівня викладання, підготовки 

самодостатніх у професійному та соціальному аспектах кадрів, проведення наукових 

досліджень, а також служіння суспільству. Пріоритетним уважаємо формування 

складових корпоративної культури закладів вищої освіти з урахуванням усталених 

принципів організації педагогічної й громадсько-просвітницької діяльності, що 

сповідувалися й відстоювалися науковцями-медиками й природодослідниками 

Слобожанщини досліджуваного періоду (високий гуманізм, демократичність, 

доступність, солідаризм, єднання науки та практичної дії тощо).  

У результаті наукового пошуку з’ясовано, що прогресивно налаштовані 

науковці-медики та природодослідники Слобожанщини впродовж ХІХ – на початку 

ХХ ст., спираючись на означені принципи, доводили значущість низки цінностей, а 

саме: академічних свобод, єдності викладання та дослідження, можливості здійснення 

сумісно зі студентами пошуково-творчої на науково-дослідницької діяльності, а також 

просвітительства. Означені цінності були персоніфіковані у життєдіяльності 

фундаторів вищої медичної та фармацевтичної освіти, знаходили відбиток у їхніх 

публікаціях, ставленні до викладання, науки, культури, громадсько-просвітницьких 

ініціативах; визначали характер взаємодії з лікарями, фармацевтами, учителями, 

представниками адміністрації, наукової спільноти інших регіонів країни та світу, 

здобувачами освіти, пересічними громадянами.  

Результати проведеного дослідження дозволяють констатувати, що прогресивні 

науковці-медики й природодослідники Слобожанщини, здійснюючи підготовку 

медичних й фармацевтичних кадрів упродовж досліджуваного періоду, були націлені 

на етичне наповнення змісту освіти. Особливим авторитетом серед студентської 

молоді користувалися ті викладачі, які виявляли власну готовність до розвитку, 

сповідували цінності просвітництва, зокрема гуманізм. 

Показово, що у період сучасності для представників професорсько-

викладацької спільноти НФаУ є характерним відстоювання значущості таких 
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цінностей як відповідальність (виконання роботи з урахуванням інтересів 

суспільства, дотримання законодавчих вимог, ощадливе використання ресурсів), 

прагнення до удосконалення, компетентність тощо [39, с. 21].  

Провідною цінністю науково-педагогічних працівників ХНУ імені 

В. Н. Каразіна визнано єднання освіти і науки [19]. Науковці-медики університету 

виконують значний обсяг лікувальної та клінічної роботи із активним залученням 

до неї здобувачів освіти у провідних вітчизняних медичних установах, що 

є клінічними базами медичного факультету, серед яких – Інститут загальної 

та невідкладної хірургії імені В.Т. Зайцева НАМН України, Інститут мікробіології 

та імунології імені І. І. Мечникова НАМН України, Інститут охорони здоров’я дітей 

та підлітків НАМН України, Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН 

України, Клініка репродуктивної медицини імені академіка В. І. Грищенка, 

Центральна клінічна лікарня «Укрзалізниці», Харківська обласна інфекційна лікарня, 

Харківський міський перинатальний центр тощо [58]. 

На наш погляд, доречно й надалі вважати гуманістичні принципи та цінності 

(компетентність, просвітительство, демократизм і колегіальність, академічна 

свобода та академічна відповідальність, прагнення до удосконалення, відкритість) 

важливими складовими корпоративної культури представників професорсько-

викладацької спільноти ЗВМ(Ф)О, медичних й фармацевтичних факультетів 

вітчизняних закладів вищої освіти. Такий підхід до визначення ціннісних орієнтацій 

науковців є можливим за наявності відповідного вимогам вищої школи кадрового 

складу (науково-педагогічні працівники, що володіють майстерністю психології, 

педагогіки, методики викладання, широким кругозором); цілісної системи 

інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу ЗВМ(Ф)О. 

Сприяючи гуманізації вищої медичної та фармацевтичної освіти, важливо 

орієнтувати освітній процес конкретних структурних підрозділів відповідних ЗВО на 

формування духовності майбутнього фахівця, конструктивну співпрацю та соціальне 

партнерство. При цьому корисно спиратися на досвід, накопичений фундаторами 

вітчизняної вищої медичної та фармацевтичної освіти на Слобожанщині щодо 
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використання виставкової діяльності науковців, експозицій навчальних музеїв як для 

соціально-професійної орієнтації молоді, популяризації наукових досягнень серед 

громадськості, так і для координації взаємодії науково-педагогічних працівників. 

Вивчення досвіду, накопиченого попередніми поколіннями науковців-медиків, 

природодослідників Слобожанщини, дозволяє підкреслити значущість 

мотиваційного чинника здійснення ними педагогічної й громадсько-просвітницької 

діяльності. Установлено, що громадянськість та патріотизм, намагання керуватися 

ідеєю служіння народу, спроможність бути причетними до соціально-значущої 

діяльності, спрямовували їх до підтримки, збагачення і поширення національних та 

загальнолюдських культурних надбань, фізичного та морального розвитку 

підростаючого покоління, тобто до справи просвітительства.  

Натомість, важливим чинником громадсько-просвітницької діяльності науковців, 

була можливість додаткового заробітку для тих з них, хто обирав шлях служіння 

громаді. Навіть представники професорської колегії були зацікавлені у додаткових 

заробітках, необхідних для здійснення закордонних відряджень, підтримки способу 

життя, відповідного їхньому статусу. Це були дуже прозаїчні, але вагомі причини для 

участі деяких угрупувань інтелігенції, зокрема ліберально налаштованих науковців-

медиків та природодослідників Слобожанщини досліджуваного періоду, в громадсько-

просвітницькій діяльності. Отже, матеріальне заохочення науково-педагогічних 

працівників як активних учасників соціально-корисної діяльності вважаємо важливим 

чинником формування гуманістичних цінностей представників ЗВМ(Ф)О. 

У період сьогодення важливо забезпечити досягнення ефективного партнерства 

між фахівцями сфери охорони здоров’я та науково-педагогічними працівниками 

ЗВМ(Ф)О на основі спільних інтересів, взаємної поваги та довіри для служіння 

громадянському суспільству, реалізації стратегії формування усвідомленого та 

відповідального ставлення пересічних громадян України до власного здоров’я й 

особистої безпеки (проведення конференцій різного рівня, популярних лекцій, 

семінарів, тренінгів, майстер-класів, курсів тощо; спрямування самоосвіти окремих 

громадян у періоди між стадіями організованої навчальної діяльності). На наш 
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погляд, з метою розвитку ціннісних орієнтацій здобувачів освіти, доречно 

привертати їхню увагу до наукових уподобань, життєвого та професійного кредо 

науковців ЗВМ(Ф)О, публікацій, здійсненими ними у закордонних виданнях.  

Реалізуючи людиноцентровану позицію в розвитку вищої професійної освіти як 

основу гуманітарної політики України [10], варто брати до уваги матеріали 

дисертаційного дослідження, присвячені висвітленню шляхів вирішення фундаторами 

вітчизняної вищої медичної та фармацевтичної освіти гендерних проблем (залучення 

представників обох статей до спільної науково-дослідної роботи; забезпечення 

необхідного рівня працевлаштування жінок з вищою медичною та фармацевтичною 

освітою; надання рівних можливостей представництва чоловіків та жінок у закладах 

вищої професійної освіти; підтримка громадсько-просвітницьких ініціатив жінок тощо); 

забезпечення педагогічної підтримки особистості у розвитку професійної кар’єри.  

Вважаємо, що у контексті конкретного ЗВМ(Ф)О сприятиме розвитку 

педагогічної й громадсько-просвітницької діяльності науково-педагогічних працівників 

подальше упровадження тенденцій фундаменталізації й індивідуалізації освіти. Так, 

дієвим способом мотивації науковців до проведення фундаментальних та прикладних 

досліджень є популяризація наукової спадщини фундаторів вищої медичної та 

фармацевтичної освіти, подальший розвиток започаткованих ними напрямів наукових 

досліджень, формування нових наукових шкіл. Результати аналізу спеціальної 

літератури [3, с. 204–224; 7] дозволяють визначати поняття «наукова школа» як 

специфічну форму організації досліджень, що передбачає об’єднання групи науковців 

навколо визнаного лідера заради засвоєння та подальшої розробки згенерованих ним 

ідей. Важливо забезпечувати притаманні науковій школі: вибір актуальної теми 

дослідження, що має наукову новизну; успадкування професійної компетенції 

наступними поколіннями учених, співпрацю науковців різного віку, досвіду, статі; 

обов’язкове проведення наукових акцій (конференція, конгрес тощо) для 

обговорення актуальних проблем раніще прийнятої дослідницької програми, 

видання друкованих наукових праць представників конкретної наукової школи тощо.  
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Протягом досліджуваного періоду науковці Слобожанщини (М. Бекетов, 

М. Валяшко, В. Воробйов, В. Грубе, Є. Гордієнко, В. Данилевський, М. Єллінський, 

І. Зарубін, М. Кащенко, П. Ковалевський, В. Крилов, А. Краснов, І. Лазаревич, 

В. Лашкевич, Д. Лямбль, С. Попов, Д. Родзаєвський, І. Скворцов А. Чиріков, 

І. Щелков та інші) намагалися проголошувати нові ідеї, погляди, навіть суперечливі і 

непопулярні, вибудовувати свою педагогічну діяльність, сприяючи розвитку 

особистих та професійних, зокрема й дослідницьких здібностей здобувачів освіти, 

започатковуючи напрями наукових досліджень, закладаючи фундамент становлення 

та розвитку низки наукових шкіл, сприяючи дієвому поєднанню теоретичної й 

практичної складових освіти фахівців медичного й фармацевтичного спрямування.  

Установлено, що впродовж обґрунтованих у дослідженні етапів науковці-

медики та природодослідники Слобожанщини в контексті реалізації педагогічної й 

громадсько-просвітницької діяльності у межах університетського простору сприяли 

залученню молоді, жінок до наукових спостережень, наукової роботи (В. Арнольді, 

М. Бекетов, В. Данилевський, О. Браунштейн, І. Лазаревич, І. Осипов, С. Попов та ін.), 

за межами університетського простору – відкриттю та функціонуванню 

дослідницьких установ на базі ХМТ й ХФТ. 

На початку ХХ ст. магістром фармації, професором М. Валяшком було 

започатковано науковий напрям з визначення будови органічних біологічно активних 

сполук  та вивчення взаємозв’язку між їхньою структурою і фармакологічною дією 

[13, с. 442]. Сьогодні подібні дослідження здійснюються в рамках наукової школи 

хіміків-синтетиків НФаУ (керівник академік В. Черних). Особлива увага надається 

вивченню фармакологічних властивостей одержаних сполук з метою оптимізації 

пошуку в створенні лікарських препаратів. Фармакогностична наукова школа НФаУ 

також має багаторічні традиції й своїм започаткуванням завдячує напрямам наукових 

досліджень М. Валяшка та його послідовників [13, с. 443].  

Нині ЗВМ(Ф)О Слобожанщини продовжують традиції минулого, що знаходить 

відбиток у набутті ними статусу наукових центрів. Так, на базі НФаУ триває розвиток 

науково-лабораторного функціоналу університету з метою створення ефективного 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%96
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наукового середовища та замкнутого циклу наукових пошуків (опрацьовується 

концепція створення Харківського регіонального науково-освітнього 

біофармацевтичного кластеру, формуються робочі групи з представників різних 

підрозділів для планування та реалізації спільних наукових проєктів, розробляється 

програма інформування про науково-дослідний потенціал НФаУ, створюються нові 

лабораторії фармакогенетики та генетичної безпеки, органічного синтезу, хіміко-

токсикологічного аналізу, біотехнологій; улаштовується освітній простір для набуття 

здобувачами вищої освіти практичних умінь та виконання експериментальної частини 

магістерських і дисертаційних досліджень) [3, с. 204–224; 5]. 

Традиції фундаторів вітчизняної вищої медичної та фармацевтичної освіти 

продовжують науково-педагогічні працівники ХНУ імені В.Н. Каразіна, 

упроваджуючи в медичну галузь досягнення інших наук, зокрема інформатики, хімії, 

біології, фізики, математики. За таких умов істотно покращується якість вивчення 

фундаментальних дисциплін для формування нової генерації лікарів.  

Послідовниками представників харківської фармакологічної наукової школи у 

ХНМУ продовжується фармакологічне вивчення місцевої рослинної сировини, 

поверхнево-активних речовин тощо.  

Слід звернути увагу на той факт, що дієвою умовою готовності викладачів 

ХНМУ до упровадження особистісно орієнтованого навчання в умовах сучасності 

визнані поради хірурга імперської доби В. Грубе, окреслені ним з метою ефективної 

організації педагогічної діяльності осіб, котрі здійснювали клінічне викладання [55]. 

Серед сучасних науковців-медиків стверджується думка, що для пошуку ефективних 

шляхів формування гуманістично спрямованої генерації лікарів, здатних виявляти 

особистісно орієнтовані професійні, творчі якості, увагу сучасного викладача 

корисно звертати на поради В. Грубе, зокрема: з приводу того, що доречно 

піклуватися про постійні намагання студентів формулювати судження, 

демонструвати старанність, виявляти любов до науки. 
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Відтак, на нашу думку, загальна аксіологія життя ЗВМ(Ф)О має визначатися, 

насамперед, прагненням до створенням умов для розвитку талантів й здібностей 

науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти.  

Сприяючи індивідуалізації вищої медичної та фармацевтичної освіти, важливо 

забезпечувати системну реалізацію дуальних сертифікатних освітніх програм 

науково-професійної підготовки медиків та фармацевтів з урахуванням особливостей 

розвитку регіону, шляхом відкриття інститутів, клінік, аптек, лабораторій, ботанічних 

садів на базі ЗВМ(Ф)О). 

У період сучасності підготовка компетентного фахівця галузі охорони здоров’я 

вимагає від професорсько-викладацького складу ЗВО готовності формувати 

соціальні навички «soft skills» – активної життєвої позиції, здатності творчо 

вирішувати проблеми, відповідальності тощо, прикладом чого може слугувати 

творча, соціально корисна діяльність представників професорсько-викладацької 

колегії Харківського університету, які забезпечували підготовку медичних та 

фармацевтичних чиновників упродовж досліджуваного періоду.  

Пріоритетною тенденцією розвитку сучасної вищої медичної та 

фармацевтичної освіти є інтернаціоналізація (міжнародна взаємодія) [31; 50], 

пов’язана з глобалізацією освітньої політики на європейському рівні. Засобами 

налагодження міжкультурної комунікації сучасних науково-педагогічних 

працівників ЗВМ(Ф)О, медичних й фармацевтичних факультетів університетів з 

іноземними колегами можуть слугувати освітні та професійні заходи, характерні для 

педагогічної й громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків та 

природодослідників Слобожанщини досліджуваного періоду: поширення практики 

наукових стажувань викладачів у світових науково-освітніх центрах, участь в 

організації та проведенні міжнародних конгресів та форумів, виставок; спільні 

міжнародні дослідницькі й просвітницькі проєкти тощо.  

Доречно сприяти збереженню національної й регіональної специфіки 

створення освітнього середовища ЗВМ(Ф)О, медичних й фармацевтичних 

факультетів університетів шляхом:  
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− увічнення історичної пам’яті про фундаторів вітчизняної вищої медичної та 

фармацевтичної освіти України в цілому і Слобожанщини, зокрема; популяризації 

педагогічної й громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків й 

природодослідників Слобожанщини на конференціях; збільшення кількості іменних 

кабінетів, використання в освітньому процесі музейної педагогіки;  

− підтримки громадсько-просвітницьких ініціатив науковців щодо 

діяльності регіональних громадських об’єднань (асоціації, товариства, спілки, освітні 

організації недержавної форми власності);  

− залучення науково-педагогічних працівників до системних заходів щодо 

допомоги особам з фізичними вадами, соціально вразлививим групам населення, 

зокрема, й на засадах благодійності. 

На наш погляд, перспективною тенденцію розвитку педагогічної й громадсько-

просвітницької діяльності науковців у контексті вищої медичної та фармацевтичної 

освіти є поєднання інноваційних форм та методів навчання та педагогічно-доцільних 

традицій, як-от: сприяння етично насиченій підготовці фахівців; утілення 

персоніфікованого підходу до укладання змісту обов’язкових та вибіркових 

навчальних дисциплін, підготовки дидактичних матеріалів; реалізації проблемного, 

наочного навчання тощо. У період сьогодення, творчо розвиваючи кращі традиції 

минулого, слід підтримувати внутрішній посил представників професорсько-

викладацької колегії щодо розвитку інноваційної освіти з застосуванням особистісно 

та проблемно орієнтованих технологій, сприяючи підготовці елітних фахівців на 

основі інтеграції академічної освіти й наукових досліджень, формуванню на базі 

закладу вищої освіти конкурентного середовища. 

Узагальнення досвіду педагогічної діяльності фундаторів медичної та 

фармацевтичної освіти дозволило визначити один з пріорітетних напрямів 

формування професіоналізму фахівців галузі охорони здоров’я – урізноманітнення 

форм організації навчання та упровадження нестандартних методів навчання, що 

спонукало майбутніх фахівців до пошуково-творчої, дослідницької діяльності. 
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Установлено, що у другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст. в Російській 

імперії освітньою новацією вважалася екскурсія, яку визначали як спеціально 

організовану подорож, як правило, рідним краєм, тобто з краєзнавчими конкретними 

завданнями (близькі екскурсії), а також подорож у віддалену місцевість зі 

спеціальною метою чи завданням (дальні екскурсії). Поняття «екскурсія» вживалося 

для характеристики польових досліджень [20].  

Як зазначалося в даному дисертаційному дослідженні, природодослідники 

Слобожанщини (В. Арнольді, А. Краснов, В. Талієв, Л. Рейнгардт, В. Черняєв та ін.) 

були активними прибічниками упровадження екскурсій в освітній процес. Нині, 

продовжуючи традиції минулого, при викладанні низки навчальних дисциплін в 

освітньому просторі структурних підрозділів НФаУ, упроваджуються екскурсії як 

форма організації освітнього процесу.  

Визнано доцільним проводити для майбутніх фахівців медичного й 

фармацевтичного спрямування віртуальні екскурсії, лекції-екскурсії, що дозволяє 

перетворити здобувачів освіти з пасивних спостерігачів на активних та зацікавлених 

учасників освітнього процесу. Зокрема, лекція-екскурсія упроваджується в 

освітньому просторі НФаУ під час опанування здобувачами освіти змісту 

фармакогнозії й проводиться безпосередньо на фармакогностичній ділянці, 

відкриває широкі можливості вивчення лікарських рослин в їх природному оточенні. 

Студенти мають змогу у польових умовах одночасно досліджувати рослини і 

оптимальні умови їх вирощування, наочно ознайомитись з домішками ботанічно 

близьких рослин за морфологічними ознаками, закріпити теоретичні знання із 

заготівельного процесу лікарських рослин. 

В умовах сьогодення корисним є досвід організації освітнього процесу на 

медичному й фізико-математичному факультетах Харківського університету 

наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. засобом упровадження спеціальних курсів. 

Упродовж досліджуваного періоду, зазвичай, у змісті спеціальних наукових курсів 

порушувалися проблеми, що вважалися гостро дискусійними, розширювали знання 

здобувачів освіти із обов’язкових навчальних дисциплін. Не випадково, в 
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ювілейному виданні з історії медичного факультету Харківського університету за 

перші сто років його існування (1905) було констатовано, що «поступальні 

покращання були продуктом не тільки розпоряджень начальства; більшість з них 

ініціативою своєю безсумнівно зобов’язана була самому факультету» [27, с. 58–59]. 

Нині створення авторських навчальних курсів (зокрема, на базі НФаУ: 

«Сучасна гомеопатія», «Ветеринарна фармація», «Добавки дієтичні (спеціальні 

харчові продукти, харчові продукти спеціального дієтичного вживання)», 

«Броматологія», «Фармбізнес (медичний представник)», «Радіофармація» та ін.) 

визнано дієвим засобом формування професійного мислення, що уможливлює 

окреслення особистої траєкторії навчання здобувачами освіти. 

У період сьогодення актуалізується досвід науковців-медиків і 

природодослідників Слобожанщини, зорієнтованих на втілення у педагогічній й 

громадсько-просвітницькій діяльності інновацій підприємницького типу (наприклад, 

функціонування електротерапевтичного лікувального закладу Манько при 

Імператорському Харківському університеті, в якому для заможних хворих 

передбачалася плата); налагодження прямих контактів з підприємницькими 

структурами тощо.  

Для утвердження серед представників наукової спільноти ЗВМ(Ф)О, медичних 

та фармацевтичних факультетів університетів підприємницької культури визнано 

доцільним здійснювати розвиток додаткової периферії (клінічна підготовка 

майбутніх фахівців на базі лікувальних закладів державної та приватної форми 

власності), диверсифікацію фінансування; улаштовувати робочі сніданки/обіди тощо 

для представників професорсько-викладацької спільноти, державних службовців, 

підприємців з метою обміну досвідом та ідеями щодо подальшого розвитку регіону, 

шляхів ефективної організації та модернізації педагогічної й громадсько-

просвітницької діяльності учасників освітньої діяльності. Для більшої ефективності 

важливо надавати таким заходам неформального характеру [21, с. 87–88].  

Слід акцентувати увагу на важливості низки перспективних тенденцій 

розвитку педагогічної й громадсько-просвітницької діяльності науковців у контексті 
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медичної та фармацевтичної освіти на мікрорівні (науково-педагогічні працівники 

ЗВМ(Ф)О, здобувачі освіти). Зокрема, на цьому рівні доцільно сприяти:  

− розвитку формальної, неформальної та інформальної освіти;  

− активізації діяльності учених в інформаційному просторі, зокрема стосовно 

висвітлення ролі жіноцтва в охороні здоров’я;  

− залученню науково-педагогічних працівників й здобувачів освіти до 

системної участі в роботі наукових товариств; поширення цінностей соціального 

характеру, практики соціального партнерства, виявлення волонтерської допомоги у 

відповідності до законів України щодо волонтерської діяльності; конструктивної 

співпраці з регіональними відділами освіти, громадськими організаціями, виконання 

за їх участі соціально значущих проєктів, популяризації в регіоні знань щодо надання 

невідкладної медичної допомоги, особливостей зберігання ліків та культивування 

цілющих рослин; створенню здоров’язбережувального середовища ЗВО.  

Сучасні науковці-медики [21] визнають, що організована й планомірна 

добродійна діяльність представників медичного факультету Харківського 

університету, ХМТ упродовж досліджуваного періоду була тим двигуном, який 

сприяв росту економічного благополуччя, розвитку культури, оздоровленню міста, 

регіону, країни у цілому. Багатовекторна громадсько-просвітницька діяльність 

медиків-гуманістів минулих століть може й нині служити взірцем самовідданої праці, 

добровольчества, волонтерської діяльності науково-педагогічних працівників. 

Вважаємо, що нині доцільно розвивати педагогічну й громадсько-просвітницьку 

діяльність науковців Слобожанщини в контексті реформування медичної та 

фармацевтичної освіти, спираючись на демократизм і колегіальність – принципову 

ціннісну традицію, що відстоювалася науковцями-медиками і природодослідниками 

регіону протягом двох століть. Визнано, що важливо вибудовувати й зберігати 

фундаментальну засаду функціонування ЗВМ(Ф)О – культивування вільного 

демократичного обговорення та колегіального ухвалення рішень з принципових 

питань життя за участю органів академічного самоврядування й при цьому визнавати 

слушність підпорядкування особистісних цілей та інтересів суспільним потребам.  
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У результаті проведеної дослідної роботи встановлено, що спроможність 

співпрацювати з представниками різних релігійних конфесій, дотримуватися 

євангельського принципу «немає ні елліна, ні іудея» оцінювалася впродовж 

досліджуваного періоду викладачами медичного, фізико-математичного факультетів 

Харківського університету як така, що заслуговує схвалення та наслідування [29].  

Сумнівним є твердження, що між науковцями Слобожанщини ХІХ – поч. ХХ ст. 

існувала повна ідейна близькість, проте, зазвичай, фундатори вітчизняної медичної та 

фармацевтичної освіти були досить толерантними щодо світогляду один одного, 

поважали своїх опонентів і вміли об’єднуватись на освітній та громадській ниві.  

У період сьогодення заслуговує на увагу твердження І. Мечникова з приводу того, 

що ідеалом педагогічної праці має бути реалізація просвіти особами, які об’єднують свої 

сили на основі моральних засад [30]. Таке уявлення про педагогічну діяльність може й 

у перспективі бути орієнтиром для професійного зростання кожного науково-

педагогічного працівника [32] задля встановлення соціального партнерства. 

Слід сказати, що матеріали дисертаційного дослідження щодо педагогічної й 

громадсько-просвітницької діяльності науковців Слобожанщини протягом ХІХ – 

початку ХХ ст. упроваджувалися в освітньому процесі ХНУ імені В. Н. Каразіна, 

НФаУ, Вінницького національного медичного університету та інших ЗВМ(Ф)О шляхом 

розробки ситуаційних завдань, кейсів, ситуаційно-рольових та інтелектуальних ігор, 

навчальних проєктів; реалізацією освітньої інновації – сторітелінгу.  

Зауважимо, що сторітелінг (від «story» – історія; «telling» – розповідати) – це 

метод доведення інформації до аудиторії слухачів шляхом подання навчального 

матеріалу у вигляді історій з вигаданими або відомими героями; комплекс інструментів, 

які дозволяють донести потрібну ідею за допомогою розповіді [4, с. 130–135]. 

Притаманними для сторітелінгу функціями визнано: пропагандистську 

(інструмент переконання, що надихає або мотивує), утилітарну (найпростіший спосіб 

донести до здобувачів освіти зміст навчального завдання), об’єднувальну (інструмент 

розвитку спільної ідентичності спільноти здобувачів освіти), ціннісну (спосіб 

опанування емоційно-ціннісним ставленням до отримуваної інформації), 
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комунікативну (інструмент підвищення ефективності спілкування), діагностичну 

(виявлення рівня обізнаності з обговорюваної теми) та інструмент впливу [7; 10]. 

Отже, сторітелінг дозволяє ефективно донести інформацію до аудиторії здобувачів 

освіти, уможливити асоціації з особистим досвідом та досягти максимально високих 

програмних результатів навчання. На наш погляд, сторітелінг доцільно 

упроваджувати у вітчизняних закладах вищої медичної та фармацевтичної освіти на 

основі наративного, персоніфікованого, аксіологічного методологічних підходів до 

вивчення науково-педагогічної спадщини науковців-медиків та природодослідників 

Слобожанщини ХІХ –поч. ХХ ст. Такий підхід уможливлює формування у 

здобувачів освіти загальних компетентностей, як-от: здатності до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з різних джерел; здатності діяти соціально 

відповідально і свідомо; уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми тощо. 

Набутий нами досвід дозволяє констатувати, що доцільно доручати здобувачам 

освіти розробку сюжетів розповідей про життєдіяльність фундаторів вітчизняної 

вищої медичної та фармацевтичної освіти й надалі застосовувати ці розповіді у 

процесі навчання як мотиваційний комунікаційних прийом, що сприятиме 

формуванню критичного мислення, академічної доброчесності, обізнаності з різними 

рівнями суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників освітнього процесу.  

Так, на різних етапах педагогічної та громадсько-просвітницької діяльності 

фундаторів вітчизняної вищої медичної та фармацевтичної освіти (М. Болгаревський, 

М. Валяшко, О. Венедиктов, Ф. Гізе, В. Данилевський, Г. Коритарі, В. Крилов, 

П. Ковалевський, В. Лашкевич, В. Фавр, А. Чиріков, П. Шумлянський та інші) 

виникали ситуації, аналіз яких є актуальним в умовах сучасності.  

Зокрема, використання змісту так званої «прощальної лекції» професора 

кафедри терапевтичної клініки Харківського університету Валеріана Григоровича 

Лашкевича (1835–1888 рр.), розміщеної у виданні його «Клінічних лекцій» [22], 

дозволяє демонструвати способи надання навчанню майбутніх медиків виховуючого 

характеру, усвідомити шляхи формування особистості майбутнього фахівця, 

допомагає урізноманітнити заняття, зняти психологічну напругу у здобувачів освіти.  
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Наш досвід дозволяє свідчити, що для реалізації методу сторітелінгу у процесі 

навчання доцільно використати реальну історію взаємодії професора Олександра 

Савича Венедиктова (1799–1882 рр.) та студента-медика Гаврили Коробки (її опис 

надано у даному дослідженні) у контексті окреслення можливих шляхів виникнення 

корупції в освітньому просторі та окреслення способів її запобігання, розглянути 

навчальну діяльність представників професорсько-викладацької спільноти крізь 

призму академічної етики; висвітлити ситуації, що ототожнюються з етичними 

дилемами в освітньому просторі закладу вищої освіти.  

Установлено, що матеріали даного дисертаційного дослідження можливо 

використовувати з метою організації роботи здобувачів освіти над індивідуальними й 

груповими проєктами на базі ЗВМ(Ф)О. З усього розмаїття проєктів виділимо кілька 

видів, що відповідають специфіці підготовки майбутніх фахівців: інформаційні, 

практико-орієнтовані, творчо-пошукові (дослідницькі). Зокрема, на основі 

синергетичного підходу можливо упровадити міждисциплінарні зв’язки при 

плануванні проєктної діяльності під час викладання навчальних дисциплін галузі 

знань 22 «Охорона здоров’я». Так, наведена на сторінках дисертації інформація може 

бути використана при роботі здобувачів освіти над проєктами, метою яких є 

висвітлення життєдіяльності окремих фундаторів вищої медичної та фармацевтичної 

освіти; суті їхньої педагогічної та громадсько-просвітницької діяльності. 

В умовах сучасності доцільно актуалізувати інформацію про здобутки 

фундаторів вітчизняної вищої медичної та фармацевтичної освіти у середовищі 

майбутніх фахівців галузі охорони здоров’я засобом упровадження в освітній процес 

інноваційного методу навчання – веб-квесту [19]. Зокрема, вважаємо корисним 

ініціювати розроблення здобувачами освіти медичного й фармацевтичного 

спрямування веб-квестів стосовно педагогічної й громадсько-просвітницької 

діяльності окремих науковців-медиків та природодослідників Слобожанщини.  

Слід прийняти до уваги, що веб-квест (проблемне завдання з елементами 

рольової гри) припустимо ототожнювати з міні-проєктами, заснованими на пошуку 

інформації з практичною метою. Зазначимо, що розроблення веб-квесту можливо 
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запланувати в контексті організації позааудиторної самостійної роботи здобувачів 

освіти й спрямувати їхні зусилля на вивчення історико-педагогічних джерел. 

З метою привертання уваги здобувачів освіти певного ЗВМ(Ф)О до аналізу 

ціннісних орієнтацій фундаторів вітчизняної вищої медичної та фармацевтичної 

освіти, корисно упроваджувати в освітній процес проблемні питання, відповідь на які 

передбачає вивчення науково-педагогічної спадщини науковців-медиків та 

природодослідників Слобожанщини.  

Визнано корисним на циклах підвищення кваліфікації у системі 

післядипломної медичної та фармацевтичної освіти науково-педагогічних 

працівників визначати та обґрунтовувати цінності, які доречно культивувати в 

освітньому просторі сучасного ЗВМ(Ф)О, спираючись на висловлювання учених 

минулого, що містяться на сторінках рекомендованих для вивчення історико-

педагогічних джерел. Вважаємо, що такі частково-пошукові завдання впливають на 

розвиток ціннісних орієнтацій учасників освітнього процесу. 

Відтак, створення можливості для ретроспективності під час викладання 

(проєктування події минулого на період сьогодення) визнаємо суттєвим при 

упровадженні освітніх інновацій на базі ЗВМ(Ф)О та в системі післядипломної освіти. 

Вважаємо, що доцільним є об’єднання зусиль науковців та представників 

громадськості щодо організації засобом музейної педагогіки пошукової науково-

дослідної роботи, проведення культурно-просвітницьких заходів, залучення 

здобувачів освіти, представників вітчизняної та закордонної інтелігенції до пошуку, 

охорони та збереження культурної спадщини України. Визнано дієвим досвід 

працівників музею «Наш великий земляк І. І. Мечников – громадянин світу» (Центр 

дитячої та юнацької творчості в селищі міського типу Дворічна Харківської області, 

Україна), які сумісно з ученими ХНУ імені В. Н. Каразіна, ХНМУ, НФаУ, 

представниками наукової спільноти США, Західної Європи, Ізраїлю проводилися 

заходи, присвячені 110-й річниці присвоєння І. І. Мечникову Нобелівської премії та 

173-й річниці від дня його народження, 115-й річниці книги «Етюди про природу 

людини». Матеріали даного дисертаційного дослідження використовувалися для 
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популяризації під час означених заходів ідей І. Мечникова, інформації про наукові 

досягнення, напрями просвітницької роботи його колег – науковців Харківського 

медичного товариства (Г. Острянін, В. Високович, С. Коршун та інші).  

Таким чином, на основі прогностичного підходу можливо визначити 

перспективні тенденції розвитку педагогічної й громадсько-просвітницької 

діяльності науковців Слобожанщини в контексті реформування медичної та 

фармацевтичної освіти України, а саме:  

− на макрорівні (державні органи управління): розроблення нормативно-

правового забезпечення: а) неперервної освіти протягом життя (сприяння 

досягненню ефективного партнерства між фахівцями сфери охорони здоров’я та 

науково-педагогічними працівниками, безперевному професійному розвитку 

фахівців медичного та фармацевтичного спрямування на основі запровадження 

гнучких короткотермінових програм навчання в умовах, які динамічно змінюються; 

залученню науково-педагогічних працівників до реалізації стратегії формування 

усвідомленого та відповідального ставлення пересічних громадян України до 

власного здоров’я та особистої безпеки; оновленню складу науково-педагогічних 

кадрів, запровадженню соціальних, матеріальних, побутових пільг випускникам 

ЗВМ(Ф)О й медичних та фармацевтичних факультетів університетів для їх мотивації 

до постійного професійного, педагогічного саморозвитку й самовдосконалення); 

б) підвищення соціального статусу вітчизняних науковців медичного й 

фармацевтичного спрямування;  

− на мезорівні (освітній простір ЗВМ(Ф)О, медичних й фармацевтичних 

факультетів університетів): сприяння а) гуманізації та гуманітаризації вищої 

медичної та фармацевтичної освіти (зміцнення інституціональної місії, 

формування корпоративної культури ЗВО з урахуванням принципів гуманізму, 

демократичності, солідаризму, єднання науки та практичної дії, що сповідували та 

відстоювали прогресивні науковці-медики й природодослідники Слобожанщини; 

надання фінансової підтримки науковцям у розвитку професійної кар’єри, 

проходженні наукових стажувань, підтримка громадсько-просвітницьких ініціатив 
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науково-педагогічних працівників щодо відкриття й налагодження роботи 

регіональних громадських об’єднань тощо); б) фундаменталізації й індивідуалізації 

вищої медичної та фармацевтичної освіти (системна реалізація дуальних 

сертифікатних освітніх програм науково-професійної підготовки медиків та 

фармацевтів з урахуванням особливостей розвитку регіону, відкриття клінік, аптек, 

лабораторій, ботанічних садів на базі закладу вищої освіти; продовження традицій 

фундаторів вищої медичної та фармацевтичної освіти як засновників напрямів 

наукових досліджень), в) інтернаціоналізації вищої медичної та фармацевтичної 

освіти (поширення практики наукових стажувань викладачів у світових науково-

освітніх центрах, організація міжнародних конгресів та форумів, виставок; 

проведення спільних міжнародних дослідницьких й просвітницьких проєктів); 

г) збереження національної й регіональної специфіки організації освітнього процесу 

(увічнення історичної пам’яті про фундаторів вітчизняної вищої медичної та 

фармацевтичної освіти України в цілому і Слобожанщини, зокрема; популяризація 

педагогічної й громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків й 

природодослідників Слобожанщини на іменних вітальнях, конференціях; 

збільшення кількості іменних кабінетів, використання в освітньому процесі музейної 

педагогіки; урахування на засадах благодійності потреб осіб з фізичними вадами, 

соціально вразливих груп населення тощо); д) поєднання інноваційних форм і 

методів навчання й педагогічно-доцільних традицій у підготовці фахівців медичного 

й фармацевтичного профілю (сприяння етично насиченій підготовці фахівців; 

утілення персоніфікованого підходу до укладання змісту обов’язкових та вибіркових 

навчальних дисциплін, підготовки дидактичних матеріалів, реалізація проблемного 

навчання тощо); є) утвердження серед представників наукової спільноти 

підприємницької культури (клінічна підготовка майбутніх фахівців на базі 

лікувальних закладів державної та приватної форми власності; виконання 

прикладних (на замовлення) наукових досліджень, диверсифікація фінансування); 

− на мікрорівні (науково-педагогічні працівники; здобувачі освіти ЗВМ(Ф)О, 

медичних й фармацевтичних факультетів університетів): сприяння розвитку 
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формальної, неформальної, інформальної освіти; активізація діяльності учених в 

інформаційному просторі, зокрема стосовно висвітлення ролі жіноцтва в охороні 

здоров’я; залучення науковців та здобувачів освіти до системної участі в роботі 

наукових товариств, поширення практики соціального партнерства, виявлення 

волонтерської допомоги, організації й діяльності громадсько-просвітницьких установ, 

виконання сумісних соціально значущих проєктів, популяризації в регіоні знань щодо 

надання невідкладної медичної допомоги, особливостей зберігання ліків та 

культивування цілющих рослин; сприяння посиленню взаєморозуміння працівників й 

організацій галузі охорони здоров’я України, створення здоров’язбережувального 

середовища закладу вищої освіти тощо).  

 

 

Висновки до розділу 5 

 

 

На основі проведеного дослідження були узагальнені прогностичні тенденції 

розвитку педагогічної й громадсько-просвітницької діяльності науковців Слобожанщини 

в контексті реформування вищої медичної та фармацевтичної освіти України, а саме: 

− на макрорівні (державні органи управління): розроблення нормативно-правового 

забезпечення: а) неперервної освіти протягом життя (сприяння досягненню ефективного 

партнерства між фахівцями сфери охорони здоров’я та науково-педагогічними 

працівниками; безперевному професійному розвитку фахівців медичного та 

фармацевтичного спрямування на основі запровадження гнучких короткотермінових 

програм навчання в умовах, які динамічно змінюються; залученню науково-педагогічних 

працівників до реалізації стратегії формування усвідомленого та відповідального 

ставлення пересічних громадян України до власного здоров’я та особистої безпеки; 

оновленню складу науково-педагогічних кадрів, запровадженню соціальних, 

матеріальних, побутових пільг випускникам ЗВМ(Ф)О для їх мотивації до постійного 

професійного, педагогічного саморозвитку й самовдосконалення); б) підвищення 
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соціального статусу вітчизняних науковців медичного й фармацевтичного спрямування;  

− на мезорівні (освітній простір ЗВМ(Ф)О, медичних й фармацевтичних 

факультетів університетів): сприяння а) гуманізації та гуманітаризації вищої медичної 

та фармацевтичної освіти (зміцнення інституціональної місії, формування 

корпоративної культури закладу вищої освіти з урахуванням принципів гуманізму, 

демократичності, солідаризму, єднання науки та практичної дії, що сповідували та 

відстоювали прогресивні науковці-медики й природодослідники Слобожанщини; 

надання фінансової підтримки науковцям у розвитку професійної кар’єри, проходженні 

наукових стажувань, підтримка громадсько-просвітницьких ініціатив науково-

педагогічних працівників щодо відкриття й налагодження роботи регіональних 

громадських об’єднань тощо); б) фундаменталізації й індивідуалізації вищої медичної 

та фармацевтичної освіти (системна реалізація дуальних сертифікатних освітніх 

програм науково-професійної підготовки медиків та фармацевтів з урахуванням 

особливостей розвитку регіону, відкриття клінік, аптек, лабораторій, ботанічних садів 

на базі закладу вищої освіти; продовження традицій фундаторів вищої медичної та 

фармацевтичної освіти як засновників напрямів наукових досліджень, наукових шкіл), 

в) інтернаціоналізації вищої медичної та фармацевтичної освіти (поширення 

практики наукових стажувань викладачів у світових науково-освітніх центрах, 

організація міжнародних конгресів та форумів, виставок; проведення спільних 

міжнародних дослідницьких й просвітницьких проєктів); г) збереження національної й 

регіональної специфіки організації освітнього процесу (увічнення історичної пам’яті 

про фундаторів вітчизняної вищої медичної та фармацевтичної освіти України в цілому 

і Слобожанщини, зокрема; популяризація педагогічної й громадсько-просвітницької 

діяльності науковців-медиків й природодослідників Слобожанщини на іменних 

вітальнях, конференціях; збільшення кількості іменних кабінетів, використання в 

освітньому процесі музейної педагогіки; урахування на засадах благодійності потреб 

осіб з фізичними вадами, соціально вразливих груп населення тощо); д) поєднання 

інноваційних форм і методів навчання та педагогічно-доцільних традицій при 

підготовці фахівців медичного й фармацевтичного профілю (сприяння етично 
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насиченій підготовці фахівців; утілення персоніфікованого підходу до укладання змісту 

обов’язкових та вибіркових навчальних дисциплін, підготовки дидактичних матеріалів, 

реалізація проблемного навчання тощо); є) утвердження серед представників наукової 

спільноти підприємницької культури (клінічна підготовка майбутніх фахівців на базі 

лікувальних закладів державної та приватної форми власності; виконання прикладних 

(на замовлення) наукових досліджень, диверсифікація фінансування); 

− на мікрорівні (науково-педагогічні працівники, здобувачі освіти ЗВМ(Ф)О, 

медичних й фармацевтичних факультетів університетів): сприяння розвитку 

формальної, неформальної, інформальної освіти; активізація діяльності учених в 

інформаційному просторі, зокрема стосовно висвітлення ролі жіноцтва в охороні 

здоров’я; залучення науково-педагогічних працівниківв та здобувачів освіти до 

системної участі в роботі наукових товариств, поширення практики соціального 

партнерства, виявлення волонтерської допомоги, організації й діяльності громадсько-

просвітницьких установ, виконання сумісних соціально значущих проєктів, 

популяризації в регіоні знань щодо надання невідкладної медичної допомоги, 

особливостей зберігання ліків та культивування цілющих рослин; сприяння посиленню 

взаєморозуміння працівників й організацій галузі охорони здоров’я України, створення 

здоров’язбережувального середовища закладу вищої освіти тощо).  

 

Матеріали розділу відображено в таких публікаціях автора [19–26; 49–53]. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

 У дисертації представлено цілісний підхід до висвітлення проблеми 

становлення та розвитку педагогічної й громадсько-просвітницької діяльності 

науковців-медиків та природодослідників Слобожанщини впродовж ХІХ – на поч. 

ХХ ст. Узагальнення та систематизація результатів історико-педагогічного пошуку 

стало підставою для таких висновків: 

1. Проаналізовано стан і напрями розроблення визначеної проблеми в 

дореволюційній, радянській, сучасній українській і зарубіжній історіографії. У 

процесі розв’язання поставлених у дослідженні завдань брали до уваги такі групи 

джерел: законодавчі акти та нормативні документи; документи навчальної, наукової, 

адміністративної, фінансової діяльності Харківського університету; архівні справи 

фондів ЦДІАК України, ДАХО, Центрального державного архіву 

кінофотофонодокументів у Санкт-Петербурзі, Музею історії ХНУ імені 

В. Н. Каразіна, музею фармації НФаУ, Архіву Інституту Пастера; статистичні 

видання й історико-довідкові публікації; промови й доповіді, літературні праці й 

видання публіцистичного характеру, документи ініціативно-виконавчі й 

колегіального обговорення, критико-бібліографічні й біографічні нариси з приводу 

ювілеїв і некрологи науковців-медиків та природодослідників Слобожанщини, 

періодичні видання, дидактичні джерела досліджуваного періоду; спогади 

вихованців Харківського університету, учених, представників громадськості; 

інтерпретаційно-дослідницькі джерела. 

2. У вивченні досліджуваної проблеми спиралися на концепти (теоретичний, 

методологічний, прогностичний), що сприяли реалізації провідної ідеї, й такі наукові 

підходи: базові (системно-структурний, історико-педагогічний), парадигмальні 

(антропологічний, аксіологічний, особистісно-діяльнісний, цивілізаційний та 

регіональний, культурологічний, синергетичний, гендерний), інструментальні 

(історіографічний, хронологічний, герменевтичний, наративний, персоніфікований, 
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прогностичний), методи (загальнонаукові, історико-педагогічний, персоніфікований, 

прогностичний).  

Згідно з логіко-структурним аналізом низки понять термінологічного поля 

дослідження («фундатори вітчизняної вищої медичної й фармацевтичної освіти»; 

«медичні та фармацевтичні чиновники» тощо) подано авторське тлумачення 

базового поняття «педагогічна й громадсько-просвітницька діяльність науковців 

Слобожанщини – фундаторів вітчизняної вищої медичної й фармацевтичної освіти 

(ХІХ – поч. ХХ ст.)» (особливий вид активності науковців-медиків та 

природодослідників, що передбачав, з одного боку, організацію в університетському 

просторі освітнього процесу й забезпечення професійної підготовки медичних та 

фармацевтичних чиновників, виконання наукових досліджень, з іншого – взаємодію 

з державними, громадськими та приватними структурами на платній та безоплатній 

основі з метою пропагування й цілеспрямованого поширення серед широких верств 

населення знань, загальної культури, здорового способу життя).  

3. Виявлено, що передумовами становлення і розвитку педагогічної й 

громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків та природодослідників 

Слобожанщини в період ХІХ – поч. ХХ ст. послугували такі чинники: соціально-

економічні, суспільно-політичні; соціально-культурні; геополітичні. Ідентифіковано 

етапи педагогічної та громадсько-просвітницької діяльності науковців 

Слобожанщини упродовж ХІХ – початку ХХ ст.: І етап (1804–1834 рр.) – 

становлення педагогічної й громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків 

та природодослідників Слобожанщини в освітньому просторі Харківського 

університету та започаткування несистемних виявів їхньої громадсько-

просвітницької діяльності за межами університету; ІІ етап (1835–1862 рр.) – 

розширення напрямів, форм, змісту педагогічної й громадсько-просвітницької 

діяльності науковців-медиків та природодослідників Слобожанщини внаслідок 

перегляду підходів до процесу підготовки медичних і фармацевтичних чиновників і 

законодавчого урегулювання громадсько-просвітницьких ініціатив; ІІІ етап (1863–

1883 рр.) – поглиблення змісту педагогічної діяльності науковців-медиків та 
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природодослідників Слобожанщини за визначеними напрямами й пожвавлення 

виявів їхньої соціально корисної активності в контексті зростання громадсько-

просвітницького руху; ІV етап (1884–1917 рр.) – підвищення вимог до педагогічної 

й інтенсифікація громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків та 

природодослідників Слобожанщини на тлі реалізованих і проєктованих реформ 

університетської освіти й урізноманітнення форм громадсько-просвітницького руху. 

4. Схарактеризовано досвід педагогічної діяльності науковців-медиків та 

природодослідників Слобожанщини протягом ХІХ – поч. ХХ ст. за такими 

напрямами:  

− організаційний: охоплював форми традиційні (виконання окремими з 

науковців обов’язків ректора, деканів, секретарів, членів університетської та 

факультетських рад; здійснення наставництва й організація підготовки 

професорських стипендіатів до педагогічної діяльності; участь в облаштуванні 

навчально-допоміжних установ університету, проведення конкурсів для заняття 

вакантних посад) й специфічні (участь у роботі училищного комітету, візитації 

навчальних закладів (І етап); відокремлення фармакології від фармації (ІІ етап); 

ініціювання поділу фізико-математичного факультету на відділення (ІІІ етап), 

створення умов для реалізації шпитальної практики студентів-медиків (ІІІ етап), 

організація «посилених занять» з військово-польової хірургії для випускників під час 

військових дій (ІІІ етап), надання пропозицій щодо укладання фінансового 

кошторису університету для покращення організації медичної та фармацевтичної 

освіти (ІІІ етап); пошуки ресурсів для будівництва й облаштування навчально-

допоміжних установ (ІV етап), участь у роботі факультетських комісій з підготовки 

й обговорення міністерських законопроєктів та університетських правил, 

організаційних засад функціонування університетів (ІV етап); 

− навчальний: утілювався в формах (лекційні, практичні, лабораторні заняття, 

шпитальна практика студентів-медиків), методах (бесіди, колоквіуми, екскурсії 

тощо), засобах (атласи, музейні експозиції, демонстрація хворих та природничих 

колекцій, застосування «чарівного ліхтаря», лабораторного устаткування) та видах 
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(розвивальне, демонстраційне, проблемне); уведенні спеціальних курсів для 

посилення диференціації й спеціалізації змісту освіти (переважно ІV етап), 

здійсненні контролю якості знань, умінь та навичок; поєднанні групової й 

індивідуальної роботи студентів та слухачів;  

− навчально-методичний (вибір та рекомендація здобувачам освіти творів 

учених; написання, переклад зарубіжних підручників і навчальних посібників; участь 

у літографуванні лекцій; рецензування праць навчально-методичного характеру; 

вироблення підходів до перекладу наукових праць з медицини); 

− науково-дослідницький (організація ботанічних екскурсій, укладення 

гербаріїв, вивчення природних багатств Слобожанщини й підросійської України, 

проведення досліджень на базі навчально-допоміжних установ університету з 

публікацією та обговоренням їхніх результатів на засіданнях факультетських рад, 

співпраця з представниками вітчизняних та закордонних науково-освітніх центрів; 

визначення тематики та здійснення керівництва й рецензування студентських 

наукових творів; захист дисертацій; закладення підвалин наукових шкіл; участь у 

роботі наукових товариств при Харківському університеті й публікації на сторінках 

їхніх періодичних часописів; здійснення стажувань та тривалих творчих відряджень 

у межах країни та за кордон; залучення студентів до обговорення актуальних 

проблем медицини й природознавства в наукових товариствах і студентських 

гуртках; преміювання студентів тощо);  

 5. Узагальнено досвід громадсько-просвітницької діяльності науковців-

медиків та природодослідників Слобожанщини впродовж досліджуваного періоду: 

– у межах університетського простору (популяризація знань і заклики до 

розв’язання соціально значущих питань виголошенням та опублікуванням промов на 

урочистих подіях університету й засіданнях рад факультетів; вияви доброчинності й 

приватної ініціативи щодо облаштування навчально-допоміжних установ (зокрема 

для потреб військового відомства), підтримки нужденних студентів університету та 

публікацій студентів-медиків; надання від імені професорської колегії консультацій 

представникам державних і громадських установ, хворим воїнам; залучення жінок до 
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освітньої й наукової діяльності, ініціювання проведення досліджень для 

забезпечення армії лікарськими препаратами, читання публічних лекцій на базі 

університету; 

– поза межами університетського середовища: участь в організації та роботі 

громадсько-просвітницьких товариств («Харківське товариство благодійності», 

ХМТ, ХФТ, «Харківське товариство поширення в народі грамотності», «Харківське 

товариство сприяння фізичному вихованню дітей та піклуванню про них», 

«Педагогічне товариство сприяння справі виховання» тощо); сприяння організації 

дозвілля, популяризації та облаштуванню народних ігор, літніх колоній для 

відпочинку дітей, інституалізації приватної жіночої освіти; організація роботи з’їзду 

розумних розваг у Харкові; просвітянство під час приватної лікарської практики, 

виявлення готовності лікувати хворих безкорисливо; поповнення інформаційного 

простору матеріалами просвітницького змісту; виконання обов’язків редакторів, 

дописувачів часописів медичного, медично-ветеринарного, природничого та 

фармацевтичного профілю; надання експертних оцінок у судових установах; участь 

у роботі державних органів влади і земств; організаційна та благодійна діяльність на 

користь освітніх установ Слобожанщини; підтримка громадського та національного, 

природоохоронного рухів; сприяння відкриттю та функціонуванню дослідницьких 

установ на базі ХМТ (Харківський Пастерівський інститут і Бактеріологічна станція, 

з 1887); ХФТ – (Інститут з відділеннями хіміко-фармацевтичним та хіміко-

бактеріологічним, з 1913), Жіночого медичного інституту ХМТ (з 1910). 

 6. Визначено прогностичні тенденції розвитку педагогічної й громадсько-

просвітницької діяльності науковців Слобожанщини в контексті медичної та 

фармацевтичної освіти: на макрорівні (розроблення нормативно-правового 

забезпечення неперервної освіти фахівців медичного та фармацевтичного профілю 

протягом життя, підвищення соціального статусу науковців медичного та 

фармацевтичного спрямування тощо), мезорівні (сприяння гуманізації, 

гуманітаризації, фундаменталізації, індивідуалізації, інтернаціоналізації вищої 

медичної та фармацевтичної освіти; збереження національної й регіональної 
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специфіки створення освітнього середовища ЗВМ(Ф)О, медичних та 

фармацевтичних факультетів університетів; поєднання інноваційних форм і методів 

навчання, педагогічно доцільних традицій при підготовці фахівців медичного й 

фармацевтичного профілю; утвердження серед представників наукової спільноти 

підприємницької культури); мікрорівні (сприяння розвитку формальної, 

неформальної та інформальної освіти; активізація діяльності вчених в 

інформаційному просторі; залучення науково-педагогічних працівників і здобувачів 

освіти до системної участі в роботі наукових товариств, поширення практики 

соціального партнерства, виявлення волонтерської допомоги, організації 

функціонування громадсько-просвітницьких установ, створення 

здоров’язбережувального середовища закладу вищої освіти). 

Проведене наукове дослідження не вичерпує сповна всіх аспектів наукової 

проблеми, що була порушена. Подальшого наукового осмислення, вивчення та 

аналізу потребують проблеми теорії і практики педагогічної та громадсько-

просвітницької діяльності представників вищої медичної й фармацевтичної школи 

протягом ХХ – початку ХХІ ст., питання становлення й розвитку наукових шкіл 

Слобожанщини в галузі медицини й фармації. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Термінологічне поле дослідження 

Таблиця А. 1.1. 

 

Змістове наповнення компонентів структури педагогічної діяльності (складено на 

основі підходу О. Романовського, В. Михайличенко, Л. Грень та ін. до висвітлення 

ланок навчальної та професійної діяльності)  

 

№ 

з/п 

Структурні 

компоненти  

Педагогічна діяльність  

1.  Мотив реалізація інтелектуального та духовного потенціалу 

2.  Мета формування цілісного світогляду, правильного розуміння 

значення та змісту навчальних дисциплін, що викладаються; 

правильний настрій розуму, волі і серця тих, хто навчається 

3.  Вчинки, дії методи і стиль взаємодії об’єктів та суб’єктів педагогічної 

діяльності 

4.  Об’єкт 1) навчальна інформаційна система, освітній процес, невідоме; 

2) виконавець розпоряджень (другий суб’єкт) 

5.  Суб’єкт  той, хто безпосередньо впливає на компоненти педагогічної 

діяльності 

6.  Засоби теоретико-практичні 

7.  Результати нові знання, уміння й навички; освіченість 

 

Таблиця А.1.2 

Осмислення поняття «просвітництво»  

 

Підхід Розуміння сутності 

С. Ожегов, 

Н. Шведова 

(лінгвістичний підхід) 

Просвітництво (просвещение – рос.м.) – знання та 

освіченість, їх поширеність. 

Словник української 

мови за ред. І. Білодіда 

(лінгвістичний підхід) 

Просвітництво – період розвитку революційної буржуазної 

науки і культури в Західній Європі XVII–XVIII ст. 

В. Зарва 

(філософський підхід) 

Просвітництво – це історичний феномен світової культури. 

Епоха Просвітництва завершила перехід до нового типу 

культури, де стали каноном розум, знання, свобода, 

рівність, обов’язок. Це одна з форм ідеології, де освіта, 

просвіта є формами діяльності. Це ідейний, інтелектуально-

культурний рух. 
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Продовж. табл. А.1.2 

М. Альчук, 

Ф. Бацевич, І. Бойко, 

В. Мельник 

(культурологічний 

підхід)  

Просвітництво – прогрес, ідейна течія перехідної епохи від 

феодалізму до капіталізму. Діячі епохи Просвітництва 

боролися за встановлення «царства розуму», заснованого 

на «природній рівності», за громадянську рівність. 

К. Хоруженко 

(культурологічний 

підхід) 

Просвітництво – це прогрес, ідейна течія епохи переходу 

від феодалізму до капіталізму. 

Глосарій сучасної 

освіти [укл. : Астахова 

В. І. та інші] 

(історичний, 

соціологічний підхід) 

Просвітництво (просвещение – рос.м.): 

1) поширення знань, освіти;  

2) система загальноосвітніх навчальних закладів у країні;  

3) епоха в історії Західної Європи (XVIII ст.).  

Сенс просвітництва: осяяння духовним світлом, прозріння, 

намагання досягти ідеалу.  

Є. Мединський 

(педагогічний підхід) 

Просвітництво – усебічне удосконалення людини 

(розумове, естетичне, моральне, фізичне). 

Н. Фрадкіна 

(історико-

культурологічний 

підхід) 

Просвітництво можна розглядати у двох напрямах: 1) як 

культурно-історичну епоху та 2) як ідейну течію. 

Уточнюється, що просвітництво – це процес, спрямований 

на удосконалення інтелектуальної природи людини . 

 

Таблиця А.1.3 

Зміст поняття «позашкільна освіта»: підходи освітян  

наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (складено на основі підходу Л. Тимчук) 

 

Освітянин Визначення сутності поняття «позашкільна освіта» 

Пругавін О.  Визначав «позашкільну освіту» як видання книг і картин та 

розповсюдження їх у народному середовищі, влаштування 

бібліотек, читалень і книжкових складів, організація народних 

читань і т.ін. (передмова до книги О. Пругавіна «Запити народу і 

обов’язки інтелігенції в галузі розумового розвитку і освіти»). 

Казанцев П. Розкриваючи завдання позашкільної освіти, узагальнив досвід 

недільних шкіл та окреслив план розвитку народних 

університетів. Висунув пропозицію щодо створення друкованого 

органу для об’єднання, координації та обговорення педагогічних 

проблем загальної освіти дорослих. Виступав за фінансування 

загальної освіти дорослих із суспільних прибутків у виданні 

«Завдання позашкільної освіти».  
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Сірополко С.  У роботах «Позашкільна освіта», «Основні питання позашкільної 

освіти» наполягав на цінності шкільної та позашкільної освіти. 

Указував, що позашкільна освіта «належить до циклу 

педагогічних наук, що мають своїм предметом освіту людини, 

тобто залучення її до благ культури». Указував на орієнтацію 

позашкільної освіти на створення у кожному індивіді гармонійно 

розвинутої особистості, яка не тільки збагатила свій розум 

певними знаннями, але й розвинула належним чином свої почуття 

і волю. 

Вахтєров В. Виклав свої погляди у книзі «Позашкільна освіта народу. Сільські 

бібліотеки, книжкові склади. Недільні школи та повторювальні 

класи» про систему позашкільної освіти. 

Чарнолуський

В. 

У книзі «Основні питання організації позашкільної освіти в Росії» 

вбачав кінцеву мету позашкільної освіти в задоволенні розумових 

та естетичних потреб особистості, які нескінченно розвиваються. 

Зазначав, що в основу закладів позашкільної освіти має бути 

покладена безумовна повага свободи й рівноправності 

особистості тих, чиї розумові запити вони прагнуть задовольнити. 

Вільну самодіяльність розглядав як відправну точку успішного 

розвитку організації позашкільної освіти. Класифікував типи 

форм позашкільної освіти: 1) школи для дорослого населення; 

2) заклади для задоволення потреби в читанні (бібліотеки, 

суспільні видання, книжна торгівля); 3) заклади для поширення 

серед населення наукових і спеціальних знань (курси, лекції, 

читання); 4) громадське дозвілля (театр, розваги); 5) музеї і 

картинні галереї; 6) народні будинки. Окремо автор розглядав 

організацію самоосвіти. 

Рубакін М. Указував, що позашкільна освіта не обмежена ніякою програмою 

і за сутністю своєю є різнобічною, як різнобічне саме життя. 

Позашкільна освіта не є запереченням шкільної, а лише 

необхідним доповненням і розширенням її. 
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Додаток Б.  

Організаційні засади педагогічної діяльності науковців-медиків та 

природодослідників Слобожанщини 

Таблиця Б.1.1 

Узгодження звань, посад, учених ступенів із «Табелем про ранги» на поч. ХІХ ст.  

 

Посади, звання, учені 

ступені (1804 р.) 

Учені ступені  

(1819 р.) 

Класи Чини 

ректори  не нижче 

5 

статський радник 

ординарні (штатні) 

професори 

 7 надвірний радник 

екстраординарні 

(позаштатні) 

професори та ад’юнкти 

 8 колезький асесор 

доктор доктор 8 колезький асесор 

магістр магістр 9 титулярний радник 

студент-кандидат кандидат 12 губернський 

секретар 

студент, що має 

відзнаки 

дійсний студент 14 - 

лікар  12 губернський 

секретар 

аптекар  12 губернський 

секретар 

 

Таблиця Б.1.2 

Кафедри відділення лікарсько-медичних наук, фізико-математичного відділення, 

навчально-допоміжні установи університету за статутом 1804 р. 

№ 

з/п 

Перелік основних кафедр 

відділу лікарсько-медичних 

наук 

Перелік основних 

кафедр фізико-

математичного 

відділу 

Перелік навчально-

допоміжних установ 

1.  анатомії, фізіології, судової 

медицини, лікарської науки 

теоретичної и 

дослідної фізики 

бібліотека 

2.  патології, терапії й клініки чистої математики фізичний кабінет 

3.  хірургії прикладної 

математики 

хімічна лабораторія  
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4.  лікарського речеслів’я 

(фармакологія), фармації й 

лікарської словесності 

астрономії кабінет природничої 

історії  

5.  повивальної майстерності хімії та металургії ботанічний сад 

6.  ветеринарії (скотолікування) природничої історії та 

ботаніки 

анатомічний театр  

7.   мінералогії та 

сільського 

домоводства 

клінічний інститут 

8.   технології і наук, що 

відносяться до 

торгівлі та фабрик 

хірурічний інститут 

9.   військових наук інститут повивальної 

майстерності 

 

Таблиця Б.1.3 

Науковці, що забезпечували становлення медичної та фармацевтичної освіти на базі 

Імператорського Харківського університету у першій третині ХІХ ст. 

 

№ 
з/п 

Науковець Освіта, професійний шлях Посада в ІХУ 

Іноземні професори 

1.  Фердінанд 

Гізе  

 Ординарний професор хімії 

2.  Людвіг 

Осипович 

Ванноті  

 

Вихованець Фрейбурзького 

університету, здобув 

ступінь доктора медицини у 

1798 р., удосконалював 

медичні знання у Відні, 

займався практикою у 

Львові, навчався 

практичній анатомії у 

Арсбурзі 

З 1805 р. – прозектор і ад’юнкт 

кафедри анатомії, фізіології, 

судової медицини;  

з 1805 по 1807 рр. читав 

енциклопедію медицини 

студентам Харківського 

колегіуму, з 1806 р. викладав 

анатомію, з 1811 р. – професор 

лікарського речеслів’я, у 1816–

1818 рр. читав фармацію, 

завідував фармацевтичною 

лабораторією 
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3.  Антон Крюгер  Ад’юнкт хімії 

4.  Григорій 

Коритарі  

доктор медицини та магістр 

окулістики 

Професор кафедри 

лікарського речеслів’я, 

фармації й лікарської 

словесності 

5.  Федір 

Васильович 

Пільгер  

 

працював професором 

ветеринарної фармації у 

Гісенському університеті й 

отримав учене звання у 

1802 р. за досягнення у 

застосуванні порівняльного 

методу щодо вивчення 

хвороб людей та тварин 

Професор кафедри 

ветеринарії 

6.  Фрідріх Ган  

  

 Ординарний професор 

кафедри акушерства, жіночих 

та дитячих хвороб 

7.  Адріан 

Блументаль  

 Професор акушерства та 

терапії 

8.  Герман 

Брандейс 

 Професор кафедри терапії 

9.  Василь Дрейсиг  

 

 Професор кафедри терапії й 

клініки, університетський лікар 

Особи вітчизняного походження / вихованці вітчизняних закладів освіти 

10.  Христіан 

Екеблад 

 

вихованець Санкт-

Петербурзької Медико-

хірургічної академії, лікар 

та ветеринар  

Призначений ад’юнктом із 

ветеринарії, тимчасово 

завідуючим хірургічною 

клінікою у 1833 р.  

11.  Авраам 

Калькау  

 

вихованець Московського 

(медичний факультет), 

Єнського університетів, 

отримав ступень доктора 

медицини (Геттінген), 

займався акушерством 

(Берлін) 

Ад’юнкт у 1805 р.;  

з 1807 р. викладав дієтетику, 

акушерство 

12.  Іван Петрович  

Каменський 

  

закінчив Московську 

Медико-хірургічну 

академію, здобув ступень 

доктора медицини й хірургії 

(1802), викладав у 

Казанському університеті 

З 1810 р. призначений на 

кафедру акушерства, жіночих 

та дитячих хвороб 
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13.  Онисим 

Пантелеймоно- 

вич 

Богородицький  

 

закінчив Московську 

духовну академію, медичний 

факультет Московського 

університету, доктор 

медицини 

У 1824 р. зайняв посаду 

професора кафедри 

акушерства, жіночих та 

дитячих хвороб 

14.  Олександр 

Венедиктов  

 

вихованець медичного 

факультету ІХУ, вивчав 

анатомію у Санкт-

Петербурзькій Медико-

хірургічній академії 

З 1821 р. працював 

прозектором анатомії, з 

1826 р. професором анатомії, 

фізіології, судової медицини 

й медичної поліції 

15.  Іван Дмитрович 

Книгін  

 

отримав звання лікаря в 

Московському Медико-

хірургічному училищі 

(1798), мав вдячність від 

медичної колегії за твір із 

анатомії, працював в 

Медико-хірургічній академії 

(Санкт-Петербург), здобув 

ступінь доктора медичних 

наук, працював лікарем 

Петербурзького 

гвардійського шпиталю, 

викладав у Петербурзькому 

ветеринарному училищі 

З 1811 р. професор анатомії, 

фізіології, судової медицини 

та медичної поліції; з 1819 р. 

– професор кафедри патології 

та терапії з клінікою, 

почесний член Харківського 

університету з 1829 р. 

16.  Михайло 

Прохорович 

Болгаревський 

 

Закінчив Київську духовну 

академію, Московський 

університет, отримав 

ступінь магістра, вивчав 

медицину у Відні, Парижі  

1812р. – сприяв створенню 

фармацевтичної лабораторії, 

викладач теорії та практики 

фармації  

17.  Яков Микитич 

Громов 

 

Закінчив Харківський 

колегіум, удосконалював 

знання з природничих наук у 

Московському університеті, 

з 1813 р. – доктор 

природничих наук. Закінчив 

Імператорську Медико-

хірургічну академію (1819). 

Був вихованцем 

Педагогічного інституту 

ІХУ. 

У 1812 р. за дорученням 

Правління Харківського 

університету влаштовує 

мінералогічний кабінет; з 

1820 р. – професор кафедри 

лікарського речеслів’я, 

фармації й лікарської 

словесності 
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18.  Павло 

Михайлович 

Шумлянський 

 

Закінчив Київську духовну 

академію, отримав звання 

лікаря у Петербурзькому 

сухопутному шпиталі (1779), 

склав екзамен у медичній 

колегії та здобув звання 

доктора, професор патології 

та терапії в 

Кронштадтському училищі, 

викладав у Московській 

Медико-хірургічній академії 

З 1805 р. працював у 

Харківському університеті, в 

1814 р. облаштовував 

хірургічну клініку 

19.  Микола Іванович 

Єллінський 

(1796–1859) 

 

 

Закінчив ІХУ у 1817 р., 

удосконалював знання з 

медичних наук (переважно, 

хірургічних) у Санкт-

Петербурзькій Медико-

хірургічній академії, здобув 

звання лікаря 1 ступеню, 

медико-хірурга 

Кар’єру розпочав у 1821 р. як 

ад’юнкт; став професором, 

завідуючим факультетською 

хірургічною клінікою; 

протягом 1830–1833 рр. був 

ректором Харківського 

університету  

20.  Григорій 

Семенович 

Риндовський 

 

Закінчив у 1832 р.  

медичний факультет 

Харківського університету 

зі званням лікаря 

Ординатор терапевтичної та 

акушерської клінік у 1832 р., з 

1838р. – ад’юнкт при 

медичному факультеті  

21.  Веніамін 

Христианович 

Крігер  

(1801–1835) 

 

Виходець із Саксонії, 

закінчив медичний 

факультет ІХУ у 1821 р., у 

1828 р. здобув звання 

лікаря з відзнакою 

У 1828 р. призначений 

ординатором хірургічної 

клініки, з 1831 р. викладав 

десмургію  

22.  Степан 

Григорович 

Колумна-Вигура  

 

Вихованець Санкт-

Петербурзької Медико-

хірургічної академії, де 

здобув звання лікаря у 

1814 р. 

З 1814 р. призначений 

ад’юнктом хірургії в ІХУ, 

надалі викладав десмургію, 

теоретичну й оперативну 

хірургію 

23.  Іван 

Миколайович 

Рейпольський 

 

Закінчив Санкт-

Петербурзьку Медико-

хірургічну академію у 

1814 р. зі званням лікаря 

З 1823 р. ад’юнкт при кафедрі 

патології, терапії й клініки 

для викладання патології та 

терапії. З 1832 р. викладав 

ботаніку 
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24.  Іван Гнедич 

 

Вихованець ІХУ, де у 

1814 р. отримав звання 

кандидата медицини.  

У Санкт-Петербурзькій 

Медико-хірургічній 

академії здобув звання 

лікаря (1816), був 

відряджений за кордон для 

вивчення анатомії, 

фізіології, хірургії, 

патології, терапії 

Призначений ад’юнктом 

патології та терапії (1821), 

тимчасово викладав 

акушерство, жіночі та дитячі 

хвороби  

 

Таблиця Б.2.1 

Назви кафедр та перелік викладачів (за наявності інформації), що забезпечували 

підготовку медичних та фармацевтичних чиновників на базі Харківського 

університету за часів дії статуту 1835 р.  

 

№ 

з/п 

Назва кафедри Викладачі (професори, доценти, ад’юнкти, 

прозектори) 

Медичний факультет 

1.  анатомії  І. Леонов, П. Наранович, П. Дударєв, 

І. Вілкомірський, Т. Іллінський, 

Е. Гумбург, П. Гумбург, Д. Лямбль  

2.  фізіології І. Калениченко, І. Щелков 

3.  семіотики Ф. Альбрехт  

4.  місцевої патології, терапії та 

терапевтичної клініки 

А. Блументаль, П. Бутковський, 

Ф. Альбрехт, Г. Риндовський, Д. Кисельов, 

К. Демонсі  

5.  теоретичної («умозрительной» 

– рос. м.) хірургії 

П. Бутковський, А. Струве, І. Зарубін  

6.  операційної хірургії, хвороб ока 

і хірургічної клініки 

П. Бутковський, Т. Ванцетті, 

П. Наранович, А. Струве, В. Грубе  

7.  повивального мистецтва, 

жіночих і дитячих хвороб 

Любовський, Ф. Ган  

8.  судової медицини, медичної 

поліції, історії медицини, 

енциклопедії та методології 

Р. Добєлов, А. Лінк, І. Свиридов, А. Пітра, 

Д. Котелевський  

9.  скотолікування К. Вишневський, Н. Галицький  
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10.  терапії («лікарського 

речеслів’я», або загальної 

терапії, токсикології, 

фармакології, дієтетики) 

Я. Громов, П. Бутковський, Є. Гордієнко, 

Г. Риндовський, О. Робінзон, Д. Кисельов, 

І. Щелков  

 2-е відділення філософського факультету (фізико-математичний факультет) 

1.  чистої та прикладної 

математики (за статутом); 

математика, неорганічна та 

органічна хімія (на практиці) 

М. Бекетов, І. Коссов, Ф. Тихонович, 

Ф. Гарнич-Гарницький, О. Ходнєв 

2.  астрономії та геодезії  

3.  фізики та фізичної географії О. Ходнєв, В. Лапшин, Ф. Гарнич-

Гарницький, Ф. Тихонович 

4.  хімії О. Борисяк, П. Степанов 

5.  мінералогії та геогнозії О. Масловський, І. Калениченко, 

М. Чернай 

6.  ботаніки В. Черняєв, О. Бекетов, Ад. Пітра 

7.  зоології Н. Борисяк, О. Чернай 

8.  технології, сільського 

господарства та лісоводства, 

архітектури 

 

 

Таблиця Б.3.1 

Назви кафедр, навчально-допоміжних установ та перелік викладачів Харківського 

університету, що забезпечували підготовку медичних та фармацевтичних 

чиновників за часів дії статуту 1863 р. 

№ 

з/п 

Назва кафедри Викладачі  

(професори, доценти, 

приват-доценти, 

ад’юнкти, прозектори) 

Назва освітнього закладу, на 

базі якого викладачем 

отримано освіту  

 

Медичний факультет 

1.  медична хімія і 

фізика  

Ф. Тихонович  Харківський університет 

2.  анатомія здорової 

людини 

Д. Лямбль  Празький університет 

І. Вілкомірський  Харківський університет 

П. Гумбург З ветеринарів 

Ф. Ган  Харківський університет 

І. Вагнер Дерптський університет 

М. Попов Харківський університет 
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  Л. Берг Харківський університет 

О. Бєлоусов Харківський університет 

3.  ембріологія, 

гістологія і 

порівняльна 

анатомія 

Д. Лямбль  Празькийуніверситет 

Н. Хржонщевський  Казанський університет 

І. Щелков  Харківський університет 

І. Вагнер  Дерптськийуніверситет 

О. Масловський  Харківський університет 

К. Кучін  Казанський університет 

З. Стрєльцов  Харківський університет 

М. Кульчицький Харківський університет 

4.  фізіологія І. Щелков  Харківський університет 

5.  фармакогнозія і 

фармація 

Я. Ганнот  Харківський університет 

6.  загальна 

патологія 

І. Щелков  Харківський університет 

Н. Хржонщевський Казанський університет 

М. Афанасьєв  Харківський університет 

Д. Лямбль  Празький університет 

І. Оболенський  Санкт-Петербурзька Медико-

хірургічна академія 

7.  загальна терапія і 

лікарська 

діагностика 

І. Станкевич  Університет св. Володимира 

М. Залесський  Харківський університет 

Д. Кисельов  Харківський університет 

І. Щелков  Харківський університет 

8.  спеціальна 

патологія і 

терапія 

К. Демонсі  Казанський  університет 

Я. Кремянський  Харківський університет 

О. Кузнєцов  Харківський університет 

В. Лашкевич  Медико-хірургічна академія 

П. Ковалевський  Харківський університет 

І. Сицянко  Московський університет 

9.  патологічна 

анатомія 

Д. Лямбль  Празькийуніверситет 

В. Крилов  Санкт-Петербурзька Медико-

хірургічна академія 

І. Оболенський  Духовна семінарія, 

Імператорська медико-

хірургічна академія 

Ф. Ган  Харківський університет 

В. Високович Харківський університет 

К. Єлєневський Харківський університет 
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10.  теоретична 

хірургія 

В. Грубе  Дерптський університет 

І. Зарубін Харківський університет 

Л. Гіршман  Харківський університет 

11.  фармакологія 

теоретична і 

експериментальна 

Д. Кисельов  Харківський університет 

І. Станкевич Університет св. Володимира 

М. Залесський  Харківський університет 

М. Мілютін  Московський університет 

12.  хірургічна 

факультетська 

клініка 

В. Грубе  Дерптський університет 

І. Вілкомірський Харківський університет 

О. Дудукалов  Харківський університет 

П. Морозов  Харківський університет 

13.  терапевтична 

факультетська 

клініка 

К. Демонсі Казанський університет 

І. Лазаревич Київський університет 

Д. Лямбль  Празький університет 

В. Грубе  Дерптський університет 

В. Лашкевич  Медико-хірургічна академія 

Л. Маровський університет св. Володимира 

14.  акушерство і 

жіночі хвороби з 

клінікою 

І. Лазаревич  Київський університет 

П. Ясинський Харківський університет 

М. Пономарьов  Харківський університет 

15.  судова медицина 

з токсикологією, 

гігієна та медична 

поліція 

А. Пітра Харківський університет 

А. Якобій  Казанський університет 

М. Залесський  Харківський університет 

Л. Берг   Харківський університет 

М. Оболенський  Духовна семінарія, 

Імператорська Медико-

хірургічна академія 

Н. Хржонщевський  Казанський університет 

16.  шпитальна 

терапевтична 

клініка 

І. Оболенський  Духовна семінарія, 

Імператорська Медико-

хірургічна академія  

О. Кузнєцов  Харківський університет 
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17.  шпитальна 

хірургічна клініка 

І. Зарубін Харківський університет 

І. Лазаревич  Київський університет 

П. Ясинський  Харківський університет 

М. Пономарьов  Харківський університет 

Фізико-математичний факультет 

18.  неорганічна хімія М. Бекетов Петербурзький університет 

 

19.  органічна хімія Г. Лагермарк  Олександрівський 

університет (Фінляндія) 

І. Осипов Харківський університет 

20.  аналітична хімія М. Чернай Харківський університет 

21.  фізика В. Лапшин  Санкт-Петербурзький 

університет 

Ю. Морозов  Харківський університет 

Ф. Тихонович  Харківський університет 

А. Шимков  Харківський університет 

О. Погорілко Харківський університет 

22.  мінералогія Н. Борисяк Харківський університет 

О. Бріо Харківський університет 

23.  ботаніка А. Пітра  Харківський університет 

Л. Ценковський  Петербурзький університет 

Л. Рейнгард Харківський університет 

24.  зоологія О. Чернай Головний педагогічний 

інститут  

П. Степанов  Харківський університет 

К. Кучін Казанський університет 

25.  порівняльна 

анатомія 

О. Масловський  Харківський університет 

П. Степанов  Харківський університет 

К. Кучін  Казанський університет 

М. Кащенко Московський університет 

Навчально-допоміжні установи  

1.  Бібліотека   

2.  Фізичний кабінет та фізична лабораторія 

(мусили поповнюватися, згідно побажань 

науковця, що викладав на медичному 

факультеті)  
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3.  Хімічний кабінет і лабораторія, з окремими 

робочими кімнатами для кожного викладача 

й з особливим відділенням для робіт по 

частині фізіологічної й патологічної хімії, 

токсикології, а також для практичних вправ 

студентів медичного факультету 

 

4.  Мінералогічний кабінет і лабораторія  

5.  Ботанічний сад з оранжереями і теплицями; 

ботанічний кабінет з робочими кімнатами 

для практичних занять студентів  

 

6.  Зоологічний кабінет і лабораторія для 

препарування та набивання тварин;  

зоотомічний кабінет і лабораторія 

 

7.  Фізіологічний кабінет   

8.  Кабінет і лабораторія для викладання 

технічної хімії;  

 

9.  Музей фізіологічної анатомії; музеї при 

кафедрах патологічної анатомії й судової 

медицини  

 

10.  Зібрання препаратів по наукам, що входять 

до складу кафедри гістології, з достатньою 

кількістю мікроскопів  

 

 

Таблиця Б.4.1 

Відповідність чинів та посад державних службовців університету  

за статутом 1884 р.  

 

Посада Клас Чин 

ректор IV  дійсний статський радник 

декан та ординарний 

професор 

V  статський радник 

екстраординарний професор VI колезький радник 

викладачі нижчого рангу VII–VIII  надвірний радник, колезький асесор 
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Назви навчальних дисциплін (курсів), що викладалися студентам-медикам та 

слухачам-фармацевтам (частково) на базі Харківського університету  

за статутом 1884 р. та перелік викладачів  

 

№ 

з/п 

Назва кафедри 

(навчальної дисципліни, 

курсу) 

Викладачі  

(професори, приват-доценти, прозектори) 

1.  Анатомія І. Вагнер, М. Попов, О. Бєлоусов, М. Кондаков, 

О. Бєлоусов, Г. Іосифов, О. Попов, В. Воробйов, 

А. Зоммер  

2.  Фізіологія І. Щелков (до 1887 р. – загальний курс фізіології, 

потім – додаткові курси), В. Данилевський, 

О. Черевков, Скабічевський, Г. Гіршман, 

В. Герман, С. Алфьоров, Ю. Мотте, 

І. Михайловський, С. Костін  

3.  Гістологія 

та ембріологія 

К. Кучін, М. Кульчицький, М. Кащенко, 

В. Павлов, П. Поляков  

4.  Медична хімія  Ф. Тихонович, О. Данилевський, Т. Богомолов, 

В. Гулевич, В. Данилевський, Д. Кураєв 

5.  Фармакогнозія та 

фармація 

А. Чиріков, Ф.  Ган 

6.  Фармакологія М. Залесський 

7.  Загальна патологія І. Оболенський, С. Костюрін, В. Високович, 

М. Протопопов, О. Репрєв, Я. Постоєв, 

Б. Дробний   

8.  Патологічна  

анатомія  

В. Крилов, Ф. Ган, В. Високович, М. Мельников-

Розведенков, К. Єлєнєвський, С. Ерліх 

9.  Лікарька  

діагностика з 

пропедевтичною клінікою 

Д. Кисельов, М. Ломіковський, О. Шилтов, 

М. Свєтухін (з 1892 р. читав паралельний курс, а 

потім окремий курс) 

10.  Місцева патологія та 

терапія 

Я. Кремянський, І. Оболенський, О. Шилтов, 

О. Богданов, С. Бордашевич, М. Захаржевський, 

М. Трахтенберг, О. Глинський, К. Георгієвський, 

С. Груздєв, А. Каковський, Е. Жебровський  
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11.  Систематичне та клінічне 

вчення про нервові та 

душевні хвороби 

П. Ковалевський, Я. Анфімов, Ісаак 

Оршанський, К. Данилевський, М. Мухін, 

М. Леплінський, Я. Трутовський, А. Попов, 

Б. Грейденберг, А. Левківський  

12.  Систематичне та клінічне 

вчення про накожні та 

сифілітичні хвороби 

В. Порай-Кошиць, О. Бруєв, О. Кузнєцов, 

І. Зеленєв, Томашевський, В. Зарубін, 

М. Федченко  

13.  Терапевтична 

факультетська клініка 

В.  Лашкевич, І. Оболенський, Ф. Опенховський  

14.  Терапевтична шпитальна 

клініка 

О. Кузнецов, Ф. Опенховський  

15.  Оперативна хірургія з 

топографічною анатомією 

та з вправами на трупах 

А. Дудкалов, П. Морозов 

16.  Хірургічна патологія з 

десмургією та з вченням 

про вивіхи та переломи 

М. Субботін, А. Подрєз 

17.  Хірургічна факультетська 

клініка 

В. Грубе 

18.  Офтальмологія з клінікою Л. Гіршман, П. Барабашов, О. Незнамов, 

О. Браунштейн, П. Прокопенко, У. Герценштейн 

19.  Акушерство, жіночі та 

дитячі хвороби з клінікою 

І. Лазаревич, П. Ясинський, М. Пономарьов 

20.  Судова медицина І. Анреп 

21.  Гігієна з належними до 

неї предметами 

І. Скворцов 

Допоміжні предмети 

22.  Хімія М. Бекетов, Г. Лагермарк, М. Чернай 

23.  Фізика О. Погорілко 

24.  Зоологія П. Степанов, М. Кащенко 

25.  Мінералогія  О. Бріо 
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Таблиця Б.4.3 

Науковці-медики, що поєднували педагогічну діяльність на базі Харківського 

університету з лікарською практикою  

(за даними «Медичного покажчика м. Харкова», 1901 р.) 

№ 

з/п 

Науковець Дані про науковця Спрямованість та місце 

лікарської практики, 

консультацій 

1.  Микола Дем’янович 

Олексієнко 

Доктор медицини, 

приват-доцент 

Вул. Пушкінська, 8  

Акушерство й жіночі 

хвороби.  

2.  Василь Костянтинович 

Анреп 

Професор, 

попечитель ХНО, 

член медичної 

ради МВС 

Будівля університету  

3.  Павло Миколайович 

Барабашов 

Професор Вул. Зміївська, 1 

Хвороби ока 

4.  Леонід Леонідович 

Бартеньов 

Професор Лопатинський провулок, 6 

Сифіліс та внутрішні 

хвороби 

5.  Олександр Васильович 

Богданов 

Професор Вул. Чеботарська, 3 

Внутрішні хвороби, хвороби 

нервової системи 

6.  Овсій Петрович 

Браунштейн 

Доктор медицини, 

приват-доцент 

Вул. Римарська, 28 

Хвороби ока 

7.  Василь Федорович 

Воскресенський 

Доктор медицини, 

приват-доцент 

Вул. Шпитальна,4. 

8.  Микола Денисович 

Гавронський  

Професор Вул. Мироносицька, 2  

Акушерство, жіночі хвороби 

9.  Леонард Леопольдович 

Гіршман 

Заслужений 

професор 

Площа Мироносицька, 15.  

Хвороби ока. 

10.  Володимир Сергійович 

Гулевич 

Професор Провулок Плетньовський, 12. 

11.  Василь Якович 

Данилевський 

Професор Вул. Чернишевська, 16 

12.  Костянтин Якович 

Данилевський 

Доктор медицини, 

приват-доцент 

Вул. Чернишевська, 

особистий будинок 

13.  Сергій Павлович 

Дворниченко 

Доктор медицини, 

приват-доцент 

Провулок Набережний, 12 

14.  Олексій Іванович 

Дудукалов 

Заслужений 

професор 

Площа Михайлівська, 6 

 



 

564 
 

Продовж. табл. Б.4.3 

15.  Микола 

Лаврентійович 

Залесський 

Професор Площа Мироносицька,  

буд. Сердюкової 

16.  Іван Кіндратович 

Зарубін 

Заслужений 

професор 

Вул. Конторська, 3. Хірургічні та 

внутрішні хвороби 

17.  Валентин Іванович 

Зарубін 

Доктор медицини, 

приват-доцент 

Площа Театральна,4. 

Сифіліс, січевостатеві та шкіряні 

хвороби 

18.  Іван Федорович 

Зеленєв 

Професор Вул. Сумська, 6. Сифіліс, 

шкіряні та венеричні хвороби 

19.  Іван Маркович 

Колпакчі 

Доктор медицини, 

приват-доцент 

Площа Театральна,7 

Дитячі хвороби, хвороби вушні 

та горлові 

20.  Сергій Іванович 

Костін 

Доктор медицини, 

приват-доцент 

Площа Михайлівська, особистий 

будинок 

21.  Володимир 

Платонович Крилов 

Заслужений 

професор 

Вул. Сумська, 27 

Внутрішні хвороби 

22.  Олександр 

Харитонович 

Кузнєцов 

Заслужений 

професор 

Вул. Пушкінська, 21 

Внутрішні та шкіряні хвороби 

23.  Михайло 

Михайлович 

Кузнєцов 

Доктор медицини, 

приват-доцент 

Вул. Римарська, 30 

Хірургічні хвороби 

24.  Павло Миколайович 

Лащенков 

Доктор медицини, 

приват-доцент, 

санітарний лікар 

Вул. Нетечинська, 12 

25.  Михайло 

Михайлович 

Ломіковський 

Професор  Вул. Румарська, 27 

Внутрішні, горлові, вушні 

хвороби 

26.  Матвій Максимович 

Міронов 

Доктор медицини, 

приват-доцент 

Вул. Чернишевська, 28 

Акушерство, жіночі хвороби 

27.  Павло Васильович 

Міхін 

Доктор медицини, 

приват-доцент 

Вул. Сумська, 50 

Акушерство, жіночі хвороби 

28.  Іван Миколайович 

Оболенський 

Заслужений 

професор 

Вул. Пушкінська, 32. 

Внутрішні хвороби 

29.  Федір 

Мечиславович 

Опенховський 

Професор Вул. Кокошинська, 1 

30.  Леонід 

Володимирович 

Орлов 

Професор Вул. Римарська, 28 

Хірургічні хвороби 
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31.  Володимир 

Олексійович Павлов  

Доктор медицини, 

приват-доцент 

Медичний корпус, гістологічний 

кабінет 

32.  Михайло Дійович 

Пономарьов 

Заслужений 

професор 

Вул. Миколаївська, 6. 

Дитячі хвороби 

33.  Митрофан 

Олексійович Попов 

Заслужений 

професор 

Вул. Рождественська, 10 

Внутрішні хвороби 

34.  Сергій 

Олександрович 

Попов 

Професор Вул. Пушкінська, 29 

Внутрішні хвороби 

35.  Петро Петрович 

Прокопенко 

Доктор медицини, 

приват-доцент 

Вул. Садова, 9 

Хвороби ока 

36.  Михайло Іванович 

Свєтухін 

Доктор медицини, 

приват-доцент 

Вул. Мироносицька, 14 

Внутрішні та нервові хвороби 

37.  Микола Андрійович 

Соколов 

Професор Вул. Єпархіальна,3. 

Хірургічні хвороби 

38.  Микола Філіпович 

Толочинов 

Заслужений 

професор 

Вул. Сумська, 46.  

Жіночі хвороби 

39.  Михайло 

Олександрович 

Трахтенберг 

Доктор медицини, 

приват-доцент 

Вул. Сумська, 21–23 

Внутрішні та нервові хвороби 

40.  Микола Петрович 

Тринклер 

Доктор медицини, 

приват-доцент 

Пер. Каплуновський, 2 

Хірургічні хвороби 

41.  Микола 

Миколайович 

Філіппов 

Доктор медицини, 

приват-доцент 

Вул. Старо-Московська, 3 

Хірургічні та дитячі хвороби 

42.  Андрій Михайлович 

Черевков 

Доктор медицини, 

приват-доцент 

Вул. Пушкінська, 14 

43.  Іван Афанасійович 

Чуєвський 

Доктор медицини, 

приват-доцент 

Вул. Конторська, 53 

44.  Ясинський Павло 

Африканович 

Заслужений 

професор 

Вул. Мироносицька, 11 
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Додаток В 

Досвід педагогічної діяльності науковців-медиків та природодослідників 

Слобожанщини протягом ХІХ – на початку ХХ ст. 

 

Таблиця В.1.1 

Перелік деканів рад лікарсько-медичного відділення та відділення фізичних та 

математичних наук Імператорського Харківського університету  

 

№ 

з/п 

Перелік деканів Термін заняття 

посади (роки) 

Декани лікарсько-медичного відділення 

1.  П. Шумлянський 1805–1806  

2.  Г. Коритарі  1807  

3.  П. Шумлянський  1808–1812  

4.  І. Книгін  1813 

5.  В. Дрейсіг  1813–1815  

6.  П. Шумлянський  1816  

7.  І. Книгін  1816–1826 

8.  М. Єллінський  1826 

9.  І. Рейпольський  1827–1834 

10.  В. Крігер  1834–1835 

Декани відділення фізичних та математичних наук 

1.  А. Стойкович  1805–1806 

2.  Ф. Делявін  1807 

3.  А. Стойкович  1808–1809 

4.  Ф. Делявін  1810–1811 

5.  Ф. Гізе  1812 

6.  Ф. Делявін  1813 

7.  Ф. Гізе  1814 

8.  К. Нельдехен  1815 

9.  Ф. Делявін  1816–1821 

10.  В. Комлішинський  1822–1828 

11.  М. Архангельський  1828–1829 

12.  І. Сухомлинов  1829–1833 

13.  В. Комлішинський  1833–1836 
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Таблиця В.1.2 

Науковці, які виконували обов’язки деканів і секретарів рад медичного та фізико-

метематичного факультетів у період дії статуту 1835 р.  

 

№ 

з/п 

Декани Секретарі 

Медичний факультет 

1.  А. Блументаль (1835–1837 рр.) І. Леонов (1836–1837 рр.) 

2.  Ф. Ган (1837–1857 рр.) Г. Риндовський (1837–1859 рр.) 

3.  Ф. Альбрехт (1858–1863 рр.) А. Пітра (1859–1862 рр.) 

2-е відділення філософського факультету (фізико-математичний факультет) 

4.  В. Комлішинський (1833–1836 рр.)  Ф. Правицький (1831–1837 рр.) 

5.  М. Архангельський (1836–1837 рр.) В. Лапшин (1837–1840 рр.) 

6.  В. Черняєв (1837–1839 рр.) І. Соколов (1840–1843 рр.) 

7.  О. Шагін (1839–1841 рр.) П. Ейнбродт (1843–1844 рр.) 

8.  В. Черняєв (1842–1846 рр.) Н. Борисяк (1844–1845 рр.) 

9.  І. Соколов (1846–1857 рр.) В. Чернай (1846 р.) 

10.  О. Чернай (1858–1862 рр.) В. Кочетов (1847 р.) 

11.  В. Кочетов (1862 р.) І. Коссов (1847–1852 рр.) 

12.  О. Чернай (1862–1870 рр.) П. Кириллов (1852–1853 рр.) 

13.   І. Коссов, Є. Бейер (1853 р.) 

14.   Є. Бейер (1854–1858 рр.) 

15.   І. Федоренко (1858–1862 рр.) 

16.   І. Леваківський (1862–1880 рр.) 

 

Таблиця В.1.3 

Декани й секретарі рад медичного й фізико-математичного факультетів  

протягом дії статуту 1863 р.  

 

№ 

з/п 

Декани Секретарі рад 

Медичний факультет 

1.  К. Демонсі (1864–1867 рр.) І. Щелков (1863–1867 рр.) 

2.  І. Щелков (1867–1870 рр.) І. Зарубін (1867–1870 рр.) 

3.  І. Зарубін (1870–1884 рр.) Ф. Тихонович (1870–1875 рр.) 

4.   К. Кучін (1876–1879 рр.) 

5.   Ф. Тихонович (1879–1882 рр.) 

6.   М. Залесський (1882–1884 рр.) 
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Фізико-математичний факультет 

7.  О. Чернай (1863–1870 рр.) І. Леваківський (1862–1880 рр.) 

8.  А. Пітра (1870–1873 рр.) М. Яцукович (1880–1883 рр.) 

9.  О. Масловський  

(1873–1880 рр.) 

 

10.  І. Леваківський  

(1880–1887 рр.) 

 

 

Таблиця В.1.4 

Перелік деканів й секретарів рад медичного й фізико-математичного факультетів 

Харківського університету у період дії статуту 1884 р.  

 

№ 

з/п 

ПІБ декана Термін заняття 

посади 

ПІБ секретаря Термін заняття 

посади 

Медичний факультет 

1.  І. Зарубін  1884–1889 рр. М. Залесський  1884–1889 рр. 

2.  П. Ковалевський  1889–1894 рр. Ф. Патенко  1880–1890 рр. 

3.  О. Бруєв  1894–1897 рр. М. Попов  1890–1897 рр. 

4.  М. Кульчицький  1897–1901 рр. А. Богданов  1897–1903 рр. 

5.  М. Попов  1901 р. Ф. Патенко  1903–1906 рр. 

6.  М. Ломіковський  1901–1906 рр.   

7.  О. Кузнєцов  1906 р. – 

13 липня 1910 р. 

  

8.  Ю. Пенський  1910 р.   

Фізико-математичний факультет 

1.  І. Леваківський  1884–1887 рр. Ю. Морозов  1884–1886 рр. 

2.  П. Степанов  1887–1891 рр. Г. Левицький  листопад 1886 р. – 

жовтень 1889 р. 

3.  О. Бріо  1891–1905 рр. О. Бріо  жовтень 1889 р. – 

січень 1891 р. 

4.  В. Стеклов  1905 р. – ? Л. Рейнгард  січень 1891 р. – 

січень 1894 р. 

5.    Г. Левицький  січень – вересень 

1894 р. 

6.    В. Тимофєєв  жовтень 1894 р. – 

лютий 1900 р. 

7.    В. Рейнгард  1900–1903 рр. 

8.    І. Осипов  1904–1905 рр. 

9.    В. Арнольді  серпень 1905 р. –? 
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Таблиця В.2.1 

Підручники та навчальні посібники, видані науковцями-медиками та 

природодослідниками Харківського університету у період дії статуту 1804 р. 

 

№ 

з/п 

Автор Назва, рік видання 

1.  

 

Ф. Гізе Загальна хімія для учителів та учнів, із німецького 

рукопису перекладена В. Комлішинським, 1813–1817 рр. 

2.  І. Каменський  Російський словник для вживання при перекладі з 

російської на латинську мову, так само і для підшукання 

латинських слів, які мають значення подібне російським, 

виданий Іваном Каменським, 1817 р. 

3.  А. Блюменталь  Conspectus rei obstetricae, quem in isum praelectionum 

conscripsit (Підручник з акушерства та гінекології), 

1831 р. 

4.  М. Єллінський   Огляд десмургії в 2-х томах, 1831–1833 рр. 

 

Таблиця В.2.2 

Назви навчальних посібників та підручників, виданих науковцями-медиками та 

природодослідниками Слобожанщини протягом 1835–1862 рр. 

 

№ 
з/п 

Автор Назва навчального посібника, підручника 

1.  П. Бутковський  Нарис спеціальної патології та терапії людських хвороб  

(Ч.1-2), 1841 р. 

2.  О. Ходнєв  Курс фізіологічної хімії, 1847–1848 рр. 

3.  О. Ходнєв  Введення до курсу технічної хімії, 1850 р. 

4.  П. Наранович  Анатоміко-фізіологічний опис органів руху тіла 

людського, 1850 р. 

5.  О. Чернай Про фауну Харківської губернії та прилеглих до неї 

місцевостей, 1850 р. 

6.  І. Вілкомірський  Остання лекція з анатомії, 1860 р. 

7.  В. Лапшин  Досвід систематичного викладу фізики, 1840 р. 
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Таблиця В.2.3 

Публікації науковцями-медиками власних перекладів  

праць закордонних учених  

 

Автор перекладу Назва праці та  Автор 

наукової 

праці 

Рік 

публікації 

перекладу 

В. Крилов Інтерстиціальна пневмонія  Т. Юргенсон 1881 

Повчання до судових розтинів 

трупів 

Гуго 

Міттенцвейг 

1878 

Керівництво до 

патологоанатомічної 

діагностики та розтину трупів 

І. Орт 1877 

Патологічна анатомія Бірх-

Гіршфельд 

1877 

М.Попов, 

І.Вагнер 

Grundriss der Anatomic des 

Menschen 

Ф. Генле  1881 

І. Зарубін Посібник із загальної та 

спеціальної хірургії 

І. Нуссбаум 1882 

 

Таблиця В.2.4 

 

Перелік навчальних підручників та посібників, виданих науковцями Харківського 

університету для підготовки медичних та фармацевтичних чиновників (1863–1883)  

 

№ 

з/п 

Автор Назва Роки 

видання 

1.  І. Вілкомірський Курс фізіологічної анатомії людського тіла. 

Вип. 1–4 

1863–1866 

2.  А. Чиріков  Курс фармакогнозії  1871 

3.  О. Шилтов  Практичний посібник до ларингоскопії тварин 1879 

4.  Ф.  Ган  Курс патології розвитку людського зародка 1875 

5.  І. Лазаревич  Курс акушерства. Ч. 1–2 1877, 1879 

6.  І. Лазаревич Атлас гінекологічних та акушерських 

інструментів, удосконалених і винайдених 

І. П. Лазаревичем 

1867  

7.  М. Пономарьов  Хвороби новонароджених 1879 
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8.  І. Щелков  Підручник фізіології. Вип. 1-3 1871–1874 

9.  І. Зарубін  Загальна хірургічна патологія. Спеціальна 

хірургічна патологія (літографовані лекції) 

- 

10.  П. Ковалевський Керівництво до правильного догляду за 

душевними хворими 

1880 

11.  П. Ковалевський Первинне божевілля 1880 

12.  П. Ковалевський Судово-психіатричні аналізи 1880, 1882 

 

Таблиця В.2.5 

Навчальний план медичного факультету Імператорського Харківського 

університету (затверджено 19.02.1890)  

 

Назва курсу Термін Систематичність 

занять 

Анатомія (систематичний курс з 

демонстрацією препаратів) 

Протягом 2 півріч 6 год. на тиждень 

Практичні заняття з анатомії по 

групам 

Протягом 3 півріч 4 год. на тиждень 

Фізика Протягом 2 перших півріч 5 год. на тиждень 

Вправи у рішенні фізичних задач Протягом півріччя 2 год. на тиждень 

Неорганічна хімія  Протягом 2 півріч (1 та 2) 4 год. на тиждень 

Ботаніка Протягом півріччя 2 год. на тиждень 

Зоологія  Протягом півріччя (1) 2 год. на тиждень 

Гістологія та ембріологія 

(систематичний курс із 

демонстрацією препаратів) 

Протягом 2 півріч (2 та 3) 3 год. на тиждень 

Практичні заняття з гістології 

(групові) 

Протягом 2 півріч (2–4) 2 год. на тиждень 

Мінералогія Протягом 1 півріччя (2) 2 год. на тиждень 

Фізіологія Протягом 2 півріч (3 та 4) 5 год. на тиждень 

Порівняльна анатомія Протягом 1 півріччя (3) 2 год. на тиждень 

Органічна хімія  Протягом півріччя (2) 4 год. на тиждень 

Аналітична хімія (практичні 

заняття) 

Протягом півріччя 

 (2 або 3) 

4 год. на тиждень 

Фармакогнозія Протягом півріччя (3) 3 год. на тиждень 

Практичні заняття із 

фармакогнозії 

Протягом півріччя (3) 3 год. на тиждень 

Фармація Протягом півріччя (3) 3 год. на тиждень 
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Практичні заняття з фармації Протягом півріччя (4) 1 год. на тиждень 

Медична хімія (фізіологічна) Протягом півріччя (3) 3 год. на тиждень 

Практичні вправи з фізіологічної 

хімії  

Протягом півріччя (3) 2 год. на тиждень 

Патологічна хімія Протягом півріччя (4) 2 год. на тиждень 

Загальна патологія Протягом 2 півріч (4, 5) 4 год. на тиждень 

Фармакологія з рецептурою  Протягом 2 півріч  (5,6) 4 год. на тиждень 

Патологічна анатомія та 

гістологія 

Протягом 2 півріч (5,6) 4 год. на тиждень 

Вчення про вивихи, переломи та 

хірургічні пов’язки  

Протягом півріччя (6) 1 год. на тиждень 

Лікарська діагностика 

(демонстраційне викладання та 

практичні вправи на хворих) 

Протягом 2 півріч (5,6) 3 год. на тиждень 

Спеціальна патологія та терапія 

внутрішніх хвороб  

Протягом двох півріч (5, 

6) 

4 год. на тиждень 

Хірургічна патологія та терапія Протягом 2 півріч  4 год. на тиждень 

Оперативна хірургія та 

топографічна анатомія 

Протягом 2 півріч (6, 7) 3 год. на тиждень 

Вправи щодо операційної 

діяльності на трупах по групах 

Протягом 2 півріч (6, 7) 3 год. на тиждень 

Факультетська терапевтична 

клініка 

Протягом 2 півріч (7, 8) 6 год. на тиждень 

Факультетська хірургічна клініка Протягом 2 півріч (7, 8) 6 год. на тиждень 

Шпитальна терапевтична клініка Протягом 2 півріч (9, 10) 6 год. на тиждень 

Шпитальна хірургічна клініка Протягом 2 півріч (9, 10) 6 год. на тиждень 

Офтальмологія Протягом 2 півріч (7, 8) 2 год. на тиждень 

Офтальмологічна клініка Протягом 2 півріч (9, 10) 4 год. на тиждень 

Акушерство (систематичний 

курс) 

Протягом  півріччя (7) 3 год. на тиждень 

Вчення про жіночі хвороби 

(систематичний курс) 

Протягом 2 півріч (9, 10) 3 год. на тиждень 

Дитячі хвороби з клінікою Протягом 2 півріч  3 год. на тиждень 

Душевні та нервові хвороби Протягом 2 півріч (7, 8) 2 год. на тиждень 

Клініка душевних та нервових 

хвороб 

Протягом 2 півріч (9, 10) 2 год. на тиждень 

Нашкірні та сифілітичні хвороби Протягом 2 півріч (7, 8) 2 год. на тиждень 
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Клініка накожних та 

сифілітичних хвороб 

Протягом 2 півріч (9, 10) 2 год. на тиждень 

Судова медицина з 

токсикологією  

Протягом 2 півріч  4 год. на тиждень 

Судово-медичні розтини Протягом 2 півріч  2 год. на тиждень 

Гігієна та медична поліція Протягом 2 півріч  4 год. на тиждень 

Практичні вправи з гігієни  Протягом 2 півріч   2 год. на тиждень 

Учення про епізоотичні хвороби 

з ветеринарною поліцією  

Протягом  півріччя 2 год. на тиждень 

Патологічні розтини 

факультетські та шпитальні 

- 2 год. на тиждень 

 

Таблиця В.2.6 

Перелік окремих безоплатних навчальних курсів, що викладалися на медичному 

факультеті протягом 1916–1917 рр.  

 

№  

з/п 

Назва курсу Викладач 

1.  Про нові та новітні лікарські засоби, що утримують рідкі 

елементи 

П. Чеішвілі 

2.  Курс лекцій з фармакодинаміки наркотичних та 

снодійних засобів жирного ряду 

В. Мосешвілі 

3.  Експериментальний курс загальнопатологічних 

досліджень 

М. Павлов 

4.  Курс пропедевтичної терапевтичної клініки Ф. Іванов 

5.  Курс судової психопатології М. Попов 

6.  Демонстраційний курс нервових хвороб у приміщенні 

шпитальної клініки університету 

Б. Грейденберг 

7.  Курс патологічної та нормальної анатомії центральної 

нервової системи: стосовно клініки нервових хвороб 

В. Дзержинський 

8.  Курс про сифілітичні ураження шкіри В. Зарубін 

9.  Курс з обраних тем топографічної анатомії та оперативної 
хірургії 

Г. Валяшко 

10.  Курс діагностики хірургічних хвороб з практичними 
заняттями на хворих 

Є. Істомін 

11.  Курс про діагностичні методи в хірургії О. Абражанов 
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12.  Клінічний курс з хірургії дитячого віку М. Філіппов 

13.  Курс хірургічних хвороб сечостатевої системи І. Кудінцев 

14.  Курс «Клінічний розбір та операції випадків, що 
вимагають невідкладної хірургічної допомоги» на 
клінічному матеріалі хірургічної шпитальної клініки 

Б. Шарецький 

 

Таблиця В.2.7 

Кількість осіб, удостоєних звань та учених ступенів на медичному факультеті 

Харківського університету (1884–1904)  

 

Рік/ кількість осіб Звання1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1884 824 2 38 - 2  14 47  7 67 52 
1885 887 2 97  - 2 18 56  9 22 89 
1886 899 3 98  -  9 59  12 19 98 
1887 806 3 112  - 1 14 54  5 37 112 
1888 783 7 147  -  23 55  5 27 147 
1889 695 5 196  - 1 16 45  19 31 196 
1890 553 3 30  - - 9 86  11 29 65 
1891 587 4 134  -  - -  - - - 
1892 532 5 72  -  7 108  47 2 - 
1893 632 10 62  -  18 117  57 12 120 
1894 737 2 75 1 -  14 105 - 33 23 77 
1895 770 6 -  - 1 14 114 16 25 93 95 
1896 800 6 135  -  14 69 34 33 81 69 
1897 845 6 152 1 -  39 41 50 16 14 33 
1898 801 5 172 2 -  23 36 33 4 15 33 
1899 709 5 133  -  54 80 36 5 22 6 
1900 565 - 148  -  - - - - - - 
1901 588 4 102 1 -  65 98 61 13 14 ? 
1902 499 5 127 1 -  40 57 21 34 14 ? 
1903 449 9 124 1 -  14 174 141 86 21 ? 

1904 535 6 129 7 -  25 150 114 60 40 - 

 

 

                                                           
1 У таблиці під номерами представлені звання й учені ступені: 1 – доктор медицини, 2 – лікар, 3 – 
жінка-лікар, 4 – акушер як член лікарської управи, 5 – магістр фармації, 6 – провізор, 7 – 
аптекарський помічник, 8 – зубний лікар, 9 – дантист, 10 – повивальна бабка, 11 – повітовий лікар. 
 



 

575 
 

Таблиця В.2.8 

Практичне спрямування у викладанні змісту фармації та фармакогнозії студентам-

медикам та слухачам-фармацевтам наприкінці 90-х рр. ХІХ ст.  

Практичні заняття 

Фармакогнозія  Фармація 

1) ознайомлення з ознаками та 

властивостями сирих лікарських 

речовин за зразками та мікроскопічними 

препаратами  

1) виготовлення головних рецептурних 

форм (пілюлі, мікстури, відвари, 

супозиторії, примочки, настоянки)  

2) здійснення досліджень якості та 

визначенні достовірності різних сортів 

одного й того ж сирого лікарського засобу 

2) виготовлення галенових препаратів 

(тинктури, пластирі, екстракти, сиропи, 

ароматні води) 

3) установлення підмішувань та 

підробок за допомогою реактивів або 

інших засобів дослідження, заснованих 

на визначенні характерних властивостей 

сирого матеріалу 

3) набуття навичок певних механічних 

дій, необхідних для виготовлення 

лікарських речовин 

4) вивчення рисунків рослин, що 

використовуються в медицині 

4) виготовлення хіміко-фармацевтичних 

препаратів, що мають широке медичне 

використання 

 5) дослідження якості препаратів та 

встановлення в них випадкових 

підмішувань та свідомих підробок за 

допомогою хімічних реактивів та 

визначення фізичних якостей 

 

Таблиця В.2.9 

Особливості організації іспитів на медичному факультеті Імператорського 

Харківського університету (1910) 

Склад комісії Склад тих, хто складав 

іспити 

Рішення екзаменаційної 

комісії 

Особа, якій 

надано 

відзнаку  

5 осіб  

(голова – 

професор 

М. Ломіковсь-

кий) 

– 207 студентів-медиків; 

– 12 вільних слухачок; 

– 7 студентів з інших 

університетів; 

– 16 докторів медицини 

(10 чоловіків, 6 жінок), 

які отримали вчений 

ступінь за кордоном 

Звання лікаря надано:  

– 203 студентам-

медикам ІХУ,  

– 6 студентам з інших 

університетів,  

– 8 слухачкам, 

– 11 докторам медицини 

іноземних університетів  

Фрейфейльд 

Олена – 

жінка-лікар, 

що отримала 

освіту на базі 

іноземного 

університету 



 

576 
 

Таблиця В. 2.10 

Перелік лекційних матеріалів, навчальних підручників та посібників, виданих 

науковцями ІХУ для студентів-медиків та слухачів-фармацевтів (1884–1917) 

 

№ 

з/п 

Автор Назва видання Роки 

видання 

1.  Скворцов І. Визначення науки про здоров’я. Вступна 

лекція в Харківському університеті  

1885 

2.  Ковалевський П. Загальна психопатологія 1886 

3.  Чиріков А.  Керівництво до якісного хімічного аналізу 1886 

4.  Лашкевич В. Клінічні лекції 1888 

5.  Брандт О. Короткий курс порівняльної анатомії 

хребетних тварин 

1887 

6.  Оршанський І.  Клінічні лекції про неврози (Істерія, 

нейрастенія, гіпохондрія та епілепсія). Лекції, 

прочитані в Харківському університеті з 

додатком лекцій про сноподібне божевілля 

1889 

7.  Скворцов І.  Курс практичної гігієни. Плани і способи 

санітарних досліджень. Для студентів, лікарів 

і загальносанітарних установ 

1889 

8.  Кульчицький М. Основи практичної гістології. Керівництво для 

лікарів та студентів. Ч. 1-2. 

1889-

1890 

9.  Чиріков А. Посібник при практичних заняттях з загальної 

фармації 

1890, 

1908 

10.  Чиріков А.  Курс фармакогнозії  1890 

11.  Крилов В. Шкільна хроніка 1890–

1895 

12.   Крилов В. Керівництво І.Орта до патолого-анатомічної 

діагностики» у перекладі з доповненнями 

В. Крилова 

1890 

13.  Ковалевський П. Компендіум по нервовим і душевним 

хворобам 

1891 

14.  Ковалевський П. Епілепсія, її лікування та судово-психіатричне 

значення 

1892 

15.  Ковалевський П. Психіатрія: в 2 т.  1890-

1892 
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16.  Аксьонов С.  Короткий курс якісного хімічного аналізу для 

студентів медичного факультету 

1893 

17.  Брандт О. Короткий курс медичної зоології 1893-

1895 

18.  Мухін М. Отруєння, як причина нервових хвороб : 

вступна лекція 

1893 

19.  Оболенський І. Про сифілітичні невралгії (з клінічних лекцій) 1893 

20.  Скворцов І.  Основні питання лікувальної гігієни.  

Кліматичне лікування 

1894 

21.  Оршанський І.  Про гомеопатію : публічна лекція 1894 

22.  Чернай М. Короткий курс якісного аналізу для 

початківців. 

Хід якісного аналізу: короткі літографовані 

записки для занять аналітичної хімією 

студентів-медиків 

1890-? 

23.  Подрєз А. Про щастя в хірургії: лекція 1890 

24.  Палладін В. Фізіологія рослин 1891/ 

1895 

25.  Крилов В. Посібник А. Вейксельбаума «Нарис 

патологічної гістології з особливим 

зверненням уваги на методику дослідження» у 

перекладі з доповненнями В. Крилова 

1894 

26.  Палладін В. Анатомія рослин  1895 

27.  Подрєз А.  Хірургічні хвороби сечових і статевих органів 1896 

28.  Подрєз А. Про хірургію серця: клінічна лекція 1896 

29.  Ковалевський 

П. 

Судова психіатрія 1896 

30.  Репрєв О. Необхідність гармонії під час хвороби: лекція 1895 

31.  Лащенков П.   Дослідження повітря: посібник для студентів 1896 

32.  Лащенков П.   Вода. Методи санітарного дослідження та 

санітарної оцінки. Посібник для студентів 

1897 

33.  Репрєв О. Підручник загальної патології 1897 

34.  Репрєв О. Підручник загальної патології 1897 

35.  Кульчицький 

М. 

Техніка мікроскопічного дослідження   1897 

36.  Скворцов І. Гігієна з включенням анатомії, фізіології та 

патології людського тіла 

1897 

37.  Брандт О. Медична зоологія 1899 

38.  Скворцов І. Основи гігіології та гігієни. Короткий курс для 

студентів і лікарів  

1900 
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39.  Дворниченко С. Практичний посібник при судово-хімічному 

дослідженні отрут. Для лікарів, студентів і 

фармацевтів 

1900 

40.  Талієв В. Керівництво до свідомої гербаризації та 

ботанічних спостережень 

1900 

41.  Талієв В. Біологічні ідеї кінця ХІХ ст.: пробна лекція 1900 

42.  Кузнєцов О. Переклад та редакція посібника Ж. Жадассона 

«Венеричні хвороби»  

1901 

43.  Талієв В. Ботаніка та медицина: вступна лекція 1901 

44.  Талієв В. Куди здійснювати освітні екскурсії? 1902 

45.  Талієв В. Чуттєві органи в рослинному царстві. З курсу 

загальної ботаніки, яку читає студентам-

медикам Харківського університету 

1903 

46.  Троїцький І. Вузькі груди в дитячому віці. Вступна лекція 

в Харківському університеті 

1903 

47.  Лащенков П.   Основи дієтетики: вибрані розділи з питань 

харчування: (курс, читаний в 1895/96 н.р.) 

1903 

48.  Чиріков А. Керівництво до якісного хімічного аналізу 1903 

49.  Кульчицький 

М.  

Основи гістології тварин та людини 1903 

50.  Бєлоусов О. Курс гістології (літографований) 1903 

51.  Бєлоусов О. Анатомічні таблиці нервової системи людини 1904 

52.  Скворцов І.  Військово-польова гігієна 1904 

53.  Фавр В., 

Скворцов І. 

Пам’ятна книжка з практичної гігієни. 

Посібник для студентів 

1904 

54.  Попов С. Досвід історії кафедри фармакології в 

Імператорському Харківському університеті 

від початку її виникнення у 1806 р. до 1904 р. 

1905 

55.  Репрєв О. Основи загальної експериментальної патології 1908 

56.  Мельников-

Розведенков М. 

Посібник до практичного курсу патологічної 

гістології. Для студентів Харківського 

університету 

1909 

57.  Талієв В. Основи ботаніки в біологічному викладі. Ч. 1.  1909-

1911 

58.  Репрєв О.  Керівництво загальної та експериментальної 

патології 

1911 

59.  Бокаріус М.  Судово-медичні мікроскопічні та мікрохімічні 

дослідження речових доказів. 

1910 
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60.  Оршанський І.  Підручник загальної психіатрії. Керівництво 

для студентів 

1910 

61.  Нікольский О. Медична зоологія  1911 

62.  Репрєв О. Керівництво загальної та експериментальної 

патології 

1911 

63.  Кульчицкий М.  Основи гістології тварин і людини 1912 

64.  Красовський 

М. 

Короткий курс фармації  1912 

65.  Черевков А. Керівництво до вивчення нормальної 

фізіології людини 

1914 

66.  Осипов І. Лекції неорганічної хімії  1913 

67.  Вступ до вивчення органічної хімії 1913 

68.  Бокаріус М.  Короткий курс судової медицини 1912 

69.  Лащенков П.  Гігієна зі включенням відомостей по 

епідеміології, епізоотології і медичної поліції 

1913 

70.  Поляков П. Основи гістології та ембріології 1914 

71.  Бокаріус М.  Короткий курс медицини 1915 

72.  Бокаріус М. Судова медицина у викладі для юристів 1915 

73.  Мельников-

Розведенков М. 

Посібник до практичного курсу патологічної 

гістології 

1916 

74.  Кульчицький 

М. 

Основи практичної гістології 1916 

 

Таблиця В.2.11 

Фундатори фармацевтичної освіти в Імператорському Харківському університеті 

 

Науковець Посада/учений ступінь Перебування 

на посаді 

(роки) 

Фердінанд Іванович 

Гізе (1781–1821 рр.) 

ординарний професор хімії й 

фармацевтики 

1811  

Людвиг Йосипович 

Ванноті 

 (1771–1819 рр.) 

екстраординарний професор, 

ординарний професор кафедри 

лікарського речеслів’я, фармації й 

лікарської словесності 

1811 

1812–1819  

Михайло Прокопович 

Болгаревський (? –? рр.) 

завідувач фармацевтичної лабораторії 1813–1815  

Єгор Степанович 

Гордієнко (1812–1897 рр.) 

завідувач кафедри лікарського 

речеслів’я, фармації й лікарської 

словесності 

1842–1859  
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Григорій Семенович 

Риндовський (1814–? рр.) 

перший завідувач кафедри теоретичної 

та експериментальної фармакології  

1859–1862  

Яков Миколайович Ганнот 

(1821–? рр.) 

доцент фармації та фармакогнозії,  

 перший завідувач кафедри фармації і 

фармакогнозії 

1863  

1864–1884  

Микола Федорович Ментін  

(1848–1893 рр.) 

приват-доцент, читав фармацію та 

фармакогнозію 

1884  

Іван Миколайович 

Станкевич (1829–1882 рр.) 

завідувач кафедри теоретичної та 

експериментальної фармакології  

1863–1877  

Микола Лаврентійович 

Залесський (1835–1906 рр.) 

завідувач кафедри теоретичної 

та експериментальної фармакології  

1877–1893  

Георгій Георгійович 

Коритарі (1772–1810 рр.) 

декан лікарсько-медичного відділення, 

професор, що викладав фармакологію  

1807–1810  

Дементій Костянтинович 

Родзаєвський  

(1857–1894 рр.) 

завідувач кафедри фармакології 1893–1894  

Сергій Олександрович 

Попов (1850–1912 рр.) 

завідувач кафедри фармакології 1895–1912  

Андрій Дмитрович Чиріков  

(1849–1912 рр.) 

завідувач кафедри фармації та 

фармакогнозії, екстраординарний 

професор кафедри фармації та 

фармакогнозії, в.о. ординарного 

професора кафедри фармації та 

фармакогнозії, позаштатний професор 

кафедри фармації та фармакогнозії  

1885–1909  

 

 

 

 

Яків Якович Постоєв 

 (1864–1929 рр.) 

завідувач кафедри фармакології 

 

з 1912 

Микола Овксентійович 

Валяшко (1871–1955 рр.) 

екстраординарний професор кафедри 

фармації і фармакогнозії 

з 1909 

ординарний професор кафедри 

фармації та фармакогнозії медичного 

факультету  

з 6 квітня 

1915 
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Таблиця В. 3.1 

Наукові інтереси та результати дослідницької роботи окремих природодослідників, 

що забезпечували підготовку студентів-медиків та слухачів-фармацевтів 

Імператорського Харківського університету  

під час дії статуту 1835 р.  

 

Природо-

дослідник 

Наукові інтереси та результати дослідницької 

роботи 

Термін 

дослідницької 

роботи (роки) 

В. Лапшин  Займався електролізом органічних та 

неорганічних сполук, досліджував дію 

електричного струму на живі організми, 

проводив метеоспостереження, результати яких 

публікував у місцевій пресі 

1835–1863 

О. Ходнєв  Здійснив критичний огляд головних теорій та 

систем органічної хімії, увів в обіг термін 

«хімічна будова» задовго до О. Бутлєрова 

1846–1854 

П. Ейнбродт  Фактично сформулював основні підходи до 

теорії погрішності відповідно до хімії, а також 

по суті передбачив існування ізотопів 

1842–1854  

А. Бекетов  Незалежно від Ч. Дарвіна висловив низку 

положень про вплив зовнішніх чинників на 

зміну форм організму 

1859–1861  

В. Черняєв  Першим дав правильну характеристику природі 

слизових накопичень, що зустрічаються у лісах 

та інших вологих місцевостях 

1825–1857  

О. Чернай  Вивчав фауну та флору Харківської, 

Катеринославської, Курської губерній, області 

війська Донського 

1848–1873 

М. Турчанінов  Був хранителем ботанічної колекції 

Харківського університету, удостоєний 

Демидівської премії Академії наук (1857), автор 

багатьох статей, які були добре відомі ботанікам 

та натуралістам не тільки Росії, але й Європи 

з 1847 

 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1848
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Таблиця В.3.2 

Наукова діяльність професорських стипендіатів та викладачів медичного 

факультету ІХУ за кордоном на етапі дії університетського статуту 1863 р.  

 

Науковець Місце, рік стажування / 

закордонного 

відрядження 

Зміст / напрями наукової діяльності  

(за наявності інформації) 

В. Данилевський  

 

Був професорським 

стипендіатом  

(1876–1877) 

Перебував у 

закордонному 

відрядженні у 

Німеччини завдяки 

клопотанню ІХУ за 

рахунок МНО  

(1878–1879). 

 

Здійснював наукову діяльність у 

лабораторіях професорів А. Фіка, 

Ф. Кольрауша, К. Людвіга, 

К. Штомана: 

– вивчав фізіологію скорочення 

м’язів; 

– удосконалював фізичні методи 

дослідження для застосування їх у 

фізіології; 

– займався в фізіолого-

агрономічному інституті вивченням 

калориметрії згорання органічних 

сполук; 

– працював у галузі 

електрофізіології, гістології 

Женева і Страсбург 

(1883) 

Займався в зоологічній лабораторії 

К. Фогта, вивчав новітні гістологічні 

методи в патологічному кабінеті 

В. Цана 

В. Грубе 

 

1867 Відрядження з науковою метою за 

кордон, за результатами подорожі 

надав медичному факультету 

змістовну доповідь  

І. Лазаревич 

 

Париж (1867) Участь у Міжнародному конгресі 

Лондон (1866) Участь у всесвітній виставці 

медичних інструментів і з’їзді 

акушерів 

Відень (1873) Участь у ІІІ Міжнародному 

медичному конгресі  

Філадельфія (1876) Участь у Міжнародному конгресі  

Копенгаген (1883) Участь у Міжнародному конгресі, 

обрання президентом гінекологічної 

секції конгресу 
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Лазаревич, Якобій, 

Сицянко, Залєсський  

1871 Відрядження з науковою метою 

за кордон 

І. Сицянко  

 

1877–1878  Відрядження з науковою метою за 

кордон (огляд електро-лікувльних 

закладів) 

М. Пономарьов, 

В. Високович 

 

1883  Відрядження з науковою метою за 

кордон 

 

Таблиця В. 3.3 

Визнання наукових досягнень окремих науковців Харківського університету, що 

забезпечували підготовку медичних та фармацевтичних чиновників під час дії 

університетського статуту 1863 р.  

 

Науковець Результат визнання наукових досягнень Рік  

І. Лазаревич обраний почесним членом акушерського товариства у 

Лондоні  

1866  

обраний дійсним членом Санкт-Петербурзького 

товариства російських лікарів  

1866 

обраний почесним членом Воронезького медичного 

товариства  

1868 

обраний почесним членом Кавказького медичного 

товариства 

1869 

обраний членом-кореспондентом гінекологічного 

товариства у Бостоні  

1869 

обраний почесним членом гінекологічного товариства у 

Бостоні 

1877 

обраний членом Товариства російських лікарів   1872 

обраний дійсним членом музею імені Спадкоємця 

Цесаревича  

1874 

обраний почесним членом товариства 

Єлизаветградських лікарів  

1875 

обраний почесним членом Військово-санітарного 

товариства  

1881 
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М. Бекетов 

 

обраний членом-кореспондентом Академії наук 1877 

отримав премію М. Ломоносова за видатні досягнення у 

дослідженні окисів лужних металів; обраний членом 

Паризького хімічного товариства 

1879 

П. Степанов 

 

обраний дійсним членом Московського товариства 

дослідників природи 

1873 

 

Таблиця В.3.4 

Особливості професійної, науково-дослідної діяльності А.Чирікова (1849–1912) 

 

Вид діяльності Рік 

Зайняв посаду лаборанта при хімічній лабораторії університету 1877 

Студіював в університеті 1878–

1879  

Отримав ступінь провізора 1880 

Сповістив про розроблений ним спосіб освітлення й очищення рідини 

за допомогою гідрату магнезії. Розробив метод усунення дрібного 

вугільного пилу, який залишався після фільтрування горілки через 

вугілля. Метод А. Чирікова дозволяв упродовж двох годин здійснювати 

очистку 800 відер горілки. Цей спосіб було застосовано на горілчаному 

заводі Харкова.  

1880 

Опублікував 10 наукових статей, серед яких особливе практичне 

значення для Харкова мала публікація про історію харківського 

водогону та результати досліджень водних джерел 

1881 

Працював приват-доцентом кафедри фармації та фармакології з 1883 

Захистив магістерську дисертацію «Дослідження хімічного складу і 

фізичних властивостей вугілля і антрацитів Донецького басейну» й був 

удостоєний ступеня магістра фармації 

1883 

 

Таблиця В.3.5 

Науковці-медики ІХУ – представники харківських медичних шкіл 

 

№ 

з/п 

Назва школи Час заснування Представники 

1 Акушерсько-

гінекологічна 

2 пол. ХІХ ст. Лазаревич І. П. 

2 Анатомічна початок XX ст.  Воробйов В.П. 

3 Біохімічна 2 пол. XIX cт. Данилевський О. Я. 
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Таблиця В.3.6 

Діяльність М. Валяшка під час відряджень за кордон з науковою метою  

 

Напрями діяльності Зміст діяльності 

1900–1901 роки 

Стажування у 

професорів 

фармацевтичної 

хімії  

Здійснив стажування на базі Хіміко-фармацевтичного 

інституту при Марбурзькому університеті у професорів 

фармацевтичної хімії А. Майєра, Е. Шмідта. 

Розпочав дослідження робініну і глюкозидів рутину. 

Відвідав теоретичний і практичний курси з хімії поживних 

речовин і бактеріології 

Ознайомлення з 

організацією 

науково-дослідних 

лабораторій 

Відвідав дослідну лабораторію професора І. Гільгера у 

Мюнхені; фармацевтичні інститути при університетах у 

Швейцарії (хіміко-фармацевтична лабораторія професора 

Ф. Чирха у Берні), Австро-Угорщині (хіміко-

фармацевтична лабораторія професора А. Херцога у Відні). 

1908–1910 роки 

Науково-дослідна 

діяльність 

Працював у Німеччині в Лейпцигу у професорів А. Ганча, 

Де-Кудра, Лебляна  

Відвідування 

навчальних курсів 

Прослухав сім навчальних курсів з хімії, фізики, наукової 

мікроскопії у Фізико-хімічному інституті, хімічній 

лабораторії Лейпцизького університету, Інституті 

теоретичної фізики. Відвідав колоквіуми професорів 

А. Хантцша та Ле-Бланка 

 

5 Гігієнічна 2 пол. XIX ст. Якобій А. І., Фавр В. В.,  

Скворцов І. П. 

7 Мікробіологічна 2 пол. XIX ст.  Ценковський Л. С. 

8 Нефрологічна 2 пол. XIX ст. Шульга Ю. Д. 

9 Фізіологічна 2 пол. XIX ст. Щелков І. П., Данилевський В. Я. 

10 Патологоанатомічна 2 пол. XIX ст. Лямбль Д. Ф. 

11 Патофізіологічна 2 пол. XIX ст. Репрєв О. В. 

12 Педіатрична 2 пол. XIX ст. Пономарьов М. Д. 

13 Психоневрологічна 2 пол. XIX Ковалевський П. І.  

15 Судово-медична початок ХХ ст. Бокаріус М. С. 

16 Терапевтична 2 пол. XIX ст. Лашкевич В. Г. 

17 Урологічна 2 пол. XIX ст. Подрєз А. Г. 

18 Хірургічна середина XIX ст. Грубе В. Ф. 
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Опанування 

практичними 

навичками 

інноваційної 

науково-дослідної 

діяльності  

Опановував практичні навички мікроскопії на 

спеціальному курсі, організованому службовцями 

всесвітньо відомої фабрики оптики К. Цейса 

Ознайомлення з 

особливостями 

функціонування 

освітньо-наукових, 

виробничих  центрів 

Цікавився функціонуванням фабрики К. Цейса у Йені, 

спектрографічної лабораторії професора Г. Бейлі при 

університетському коледжі Лондона.  

Оглянув Фармацевтичний інститут Ф. Томса.  

Ознайомився з організацією роботи Хімічного інституту 

Е. Фішера та Інституту прикладної хімії професора 

Т. Бекмана в Берліні 

Участь у 

конференціях, 

виставках досягнень 

науки та техніки 

Приймав участь в VII Міжнародному конгресі з 

прикладної хімії у Лондоні (27.05 – 2.06.1909).  

Відвідав міжнародну виставку в Брюсселі (1910) 

 

Таблиця В. 3.7 

Свідчення визнання наукових досягнень науковців-медиків та природодослідників 

Харківського університету (1884–1917) 

 

Науковець Відзнака Рік 

В. Данилевський - 

ординарний професор 

кафедри фізіології, 

завідувач фізіологічної 

лабораторії 

Харківського 

університету (1886-

1909 рр.) 

Премії імені Монт’єна від Паризької Академії 

наук (1889) у розмірі 2500 франків; імені 

Марі Кінгслі від Інституту тропічної 

медицини в Ліверпулі  

1889 

 

 

1907 

Премія імені А. Хойнацького від 

Варшавського університету у розмірі 900 руб. 

1900 

Премія імені К. Бера від Петербурзької 

Академії наук у розмірі 500 руб. 

1894 

Премія імені Ющенова від Імператорської 

Військово-медичної академії у розмірі 

3500 руб. 

1902 

Премія імені Марі Кінгслі від Інституту 

тропічної медицини в Ліверпулі  

1907 

Звання заслуженого професора Харківського 

університету 

1908 

 



 

587 
 

Продовж. табл. В.3.7 

 

 Членство в Імператорській Німецькій 

Леопольдіно-Каролінській академії 

з 1888  

Членство у Психологічному товаристві в 

Москві 

з 1889 

Членство в Імператорській Військово-

Медичній академії у Санкт-Петербурзі 

з 1889 

Членство в Морфологічному та фізіологічному 

товаристві при Віденському університеті 

з 1903 

І. Оршанський (з 

1884 р. працював в 

ІХУ), спеціаліст в 

галузі нервових та 

душевних хвороб 

Одержав звання професора Академії наук без 

захисту дисертації за видання – «Підручник з 

нормальної та патологічної спадковості» 

(«Etude sur le heredite normale et patologique») 

1894 

Ц. Ломброзо написав передмову на його працю 

«Роль спадковості в передачі хвороб» 

1897 

Макаріївська премія від Санкт-Петербурзької 

академії наук за наукові праці, зокрема 

«Механізм нервових процесів» 

1899 

Лауреат премії імені митрополита Макарія 

(Булгакова) 

 

М. Кульчицький 

декан медичного 

факультету ІХУ (1897–

1901) 

Член-кореспондент Імператорської Військово-

Медичної академії у Санкт-Петербурзі 

з 1898 

О. Шилтов. З 1878 р. – 

приват доцент кафедри 

приватної патології і 

терапії внутрішніх 

хвороб, з 1888 р. – 

екстраординарний 

професор 

Членство у Лондонському психологічному 

товаристві за експериментальну працю «Про 

дію волі на відстані» (опублікована 

англійською мовою у часописі «Jurnal of the 

Society for Psychical Research»)   

з 1885 

Л. Ценьковський  

1872 – 1887 рр. – 

ординарний професор 

кафедри ботаніки  

У 1882 р. Вільним економічним товариством 

був відряджений до лабораторії Пастера, однак 

не був там прийнятий. Запропонував метод 

щеплення сибірської виразки. Більшість 

вітчизняних університетів, майже всі російські 

природничі товариства обрали його почесним 

членом. Він був обраний членом-

кореспондентом німецького ботанічного 

товариства, почесним членом Лондонського 

мікроскопічного товариства. Мав звання 

заслуженого професора ІХУ 

80-і 

рр. 

ХІХ 

ст. 
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Таблиця В.3.8 

Інформація про конкурсні студентські наукові роботи, виконані на медичному 

факультеті Харківського університету 

 

Теми наукових  

праць 

Уривки з рецензій науковців на студентські  

наукові праці 

Рік 

Гемоглобін, 

кровообіг, 

м’язова 

діяльність, 

вплив 

мускульної 

роботи на склад 

крові 

З рецензії В. Данилевського  

«...автор здійснював спостереження не тільки над 

тваринами, але і над самим собою та паралітиками-

хворими.... Досліди автора ... тривали часто з 7-8 

години ранку до пізнього вечора; автор виявляє 

надзвичайну сумлінність і старанність. 

Експериментальна частина роботи заслуговує 

найвищої нагороди...»  

1892 

Дослідження 

психофізичної 

реакції на 

тактильні й 

болючі 

подразнення як 

здорових, так і 

нервово і 

душевно хворих 

людей 

З рапорту П. Ковалевського  

«До роботи автор додає історії хвороб тих, кого він 

оглядав, ... й низку фотографій. Заслуги автора: 

ґрунтовне вивчення літератури стосовно даного 

питання, виявлення знань французької, німецької й 

англійської мов; розумне й критичне відношення до 

повідомлень дослідників; улаштування точного 

апарату для дослідження психофізичних реакцій 

людини... Це дослідження є внеском у наукову 

скарбницю»  

1892 

Порівняльне 

дослідження 

впливу нервів у 

тканинах, що є 

здоровими й 

позбавлені 

іннервації 

З рецензії А. Подрєза  

«Зауваження, яке можна зробити авторові, це зайва 

обережність.... Автор не скористався всіма фактами, 

які йому вдалося здобути експериментальним 

шляхом і не висловив усього того, що за цих умов міг 

би повідомити... Але це зауваження скоріше 

обертається на користь автора. Тому, що виявлені 

цим учинком скромність і боязненість указують на 

його серйозне ставлення й повагу до наукових 

питань, що як відомо вважається ознакою 

майбутнього серйозного й правдивого наукового 

дослідження.... Я вважаю, що робота невідомого 

автора заслуговує нагороди. Але з причини деяких 

істотних недоліків у її викладі й незакінченості 

роботи, я запропонував би факультету нагородити її 

автора срібною медаллю» 

1892 
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Продовж. табл. В.3.8 

Зміст соляної 

кислоти та стан 

травної 

здатності 

шлункового 

соку при різних 

захворюваннях  

З рецензії І. Оболенського  

«Автор докладно ознайомився з літературою щодо 

цього питання, ... видно, що він користувався не 

одними рефератами, а читав і оригінали. Власні 

дослідження автора відрізняються точністю, 

акуратністю як у виконанні роботи, так і у викладі її 

результатів. Висновки автора викликають інтерес»  

1893 

Про умови, що 

сприяють 

утворенню 

аномальних  

(інволюційних) 

форм у різних 

мікробів, та про 

їх значення 

З рецензії І. Скворцова  

«Надана робота свідчить не тільки про велику 

працьовитість автора, але й про його наукову 

підготовку..., а також про вміння ставити наукові 

завдання й підшукувати належні шляхи для їх 

вирішення. З огляду на досягнуті їм важливі позитивні 

результати, я вважав би цілком справедливим 

нагородити автора золотою медаллю, а саму роботу 

надрукувати в «Записках» нашого університету» 

1899 

Дослідження 

периферії 

сітківки 

людського ока 

стосовно її 

світлочутливості 

й здатності 

розрізняти 

форми й рух  

З рецензії Л. Гіршмана  

«...роботу невідомого автора не можна вважати цілком 

закінченою щодо запропонованого завдання, йому 

треба дорікнути за деяку неясність і туманність у 

викладі й оборотах мови. Незважаючи, однак, на ці 

недоліки й беручи до уваги масу досить сумлінно 

витраченого часу на ознайомлення з літературою з 

даного питання, досить ретельно проведені досліди, 

що дали йому цінні результати й право висловити 

згадані висновки, я вважаю роботу автора цілком 

гідною нагородження золотою медаллю»  

 1899  

 

Про вплив 

деяких фізичних 

та хімічних умов 

відтворення 

мікробів шляхом 

як простого 

ділення так і 

спороутворення 

З рапорту В. Крилова  

«Твір невідомого автора … займає 122 сторінки 

написаного тексту…. Із списку літератури видно, що 

автор в оригіналі читав найбільш відомі керівництва з 

бактеріології. Значна кількість літературних посилань 

ще більше виділяє недостатність особистих дослідів 

автора для досягнення поставленої ним задачі… 

Різноманітність постановки дослідів та розчленування 

питання свідчить про бажання автора якомога ширше 

охопити тему, що була запропонована…. Виходячи з 

усього вищевикладеного, рецензована робота може 

бути визнана такою, що заслуговує на золоту медаль» 

1902 
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Таблиця В.3.9 

Приклади конкурсних тем для студентів-медиків на здобуття медалей 

 за часів дії статуту 1884 р.  

 

Назви конкурсних тем Рік 

Дієта хворих в лікарських закладах м. Харкова з вказівками а) на 

форми хвороби, за яких вона застосовується, б) на її склад, спосіб 

приготування та розподіл протягом доби 

1884 

Біологічне та хімічне дослідження різної води м. Харкова 1887 – 1888 

Вплив хронічного алкоголізму на плин різних хворобливих 

процесів   

1889 

Шляхом дослідів над тваринами дослідити, який спосіб 

gastroenterostomiae необхідно вважати корисним для практичного 

лікаря?  

1899 

Порівняльне дослідження заживлення рани у тканинах здорових 

та позбавлених інервації  

1891 

Про просторове відчуття у дітей шкільного віку  1907 
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Додаток Д 

Характеристика громадсько-просвітницької діяльності фундаторів вітчизняної 

вищої медичної та фармацевтичної освіти  

протягом ХІХ – поч. ХХ ст. 

 

Таблиця Д.1.1 

Промови науковців-медиків та природодослідників Харківського університету 

здоров’яохоронного характеру (початок ХІХ ст.)  

 

Автор промови Назва  промови Захід, дата (рік) 

П. Шумлянський Про фізичні способи життя Урочистий акт, 

1806 

П. Шумлянський Думки про способи проти пожежі Урочистий акт 

1805  

Л. Ванноті,  

В. Дрейсиг 

Про жахливе забруднення м. Харкова, яке 

зумовлює різні хвороби 

Рада медичного 

факультету, 

1807 

В. Дрейсиг  Про вплив їжі на здоров’я людини Урочистий акт, 

1809 

А.  Стойкович Про причини, які роблять повітря 

неспроможним для дихання 

Урочистий акт, 

1811 

І. Книгін, 

В. Дрейсиг, 

М. Болгаревський 

Про попередження заразних хвороб, що 

розвиваються від полонених французів 

Рада медичного 

факультету, 

1813 

Л. Ванноті De amphibiis, piscibus, et insectis maxime 

vulgaribus agri Charkoviensis: paucaque 

potissimum respectu. Oratio academica die 

anniversario inaugurationis Universitatis (Про 

амфібій, риб і найпростіших комах, які 

зустрічаються в Харківській губернії, про 

корисність такого списку та його 

потрібність для лікаря-фізіолога)  

Урочистий акт, 

1813 

І. Книгін   Про дихання Урочистий акт, 

1813 

Л. Ванноті Про ймовірне виліковування майже усіх 

захворювань 

Урочистий акт, 

1818 
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Продовж. табл.Д.1.1 

О. Богородський Про фізичний розвиток новонароджених Урочистий 

акт, 1825 

Я. Громов Hydrargyrum pharmacologice consideratum 

De divisione medicamentorum usui 

practicomagis accomodato (Про класифікацію 

лікарських речовин у залежності від 

хімічного складу) 

Урочистий 

акт, 1824 

М. Єллінський De inflammationis cousa proxima (Про 

найближчу причину запалення)  

Урочистий 

акт, 1826 

І. Книгін Про будову загальних покривів людського 

тіла та їх користь 

Урочистий 

акт, 1827 

І. Рейпольський   Міркування про холеру Урочистий 

акт, 1831 

 

Таблиця Д.1.2 

Промови науковців-медиків та природодослідників Харківського університету з 

викладенням педагогічно доцільних ідей (початок ХІХ ст.)  

 

Автор промови Назва виступу Захід, дата 

Г. Коритарі 

 

Про зв’язок філософських занять з 

медичними 

Урочистий акт, 

1807 

П. Шумлянський  Студент, що закінчив курс наук Урочистий акт, 

1808 

І. Каменський Про фізичне виховання дітей 

та про вплив його на розумовий і 

моральний стан їх 

Урочистий акт, 

1812 

І. Каменський Об успіхах освіти в окрузі Харківського 

університету 

Урочистий акт, 

1816 

Я. Громов Про загальні органічні сили та 

поступове співвідношення їх між 

собою 

Урочистий акт, 

1815 

І. Каменський  Про якості доброго наставника  Урочистий акт, 

1817 

Г. Брандейс Oratio aditialis (вказівка на етичні 

вимоги щодо майбутніх лікарів) 

Урочистий акт, 

1828 
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Таблиця Д. 1.3 

Вікові особливості людини (за І. Калениченко)  

 

№ 

з/п 

Вік Вікові межі Вікові особливості 

1.  Дитячий вік 

(дитинство, отроцтво) 

до 18 років невинність, простота, прямодушність 

2.  Юнацький вік до 36 років самозадоволеність, безтурботливість 

3.  Вік зрілості  до 55 років спокій, поміркованість, порядок, 

ґрунтовність, сила і міцність душевних дій 

4.  Старість до кінця 

життя 

мудрість 

 

Таблиця Д.1.4 

Основні завдання Інституту для вивчення інфекційних хвороб, викладені в 

«Основних положеннях» комісії науковців – представників медичного та фізико-

математичного факультетів (1881)  

 

Завдання Конкретизація роботи  

Вивчення 

хвороб 

1. Вивчення інфекційних хвороб як чисто наукове завдання. 

2. Вивчення інфекційних хвороб регіону як підґрунтя для 

практичного використання у справі укріплення народного 

здоров’я. 

3. Вивчення інфекційних хвороб людини та епідемій у порівнянні 

з інфекційними хворобами домашніх тварин. 

Вивчення 

умов 

виникнення 

хвороб 

1. Вивчення патогенних умов виникнення, поширення та 

викорінення інфекційних хвороб окремого регіону. 

2. Вивчення патогенних умов та характеру епідемій інфекційних 

хвороб. 

3. Вивчення кліматичних умов регіону у звя’зку з умовами 

виникнення інфекційних хвороб. 

4. Вивчення особливостей побуту населення регіону у зв’язку з 

умовами виникнення інфекційних хвороб та епідемій. 

Аналіз даних 

та практична 

спрямованість 

Загальна обробка всіх отриманих епідеміологічних даних з 

практичними висновками щодо охорони народного здоров’я у 

межах регіону у порівнянні з іншими регіонами Російської імперії. 
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Таблиця Д.1.5 

Зауваження професора В. Крилова  

щодо організації університетської освіти в доповіді та публікації на тему 

«Використання статуту 1863 р. до внутрішнього життя університету» (1881)  

 

Перелік ключових моментів 

аналізу стану 

університетської освіти 

Зміст зауважень 

Висвітлення особливостей 

функціонування російських 

університетів на основі 

статутів 1804, 1835 років 

Акцентування уваги на занепаді університетів 

напередодні прийняття статуту 1863 р, що 

виявилося у:  

– недостатній кількості професорів;  

– занадто великому обсязі обов’язкових для 

вивчення студентами предметів;  

– недостатній підготовці тих, хто бажав навчатися 

в університеті; 

– незацікавленості наукової корпорації в 

організації «життя» свого закладу освіти;  

– невідповідності матеріальної бази університету 

потребам розвитку галузевої науки 

Позитивна оцінка 

результатів упровадження 

положень університетського 

статуту 1863 р. в життя 

Висока оцінка намаганням уряду надати більше 

прав університетам та сприяти виявам 

самодіяльності науковців 

Негативна оцінка результатів 

упровадження положень 

університетського статуту 

1863 р. 

Сумніви в можливості існування загальної 

моральної відповідальності представників 

професорсько-викладацької спільноти за успіхи   

університету з причин:  

– проблеми забезпечення кадрового складу 

університетів,  

– непорозуміння у способах оплати праці приват-

доцентів (за рахунок внутрішніх ресурсів 

університету, при наявності клопотання 

факультету),  

– ускладнена процедура відкриття нових кафедр 

(подібні справи вирішувало МНО) 

Критичне ставлення до намагання уряду поставити 

під контроль діяльність Учених рад університетів 

щодо організації внутрішнього життя закладу 

освіти 
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Продовж. табл. Д.1.5 

 

Негативна оцінка 

міністерських розпоряджень, 

на основі яких були чітко 

визначені основи розробки 

правил внутрішнього 

розпорядку університетів під 

час дії статуту 1863 р. 

Вважав, що вони не передбачали вияви ініціативи та 

педагогічної творчості з боку університетської 

колегії   

 

Таблиця Д. 1.6 

Промови науковців-медиків та природодослідників Харківського університету 

під час урочистих заходів (60–80-і рр. ХІХ ст.)  

 

Автор промови Назва виступу Захід, дата (рік) 

В. Грубе – завідувач кафедри 

оперативної хірургії та хірургічної 

клініки, директор хірургічної клініки 

Харківського університету 

Про сучасне клінічне 

викладання хірургії 

Урочистий акт, 

1864 

 

І. Станкевич – професор кафедри 

теоретичної й експериментальної 

фармакології 

Про епідемічні 

хвороби 

Урочистий акт, 

1867 

 

К. Кучін – професор кафедри 

ембріології, гістології та порівняльної 

анатомії  

Про значення Петра 

Великого для історії 

російської медицини 

Святкування 

200-річного 

ювілею дня 

народження 

імператора 

Петра І, 1872 

П. Степанов – професор кафедри 

зоології  

Про первісне 

походження 

організмів 

Урочистий акт, 

1872 р.   

І. Лазаревич – професор кафедри 

акушерства, жіночих та дитячих 

хвороб 

Місто з гігієнічної та 

естетичної точки 

зору 

Урочистий акт, 

1874 

 

А. Якобій – професор кафедри гігієни  Завдання Російського 

Червоного Хреста 

Урочистий акт, 

1880 

І. Зарубін – професор хірургічної 

клініки Харківського університету, 

декан медичного факультету 

Некролог Миколи 

Івановича Пирогова 

Урочистий акт, 

1882 
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Таблиця Д. 1.7 

Характеристика педагогічних здібностей А. Подрєза  

 

Найменування 

педагогічних 

здібностей 

Характеристика  

сутності 

педагогічних 

здібностей 

Приклади виявів певних педагогічних 

здібностей 

Організаторські Організовувати 

роботу кафедри, 

життєдіяльність 

своїх помічників-

ординаторів 

Надання ним до ради медичного 

факультету п’ятнадцяти рапортів щодо 

покращення роботи та матеріального стану 

тих клінік, якими він завідував. 

Активна участь у роботі комісії з 

вироблення нового положення про 

шпитальні клініки ІХУ при 

Олександрівській лікарні восени 1899 р.  

Комунікативні, 

сугестивні 

Щиросердечно 

ставитися до своїх 

учнів (студентів) та 

впливати на них, що 

призводило до 

встановлення 

педагогічно-

доцільних відносин 

із ними 

Уміння за допомогою слова здійснити 

емоційно-вольовий вплив на студентів-

медиків та молодих лікарів з метою 

залучення до занять хірургією  

(публікація лекції «Про щастя в хірургії», 

1890 р.)  

Дидактичні Уміння підбирати 

навчальний 

матеріал, відповідно 

адаптуючи його 

Розроблення та надання раді медичного 

факультету Програми курсу патології 

окремих органів та систем, що отримала 

схвальний відгук у лютому 1884 р. 

Академічні Надавати науково-

моральну підтримку 

молодим ученим, 

аналізувати наукові 

досягнення 

Виступи в якості офіційного опонента 

при захистах докторантами їх 

докторських дисертацій (5 раз), надання 

рецензій на твори здобувачів ступеня 

доктора медицини та звання приват-

доцента (7), а також рецензій (32) на праці 

пошукачів посади на кафедрі хірургічної 

патології.  

Написання друкованих наукових праць 

(46) 
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Таблиця Д.1.8 

Визнання музейних колекцій окремих науковців-медиків ІХУ, створених за 

результатами науково-дослідної роботи, на етапі дії статуту 1863 р.  

 

Науковець Спосіб демонстрування 

результатів 

Визнання результатів Рік 

І. Лазаревич Участь у Московській 

політехнічній виставці 

За надану для виставки 

колекцію акушерських й 

гінекологічних інструментів, 

апаратів та моделей отримав 

золоту медаль 

1873  

Участь у міжнародній 

виставці у Відні  

За демонстрацію колекції 

експонатів отримав почесний 

диплом 

1873 

Антропологічна 

виставка, що 

улаштовувалася 

Імператорським 

товариством любителів 

природознавства, 

антропології й етнографії 

при Московському 

університеті  

За надання колекції расових та 

патологічних жіночих тазів з 

акушерської клініки 

Харківського університету 

отримав золоту медаль  

1877 

Всеросійська художньо-

промислова виставка в 

Москві  

За експозицію колекції 

акушерських інструментів, що 

отримали визнання в світі, був 

нагороджений дипломом 

першого розряду 

1882 

О. Бєлоусов Всеросійська художня 

виставка в Москві  

Нагороджений дипломом та 

великою срібляною медаллю. 

Усі виставкові препарати були 

премійовані  

1882 
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Таблиця Д.1.9 

Участь науковців-медиків у роботі міжнародних з’їздів, конгресів, конференцій 

наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 

 

Науковець Назва конгресу, з’їзду, конференції, рік проведення 

Беллін Е.  Х міжнародний медичний конгрес, Берлін, 1891 

Бєлоусов М. VІІ фізіологічний з’їзд, Гейдельберг, 13–16 серпня 1907   

Скворцов І.  Міжнародна конференція, Рим, 1888 

VІІІ Міжнародний гігієнічний конгрес, Будапешт, 1894 

Нюрнберзький конгрес, 1904 

ХІІІ медичний конгрес, Париж, 1900 

І конгрес шкільної гігієни, Нюрнберг, 1904 

Опенховський Ф., 

Скворцов І., 

Кузнєцов О., 

Репрєв О., 

Данилевський В. 

ХІІІ міжнародний медичний  конгрес, Париж, 1900 

Троїцький І.  І Міжнародний з’їзд товариства педіатрії, Париж, 1912 

Шатілов П.  І Міжнародний конгрес із порівняльної патології, Париж, 

1912 

  

Таблиця Д.1.10 

Участь науковців-медиків, природодослідників у виставковій діяльності  

наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 

 

Науковці Дата 

експози-

ції/рік 

Місце експозиції Мета/ Результативність 

О. Бєлоусов кінець 

ХІХ ст. 

Міжнародний конгрес в 

Брюсселі, медичний 

конгрес у Берліні 

Визнання виготовлених 

науковцем музейних 

експонатів як дієвих засобів 

навчання 

Працівники 

музею 

патологічної 

анатомії при 

Харківському 

університеті 

1910 1. Виставка охорони 

душевного здоров’я» 

при ІІІ з’їзді 

вітчизняних психіатрів 

(м. Санкт-Петербург) 
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Продовж. табл. Д.1.10 
 

  2. Психіатрична 

виставка Харківського 

губернського земства 

(зала засідань 

Харківської земської 

управи) 

Створення анатомічного 

павільйону (приблизно 200 

експонатів). 

Ознайомлення в наочній 

формі усіх, хто цікавиться 

теорією та практикою 

психіатрії, зі справою 

піклування про 

душевнохворих.   

Здійснення консультацій 

лікарів Харківської 

губернської земської лікарні 

при улаштуванні відділу 

виставки («Розумово відсталі 

діти та лікар – педагогічні 

завдання відносно них»). 

3. Патологоанатомічна 

виставка при 

обласному з’їзді з 

боротьби із 

інфекційними 

захворюваннями  

(м. Харків, 

патологоанатомічний 

кабінет університету) 

Проведення санітарно-

просвітницької роботи 

стосовно гострих та 

хронічних інфекційних 

захворювань, збудником 

яких є паразити рослинного 

та тваринного походження 

(виставлено для огляду 210 

експонатів музею) 

Етнографічний 

музей при ІХУ, 

створений за 

участі 

А. Краснова 

1902 Харківський 

університет 

Демонстрація колекції 

народної медицини сприяла 

поширенню інформації про 

способи запобігання хворобам. 

Колекція містилася в чотирьох 

великих вітринах і складалася з 

цілющих трав (більше двох 

сотень), з назвою кожної та 

вказівками на те, від яких 

хвороб вони допомагають.  

А. Краснов 5–27 

серпня 

1902 

Етнографічна виставка 

при ХІІ 

Археологічному з’їзді 

(м. Харків) 

Укладання етнографічних 

колекцій Харківської 

губернії 
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Таблиця Д. 1.11 

Почесні члени Харківського університету, обрані за поданням професорів фізико-

математичного та медичного факультетів (1884–1917)  

 

№ 

з/п 

Науковець Дата обрання почесним 

членом  

1.  хімік-фізик М. Бекетов 1888 

2.  фізіолог І. Щелков 1892 

3.  хімік-органік В. Марковніков 1901 

4.  ботанік А. Фамінцин 1901 

5.  медик К. Гольджи 1903 

6.  лікарь-невропатолог та психіатр В. Бехтерєв 1907 

7.  мікробіолог І. Мечніков 1916 

 

Таблиця Д.2.1 

Викладачі медичного факультету, які займалися приватною лікарською практикою 

впродовж 20–40-х років ХІХ ст.  

 

Науковець Посада на медичному 

факультеті 

Роки початку 

практики 

Громов Я. професори 1825 

Блюменталь   1828 

Ган Ф. Акушери 1837 

Ексбладт П. 1826 

Брандейс Г. 1829 

Ванцетті Т. Оператори 1834 

Грубе В. 1835 

Калениченко І. 

Рейпольський І. 1825 

Франковський В., 

Риндовський Г.; Леонов І., 

Дударєв, Цицюрін 

Колишні ординатори 

клінік 
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Таблиця Д. 2.2 

Громадсько-просвітницькі організації, на базі яких діяли науковці-медики та 

природодослідники  

Класифікація 

організацій 

Назва установи Діяльність науковців 

Професійні 

спілки 

Харківська допоміжна 

медична каса, 1867 р. 

Учасники отримували 

одноразову грошову 

допомогу, кредити, 

пенсії.  

Л. Гіршман очолював виконавчий орган 

(комітет) каси. Заможні представники 

каси (професори), що сплачували 

членські внески, не користувалися 

коштами каси. 

Харківський відділ 

Академічного союзу  

М. Валяшко у 1905–1908 рр. був 

секретарем секції молодших викладачів, 

а згодом – секції старших викладачів.  

Вільні 

просвітницькі 

організації 

громадсько-

благодійниць-

кого, 

культурно-

освітнього 

типу 

Харківське 

товариство 

поширення в народі 

грамотності. 

(затверджено статут 

Міністерством 

внутрішніх справ 24 

березня 1869 р.) 

 

Мета діяльності: 

посильне поширення 

грамотності й 

«початкових» 

корисних знань у 

межах, дозволених 

урядом. 

 

М. Бекетов, Є. Гордієнко, 

В. Данилевський та ін. прийняли 

активну участь в організації роботи 

товариства. 

М. Бекетов: 

– прийняв участь у виробленні статуту 

товариства,  

– займав посаду голови правління 

товариства (1869–1877); 

– склав записку «Про програму та коло 

діяльності Товариства на перший час»; 

– сприяв створенню товариством 

недільних шкіл (Жіноча недільна школа 

відкрита у 1869 р., чоловіча – у 1870 р.); 

– сприяв відкриттю безплатних 

народних бібліотек (с. Липці, с. Мерефа, 

с. Нова Водолага, с. Пісочин, 1871 р.); 

– організовував публічні читання на 

користь установи (з 1878 р.), 

– залучався до відкриття міських 

щоденних початкових шкіл (відкриття 

початкової єврейської школи у грудні 

1872 р., що згодом отримала назву другої 

міської щоденної початкової «російсько-

єврейської» школи ім. М. Бекетова).  
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Продовження табл. Д.2.2 

 

  Є. Гордієнко: ініціював проведення 

товариством з’їзду учителів народних 

шкіл Харківської губернії (1870), був 

головою з’їзду, сприяв удосконаленню 

системи початкової освіти. 

В. Данилевський: відстоював ідею 

відкриття при ХТГ «педагогічного 

музею» або «музею наочних приладь» у 

1877 р. (місцева адміністрація 

положення про музей не затвердила). 

Наукові та 

спеціальні 

товариства 

Харківське медичне 

товариство  

(з 1861 р.) 

 

 

 

 

 

Посаду президента товариства обіймали 

науковці-медики: Душан Федорович 

Лямбль, Вільгельм Федорович Грубе. 

Санітарно-просвітницький напрям 

діяльності: поширення санітарних й 

гігієнічних знань, умінь і навичок серед 

широких верств населення; пропаганда 

здорового способу життя; контроль за 

санітарно-гігієнічним станом й 

комунальним благоустроєм міста; 

боротьба з поширенням інфекційних 

хвороб; організація прийому хворих на 

базі лікарні товариства. 

Науково-просвітницький напрям: 

популяризація останніх наукових 

досягнень закордонних колег 

(поширення інформації стосовно 

застосування антисептичного методу).  

 Харківське 

фармацевтичне 

товариство  

(з 1881 р.)  

 Серед активних членів товариства був 

вчений-фармацевт А. Чиріков. 

На засіданнях товариства піднімалися 

соціально значущі питання (обговорення 

механізмів регулювання цін на ліки та 

ін.)  
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Продовження табл. Д.2.2 

 

Благодійні 

товариства 

 

Харківське 

товариство 

піклування про 

безпритульних 

малолітніх сиріт  

(з 1874 р.) 

Напрями діяльності: 

улаштування дітей до 

притулків, організація 

сімейного патронажу. 

 

У 1881 р. до складу товариства входило 

6 членів. 

Почесний член товариства професор 

П. Ковалевський намагався 

активізувати громадськість у справі 

збору коштів для утримання притулку 

для малолітніх сиріт у Харкові, з 

приводу чого опублікував в місцевій 

пресі відкритий лист.  

На 1 березня 1882 р. у притулку 

товариства утримувалося 19 дітей, на 

вигодовування до села відправлено 860 

дітей, улаштовано до сімей – 30 дітей. 

 

Таблиця Д. 2.3 

Доповіді науковців ХМТ на соціально-гігієнічну тематику  

Автор 

доповіді 

Назва доповіді Рік оголошення / 

публікації 

доповіді 

Олександров  Про нераціональне влаштування збору 

нечистот 

1874 

Попов С. Водопостачання міста Харкова 1875 

Грубе В. Про необхідність устрою в Харкові гігієнічних 

купалень і бань за римсько-ірландським 

зразком 

1882  

Беллін Е. Сифіліс в Харкові і заходи проти значного 

його поширення 

1882, 1884 

(друк) 

 

Таблиця Д.2.4 

Перелік спеціалізованих періодичних та продовжуваних видань медичного профілю, що 

видавалися за участі науковців-медиків в Харкові наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 

№ 

з/п 

Найменування часопису Період видання 

(роки) 

1.  «Вестник медицины»  1896–1897  

2.  «Харьковский медицинский журнал»  1906–1917  

3.  «Русский журнал кожных и венерических болезней»  1901–1916  

4.  «Архив психиатрии, неврологии и судебной 

психопатологии»  

1883–1899  
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Продовження табл. Д.2.4 

 

5.  «Врачебная хроника Харьковской губернии» (видання 

санбюро губернської земської управи,  

1897–1915  

6.  «Вопросы оздоровления города Харькова»  1906–1907  

7.  «Вестник курортов и лечебных учреждений» ( 1908–1916  

8.  «Вестник бальнеологии, климатологии и физиотерапии»  1910–1911  

9.  «Врачебно-гигиенический справочник»  1912  

10.  «Сведения о ветеринарно-санитарной организации и 

эпидемических заболеваниях города Харькова»  

1901–1906  

11.  «Сведения о деятельности санитарной организации и об 

эпидемических заболеваниях города Харькова»  

1913–1916  

 

Таблиця Д.2.5 

Залучення низки харківських науковців до роботи в освітніх установах Харкова  

 

Науковці Освітні заклади Зміст діяльності 

Л. Гіршман, 

О. Кузнєцов, 

В. Пономарьов, 

К. Андрєєв 

 

 

Харківське училище 

для сліпих дітей 

– Прийняли участь у заснуванні (7 

травня 1887 р.); 

– входили до складу опікунської 

ради; 

– створювали матеріальну базу 

училища, що дозволяла навчити дітей 

грамоті (шрифт Брайля), ремеслу (у 

майстернях навчали виробленню щіток 

та кошиків, столярству, токарському 

ремеслу, рукоділлю); 

– організовували екскурсії для 

вихованців. 

Л. Гіршман: входив до ради 

Харківського відділення опікунства 

імператриці Марії про сліпих (відкрито 

18 травня 1886 р.), членські внески 

представників якого (від 200 руб. на рік) 

були джерелом фінансування 

будівництва училища; 
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Продовж. табл. Д.2.5 

 

В. Данилевський  

 

 

Харківська приватна 

жіноча недільна школа 

Х. Алчевської 

– Прийняв участь у розробці 

наукових посібників для організації 

курсу навчання у відповідності до 

програми початкових училищ; 

– сприяв поповненню бібліотеки 

недільної школи; 

–  увійшов до опікунської ради 

недільної школи (1912 р.) 

П. Степанов Харківська Друга 

чоловіча гімназія 

Займав посаду директора гімназії 

(1900–1904). 

С. Ігумнов Фельдшерська школа 

Харкова 

Викладав протягом 1908–1913 рр. 

М. Бокаріус  

 

Приватна Жіноча 

гімназія імені 

Драшковської 

Займав посаду директора гімназії 

(1912–1915) 

1-а зуболікарська 

школа в Харкові 

З 1916 р. здійснював керівництво 

школою. 

В. Грубе, 

Д. Лямбль, 

М. Бокаріус, 

А.Чиріков,  

В. Данилевський, 

В. Фавр 

Жіночий медичний 

інститут Харківського 

медичного товариства 

Залучення до заходів щодо 

налагодження функціонування 

установ. 

В. Фавр у 1905 р. сприяв включенню 

фабричної гігієни до переліку 

навчальних дисциплін, що 

викладалися в Харківському 

технологічному інституті 
Професори та 

доценти 

Харківського 

університету 

Харківський 

Ветеринарний 

інститут 

Харківський 

технічний інститут 

І. Красуський, 

В. Данилевський 

та ін. 

Народний будинок 

наук (Народний 

університет у 1917 р.) 

– Сприяли розробці проєкту статуту 

Харківського міського Народного 

університету (розглянуто у квітні 

1909 р.) й затвердженню статуту 

установи (6 грудня 1916 р.); 

– входили до опікунської ради 

освітнього закладу; 

– організовували читання лекцій на 

відділеннях науково-популярному та 

академічному (історико-філологічний 

та природничо-історичний 

факультети). 
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Таблиця Д. 2.6 

Діяльність науковців на користь постраждалих  

і поранених під час військових дій Першої світової війни  

Науковці Характеристика діяльності 

О. Репрєв Керував організацією 1-го районного лазарету у нагорній частині 

Харкова  

М. Воронін Завідувач 1-го районного лазарету Харкова 

П. Шатілов Завідувач терапевтичного відділення шпиталю (на 100 ліжок), 

відкритому на кошти службовців-педагогів Харкова 

М. Трінклер Завідувач хірургічного відділення шпиталю, відкритому на 

кошти службовців-педагогів Харкова 

М. Філіппов Завідувач лазарету на 200 ліжок, відкритого дамським комітетом 

по збору пожертвувань на лазарети та губернською опікою 

дитячого притулку 

І. Оболенський, 

М. Трінклер, 

Я. Анфімов, 

О. Браунштейн 

Консультанти лазарету, відкритого дамським комітетом по збору 

пожертвувань на лазарети та губернською опікою дитячого 

притулку 

 

Таблиця Д.2.7 

Громадсько-просвітницькі товариства, на базі яких діяли науковці-медики та 

природодослідники наприкінці ХІХ на початку ХХ ст.  

 

Класифікація 

організацій 

Назва установи 

Професійні спілки Товариство взаємодопомоги трудящих жінок, Товариство 

допомоги гувернанткам і вихователькам, Товариство 

взаємодопомоги помічників лікарів, Товариство 

прикажчиків, Лікарський клуб, Товариство швидкої 

медичної допомоги, Товариство нічних чергувань лікарів у 

м. Харкові, Харківське акціонерне товариство «Лікарська 

допомога» та ін. 

Товариства громадсько-

благодійницького, 

культурно-освітнього 

типу 

Харківське товариство поширення серед народу грамотності, 

Товариство сприяння фізичному вихованню дітей та 

піклуванню про них, Педагогічне товариство сприяння справі 

виховання, Товариство тверезості, Харківський відділ 

Всеросійської ліги боротьби з туберкульозом, Харківський 

відділ «Спілки для боротьби з дитячою смертністю» та ін. 
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Продовж. табл. Д.2.7 

 

Наукові та спеціальні 

товариства 

Харківське медичне товариство, Харківське 

фармацевтичне товариство, Харківське товариство 

любителів природи, Товариство послідовників 

гомеопатії, Товариство дитячих лікарів, 

Одонтологічне товариство, Харківське відділення 

товариства боротьби із заразними хворобами, 

Харківське дерматологічне і венерологічне 

товариство тощо. 

Гімнастичні та спортивні 

товариства 

Товариство велосипедистів  

Благодійні товариства Харківське місцеве управління Російського 

товариства Червоного Хреста, Харківське 

товариство піклування про безпритульних 

малолітніх сиріт, Товариство піклування про хворих 

дітей м. Харкова та його околиць, Товариство 

допомоги хворим нужденним здобувачам освіти у 

вищих навчальних закладах м. Харкова, Харківська 

допоміжна медична каса тощо. 

Професійні організації 

представників освіти 

Академічний союз 

Спеціально-освітні 

кооперативні заклади 

Курси робітників  

Релігійні просвітницькі 

товариства  

Товариство поширення освіти між євреями в Росії 

Об’єднання вільних 

громадських просвітницьких 

товариств 

Ліга освіти 
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Таблиця Д.2.8 

Перелік завдань «Товариства допомоги нужденним хворим студентам»  

(«Общество помощи недостаточным больным студентам» – рос. м.)  

 

Мета й 

напрями 

діяльності 

Характеристика мети та напрямів діяльності 

Мета 

товариства 

Сприяти у справі відновлення, підтримки та укріплення здоров’я 

недостатньо забезпечених хворих студентів вищих навчальних 

закладів Харкова 

Напрями 

діяльності 
− надає підтримку щодо покращення харчування студентів, для 

чого улаштовуються столові, організовується доставка їжі на 

місце проживання тощо; 

− сприяє у пошуках роботи студентів, які мають слабке здоров’я; 

− надає матеріальну допомогу з метою позбавлення хворих 

необхідності пошуку заробітків; 

− організовує для хворих студентів безкоштовні медичні 

консультації; 

− організовує лікарське лікування студентів; 

− сприяє направленню до санаторію тих, хто захворів на 

туберкульоз; 

− сприяє у забезпеченні хворих студентів методами фізичного 

лікування; 

− сприяє покращенню гігієнічних умов літнього періоду життя 

хворих студентів  

 

Таблиця Д.2.9 

Відвідувачі народної бібліотеки Харківського товариства грамотності  

 

Категорії населення Чоловіки Жінки Разом % 

Службовці 38 1 39 6,7 

Торговці-господарі та прикажчики 24 - 24 4,1 

Ремісники-господарі 30 1 31 5,3 

Ремісники-майстри та підмайстри 26 1 27 4,6 

Ремісники-учні 42 1 43 7,4 

Робітники, які мають розряди 45 - 45 7,6 

Робітники без кваліфікації 7  7 1,2 

Прислуга 4  4 0,7 

Особи, що навчаються у вищій школі 1  1 0,2 
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Продовж. табл. Д.2.9 

 

Особи, що навчаються у середніх 

навчальних закладах  

20 2 22 3,8 

Особи, що отримують початкову освіту 234 25 259 44,5 

Підлітки без певних занять 33 10 43 7,4 

Діти, що не навчаються в школі 10 3 13 2,2 

Особи, що мають інші заняття 15 10 25 4,3 

Усього 529 54 583 100,

0 

 

Таблиця Д.2.10 

Характеристика діяльності окремих науковців-медиків  

на базі санітарного комітету ХТГ  

 

Науковці Характеристика діяльності 

О. Браунштейн Обраний членом ревізійної комісії комітету у травні 1899 р.  

В. Фавр За його участі: розроблялися інструкції для шкільних лікарів, 

програми обстеження санітарного стану шкіл та учнів, 

втілювалася у життя ідея влаштування літніх колоній для учнів 

шкіл товариства (створено комісію літніх колоній при 

санітарному комітеті); жертвував доходи від своїх публічних 

лекцій на улаштування літніх колоній. 

Виступав перед представниками комітету з доповідями про 

досвід влаштування народних шкіл в Німеччині. 

В. Данилевський У 1901 році, під час головування В. Данилевського, правлінням 

товариства в Харкові організовувалося дитяче гуляння на 

природі під назвою «У гостях в японців» на користь літніх 

дитячих колоній  

П. Емінет Виконував обов’язки лікаря дитячих літніх колоній при ХТГ, 

здійснював діагностику психофізичного типу та 

соматоантропоцентричні виміри дітей. Аналіз проведеного 

дослідження мав служити розробці методики гігієни; медично-

профілактичному оздоровленню школярів, міг бути корисним 

для консультацій батьків, просвітницької роботи  

І. Оршанський На улаштування дитячих колоній під опікою товариства 

жертвував доходи від своїх публічних лекцій  
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Таблиця Д.2.11 

Публічні лекції харківських науковців-медиків та природодослідників 

на користь ХТГ  

 

Науковець Назва лекції Рік 

проведення 

На чию користь 

проводилися заходи 

Беллін Е. Гіпнотизм та злочинство 1892 ХТГ 

Високович 

В. 

 

Про новий спосіб 

лікування дифтериту та 

інших заразних хвороб  

1894 

 

Комітет по влаштуванню 

сільських бібліотек та 

народних читалень ХТГ 

Краснов А.  Про чай. Чай та його 

прийдешнє в Росії 

1894 Перша безкоштовна 

народна читальня  

Данилевський

 В. 

 

Про фізичні якості 

нервової системи та її 

значення для життя  

1896 

 

Комітет по влаштуванню 

сільських бібліотек та 

народних читалень ХТГ 

Скворцов І.  Значення для здоров’я 

свіжого та житлового 

повітря 

1899 ХТГ 

Краснов А.  Природа та сільське 

життя в Південній 

Японії 

1901 Зміївська громадська 

бібліотека 

Прокопенко 

П. 

Про хвороби ока 1904 ХТГ 

 

Таблиця Д.2.12 

Тематика, зміст окремих доповідей щодо проблеми оздоровлення дітей та дорослих, 

оголошених на засіданнях з’їзду розумних розваг  

 

Доповідач Тема доповіді Зміст, основні ідеї доповіді 

В. Данилевський 

почесний член 

товариства, 

професор 

Розумні 

розваги та їх 

наукове 

обґрунтування  

– Наукове обґрунтування розумних розваг:  

прогулянки, гра є механізмом гігієни 

душевної діяльності, засобом відновлення 

трудової активності; 

– пояснення значущості формування серед 

громадян діяльного ставлення до життя; 

– заклик поширювати «елементарні 

правила гігієни душевної діяльності»; 

– популяризація думки: праця дає душевну 

насолоду тоді, коли є суспільно корисною. 
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В. Арнольді 

професор 

Про 

позашкільне 

виховання на 

селі. (Вища 

народна 

школа) 

– Наголос на важливості створення 

безкоштовних освітніх закладів на селі (вищих 

народних шкіл), що мали б спрямовувати 

доросле населення до саморозвитку;  

– пропонувалося включити до програми 

річного навчання заняття гімнастикою 

В. Талієв 

(виконувач 

обов’язків 

голови 

предметної 

комісії з 

природознавства, 

на з’їзді виступав 

від імені 

«Товариства 

любителів 

природи в справі 

розумного 

довкілля») 

Про значення 

шкільних 

ботанічних 

садів 

 («Шкільні 

ботанічні 

сади, їх устрій, 

виховне та 

освітнє 

значення і 

відношення до 

екскурсій», 

1916 р.) 

– Привертання уваги до методики 

викладання природничих дисциплін, 

принципу систематичного викладу матеріалу, 

що розвиває аналітичні здібності та 

передбачає практичні заняття;  

– висвітлення освітнього значення шкільних 

ботанічних садів (із демонстрацією 

діапозитивів); 

– заклик до здійснення з учнями 

природничих екскурсій, створення у великих 

містах міжшкільних садів;  

– обґрунтування слушності зв’язку науки з 

інтересами суспільства 

В. Фавр Про 

організацію 

лікарсько-

санітарного 

контролю в 

школах ХНО 

Указівка на незадовільну організацію 

лікарсько-санітарного контролю в школах 

ХНО 

А. Рабінович Про 

заснування в 

Харкові 

педологічного 

музею 

Оголошення новаторської ідеї відкриття в 

Харкові педологічного музею, об’єднання 

представників різних наук, освітян та 

пересічних громадян на його основі. 

Характеристика педології як універсальної 

наукової дисципліни, предметом вивчення 

якої є вихованець, «дитя». 

Визначення видань, що заслуговували уваги:  

праця зав. кафедри дитячих хвороб ІХУ 

(1902–1918 рр.), професора І. Троїцького – 

«Про гігієну дитячого віку» та ін. 

Привертання уваги до організаційної 

активності І. Троїцького у справі 

започаткування педологічного музею. 
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Таблиця Д. 2.13 

Фонди бібліотеки Харківського фармацевтичного товариства  

 

Категорія бібліотечного фонду Рік Кількість 

примірників 

періодичні видання 1898 34 

1899 38 

1900 43 

навчальні посібники та книги зі 

спеціальності 

1898 49 

1899 50 

1900 99 

наукові роботи та брошури 1898 47 

1899 57 

1900 67 

 

Таблиця Д.2.14 

Статистичні дані стосовно поширення інфекційних хвороб у м. Харкові (1909–1913)  

 

Хвороба Кількість виявлених хворих 

1909 р. 1910 р. 1911р. 1912р. 1913р. 

Віспа 158 85 169 195 64 

Кір 534 492 1242 601 1428 

Скарлатина 2048 1103 708 827 1445 

Дифтерія 664 900 833 723 993 

Коклюш 94 580 354 411 451 

Грип 668 2033 1835 2746 2478 

Висипний тиф 792 225 244 139 259 

Поворотний тиф 1787 339 89 175 854 

Рожа 491 437 430 360 447 

Черевний тиф 7667 524 289 274 592 

Дизентерія 179 189 135 170 340 

Холера азійська 4 203    
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Таблиця Д.2.15 

Роль окремих науковців у реалізації діяльності ХМТ  

за санітарно-просвітницьким напрямом  

 

Науковці Форми й методи санітарно-просвітницької діяльності 

В. Грубе, 

В. Фавр, 

М. Мельников-

Розведенков, 

В. Кедровський  

Виступали з промовами санітарно-гігієнічної спрямованості.  

Члени комітету 

для організації 

популярних 

читань із гігієни 

Комітет створено у 1892 р. на базі ХМТ. Його робота 

відбувалася у приміщенні комісії народних читань ХТГ. 

Викликав дискусію виступ В.Кедровського з доповіддю 

«Народні читання з медицини та гігієни в Маріупольському 

повіті» (акцентування уваги на тому, що народні читання в 

містах і селищах Харківської губернії є засобом попередження 

ситуацій на кшталт «холерних непорозумінь з докторами», що 

мали місце під час епідемії холери в Катеринославській 

губернії (1910 р.), коли епідемічні загони виганялися з сіл 

Члени ХМТ Застосовували різні методи поширення знань: поєднання 

словесних методів навчання (розповідь, бесіда, пояснення, 

вказівка) з наочними (демонстрація, показ)  

Під час дискусій обговорювали особливості організації 

популярних читань з питань медицини та гігієни на території 

Слобожанщини. 

Взірцевими та рекомендованими для наслідування були 

визнані публічні лекції з хімії ученого Харківського 

університету М. Бекетова, якому вдавалося збирати великі 

аудиторії дорослих слухачів  

Члени 

спеціального 

комітету для 

організації 

популярних 

читань із гігієни 

Комітет створено у 1892 р. на базі ХМТ. Його робота 

відбувалася у приміщенні комісії народних читань ХТГ. 
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Продовж. Д.2.15 

 Участь в організації секції громадської медицини, гігієни та 

демографії в складі товариства (1907 р.). У 1909 р. був 

обраний головою секції.  

Окреслив такі завдання секції: сприяння місцевій владі та 

міським організаціям у впровадженні широких заходів з 

оздоровлення Харкова.  

Редагування відділу гігієни й громадської медицини у 

часописі «Харьковский медицинский журнал». 

Входив до складу редакційної комісії щоквартального 

науково-практичного часопису «Харьковский медицинский 

журнал» (1906–1912 pp.), який за внесок у справу 

просвітницької діяльності отримав вищу нагороду 

Загальноросійської гігієнічної виставки – почесний диплом 

(1913). Рекламував на сторінках журналу збірку лекцій про 

азійську холеру для лікарів та студентів, указуючи на 

наявність в ній конкретних рекомендацій про шляхи 

запобігання й раціональної боротьби із заразною хворобою. 

Залучався до руху протидії алкоголізму та пияцтву. У 1900 р. 

опубліковав книгу «Способи загальнодержавної боротьби з 

пияцтвом». З архівних документів відомо про виступ 

В. Фавра з такою тематикою на засіданні ХМТ (1899).  

А. Якобій, 

Е. Беллін, 

М. Томашевський, 

Я. Кремянський, 

В. Порай-Кошиц, 

В. Фавр, 

К. Гамалій, 

С. Коршун, 

В. Недригайлов 

Організація виставок, тематично присвячених правилам 

поводження при епідеміях. 

 

Таблиця Д.2.16 

Висвітлення актуальних питань педагогічного характеру представниками 

Харківського медичного товариства  

 

Автор  Назва доповіді, реферату, 

промови, публікації 

Місце (дата) 

виступу (публікації) 

Коршун С. Як в Мюнхені улаштовують 

народні школи (відкритий 

лист із Мюнхена) 

публікація листа на шпальтах 

часопису «Харьковский 

медицинский журнал» у 1906 р.  
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Іваницька Н. Індивідуальні та соціальні 

основи виховання (доповідь)  

засідання секції громадської 

медицини, демографії і гігієни 

ХМТ у 1912 р.  

Рохліна Р. До питання про статеве 

виховання (доповідь) 

засідання ХМТ у 1914 р.  

Матвєєв С. Про постановку медичної 

освіти в ІХУ за даними 

анкети серед студентів-

медиків 5 курсу (доповідь) 

засідання секції громадської 

медицини, демографії і гігієни 

ХМТ у 1911 р.  

Браунштейн 

О.  

 

М. І. Пирогов як лікар та 

громадянин (промова, 

публікація) 

святкування ювілею з нагоди 

100-річчя з дня народження 

М. Пирогова у 1911 р.; 

публікація промов окремою 

збіркою  
Алєксєєв М. М. І. Пирогов в військовій 

медицині (промова, 

публікація) 

Браунштейн 

О. 

 

До історії жіночої медичної 

освіти (промова, публікація) 

урочистості з нагоди відкриття 

Жіночого медичного інституту 

ХМТ; публікація тексту промови 

у 1911р.  

Рабінович А. Деякі сучасні біологічні 

основи виховання (промова) 

засідання ХМТ у 1915 р., 

опубліковано у часописі 

«Харьковский медицинский 

журнал» у 1915 р.  

 

Таблиця В. 2.17 

Порівняльний аналіз навчальних планів підготовки лікарів на базі ЖМІ ХМТ та 

Харківського університету (поч. ХХ ст.)  

 

Дисципліни, що викладалися в ЖМІ 

ХМТ у відповідності  

до статуту закладу 

 (1910) 

Дисципліни, що викладалися студентам-

медикам та слухачам-фармацевтам в 

Харківському університеті у 

відповідності до статуту 1884 р. 

1) нормальна анатомія людини, 

гістологія з ембріологією 

1) анатомія; 

2) гістологія й ембріологія 

2) фізіологія, медична хімія 3) фізіологія; 

4) медична хімія 

3) патологічна анатомія та гістологія, 

загальна патологія; 

5) патологічна анатомія; 

6) загальна патологія 
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4) бактеріологія  

5) фармакологія з токсикологією та 

рецептурою, фармакогнозія з 

фармацією 

7) фармакологія з рецептурою, 

токсикологією, вчення про мінеральні 

води; 

8) фармакогнозія та фармація 

6) патологія та терапія внутрішніх 

хвороб: 

a) спеціальна патологія та терапія 

внутрішніх хвороб, 

b) загальна терапія з фізіотерапією та 

бальнеологією, 

c) діагностика внутрішніх хвороб з 

пропедевтичною клінікою, 

d) факультетська терапевтична клініка, 

e) шпитальна терапевтична клініка; 

f) вчення про дитячі хвороби (з 

клінікою) 

9) лікарська діагностика з 

пропедевтичною клінікою; 

10) спеціальна патологія й терапія; 

11) терапевтична факультетська клініка; 

12) терапевтична шпитальна клініка 

7) вчення про нервові та душевні 

хвороби (з клінікою) 

13) систематичне та клінічне вчення про 

нервові та душевні хвороби 

8) дерматологія та сифілідологія (з 

клінікою) 

14) систематичне та клінічне вчення про 

хвороби шкіри та сифілітичні хвороби; 

9) акушерські та жіночі хвороби (з 

клінікою) 

15) акушерство, жіночі та дитячі хвороби 

з клінікою 

10) хірургічна патологія й терапія: 

a) десмургія, механотерапія й 

ортопедія, 

b) оперативна хірургія з 

топографічною анатомією, 

c) хірургічна патологія та терапія з 

вченням про вивихи й переломи (з 

клінічними заняттями) 

16) оперативна хірургія з топографічною 

анатомією та з вправами на трупах; 

17) хірургічна патологія з десмургією та 

з вченням про вивихи та переломи; 

18) хірургічна факультетська клініка; 

19) хірургічна шпитальна клініка 

11) офтальмологія (з клінікою) 20) офтальмологія з клінікою 

12) судова медицина 21) судова медицина 

13) гігієна з медичною поліцією та 

медичною статистикою, епізоотологія 

з ветеринарною поліцією  

22) гігієна з належними до неї 

предметами: загальна гігієна, санітарна 

статистика, біологія та антропологія 

стосовно гігієни 

14) експериментальна фізика; 23) фізика 

15) хімія: неорганічна, органічна й 

аналітична 

24) хімія 
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16) ботаніка;  

17) зоологія з порівняльною 

анатомією 

25) зоологія 

18) мінералогія з основами геології 26) мінералогія 

 27) історія та енциклопедія медицини 

 

Таблиця Д.2.18 

Клініки ЖМІ ХМТ, що діяли наприкінці 1912 – на початку 1913 рр. у Харкові 

 

Назва клініки База клініки Управління 

офтальмологічна  вул. Сумська, 86 директор – приват-доцент 

О. Браунштейн 

пропедевтична вул. Пушкінська, 

29 

директор – приват-доцент 

Ф. Іванов  

факультетська 

терапевтична 

вул. Пушкінська, 

29 

директор – професор 

І. Опенховський, згодом – 

професор Е. Жебровський 

факультетська 

хірургічна 

вул. Сумська, 86 директор – професор Л. Орлов 

акушерсько-

гінекологічна  

 

 

 

 

Олександрівська 

міська лікарня 

 

директор – приват-доцент 

М. Миронов 

шпитальна 

терапевтична 

директор – професор П. Шатілов 

шпитальна хірургічна директор – І. Кудінцев 

дитячих хвороб директор – приват-доцент 

Я. Аркавін 

нервових і душевних 

хвороб 

директор – приват-доцент 

С. Давиденков 

шкірних і венеричних 

хвороб 

директор – В. Зарубін 
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Таблиця Д.2.19 

План викладання предметів на 1914–1915 н.р. у ЖМІ ХМТ  

Навчальний предмет Викладач 

Богослов’я  Професор М.  Стеллецький 

Анатомія Приват-доцент В. Воробйов 

Фізіологія Ординарний професор 

М. Бєлоусов 

Гістологія та ембріологія Приват-доцент Є. Лисицький 

Медична хімія Професор Р. Крімберг 

Фармація Приват-доцент П. Чеішвілі 

Фармакогнозія Приват доцент П. Чеішвілі 

Фармакологія Ординарний професор С. Попов 

Загальна патологія  Ординаний професор О. Репрєв 

Патологічна анатомія Ординарний  професор 

М. Мельников-Розведенков 

Демонстраційний курс патологічної анатомії та 

діагностики 

Приват доцент К. Єленєвський 

 

Бактеріологія Приват-доцент Д. Гриньов 

Лікарська діагностика Приват-доцент Ф. Іванов 

Спеціальна патологія і терапія Приват-доцент Ф. Іванов, 

Приват-доцент С. Якушевич 

Нервові та душевні хвороби - 

Шкірні та венерологічні хвороби  Професор В. Зарубін 

Терапевтична факультетська клініка Екстраординарний професор 

П. Шатілов 

Терапевтична шпитальна клініка  Приват-доцент С. Якушевич 

Оперативна хірургія з топографічною 

анатомією та вправами під час операцій на 

трупах 

Приват-доцент Г. Валяшко 

Хірургічна патологія з десмургією та вченням 

про вивихи та переломи 

Приват-доцент Н. Філіппов 

Хірургічна факультетська клініка Професор Л. Орлов 

Кафедра офтальмології з клінікою Приват-доцент О. Браунштейн 

Акушерство та гінекологія Приват-доцент М. Міронов, 

приват-доцент Г. Прокоп’єв 

Дитячі хвороби Приват-доцент Я. Аркавін 

Судова медицина Професор М. Бокаріус 

Гігієна з включенням епідеміології та  

епізоотології 

Приват-доцент В. Фавр  

Хімія неорганічна  Приват-доцент Г. Тимофєєв 

Хімія органічна Професор І. Красуський 
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Хімія аналітична Професор М. Валяшко 

Фізична хімія Заслужений професор І. Осипов 

Фізика Професор Д. Рожанський 

Зоологія з порівняльною анатомією Професор О. Нікольський 

Ботаніка Приват-доцент В. Талієв 

Мінералогія Приват-доцент Савич-

Заблоцький 

Хірургічна шпитальна клініка Приват-доцент І. Кудінцев 

 

Таблиця Д.2.20 

 

Навчальна література, рекомендована слухачкам ЖМІ ХМТ для вивчення 

 

Навчальний 

предмет 

Автор/укладач Навчальне видання 

 

Гістологія  

та ембріологія 

Кульчицький М. 

 

Основи гістології тварин і людини, 1912 р. 

Фізіологія Данилевський В. Курс фізіології людини, 1913–1914 рр. 

Фармація Чиріков А.  Допомога при практичних заняттях з 

загальної фармації, 1908 р. 

Патологічна 

анатомія 

Мельников-

Розведенков М. 

Посібник до практичного курсу 

патологічної гістології, 1911 р. 

Загальна 

патологія  

 

Репрєв О. Керівництво загальної та 

експериментальної патології, 1911 р. 

Основи загальної та експериментальної 

патології, 1908 р. 

Демонстраційний 

курс патологічної 

анатомії та 

діагностики 

Крилов В. Шкільна хроніка. Про патолого-анатомічні 

дослідження студентів-медиків ІХУ з 1890 

по 1895 рр. 

Мельников-

Розведенков М. 

Посібник до практичного курсу 

патологічної гістології, 1911 р. 

Судова медицина Бокаріус М. Судово-медичні мікроскопічні та 

мікрохімічні дослідження речових доказів, 

1910 р. 

Короткий курс судової медицини, 1912 р. 
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Гігієна з 

включенням 

епідеміології та  

епізоотології 

Лащенков П.  Гігієна зі включенням відомостей по 

епідеміології, епізоотології і медичній 

поліції, 1913 р. 

Скворцов І., 

Фавр В. 

Пам’ятна книжка з практичної гігієни, 

1904 р. 

Хімія 

неорганічна  

Осипов І. Лекції неорганічної хімії, 1913 р.  

Хімія органічна Вступ до вивчення органічної хімії, 1913 р.  

Зоологія з 

порівняльною 

анатомією 

Нікольський О. Медична зоологія, 1911 р. 

Ботаніка Талієв В.  Основи ботаніки в біологічному викладі, 

1909–1911 рр. 
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Додаток Ж 

 

Публікація в періодичній пресі стосовно заснування Інституту при 

Харківському фармацевтичному товаристві 

 (стаття «Новый институт» опублікована у газеті «Утро» 28 грудня 1913 р.) 

Харьков обогащается новым культурным учреждением. Местному 

фармацевтическому обществу разрешено открыть институт, который по своей 

деятельности разделяется на два отдела: химико-фармацевтический и химико-

бактериологический. Программа деятельности нового института сводится главным 

образом к следующему: 

Проверка и определение доброкачественности всех получаемых аптеками 

лекарственных препаратов, как заграничного, так и русского производства.  

Производство исследований всяких фармацевтических препаратов. 

Борьба с фальсификацией во всех ее видах в деле лекарствоснабжения.  

Предоставление населению возможности уберечь себя от употребления 

испорченных и вредных по способу приготовления предметов первой необходимости, к 

которым относятся и пищевые продукты и продукты хозяйственного и технического 

производства, например: молоко, масла, вина, воды, пива, консервов, лимонада, кваса, 

муки, хлеба, воска, обоев, детских игрушек и т.д. 

Техно-химические анализы: исследования руд, сплавов, каменного угля, нефти, 

минералов, почвы, сельско-хозяйственных удобрений, кормов для скота и всякие 

исследования: бактериологические и химико-микроскопические. 

Деятельность института распространяется не только на Харьков, но и на весь юг.  

При институте учреждаются курсы, где под руководством профессоров и 

магистров фармации врачи, ветеринары и фармацевты будут иметь возможность 

практически изучать всякие методы исследования.  

Окончившим курсы будут выдаваться соответствующие дипломы. 

Продолжительность занятий на курсах – 10 недель. На неоткрывшиеся еще курсы, как 

уже сообщалось в «Утре», записалось около 30 человек. 


