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Анотація. В статті висвітлюється етап зародження земської медицини в 

Україні. Розкриваються ініціативи земських лікарів з питань шкільної гігієни 

та проблеми з якими їм проходилося зіштовхуватися. 
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У середині ХІХ ст. населення України проживало та працювало у 

жахливих антисанітарних умовах, які слугували провідниками повальних 

епідемій. В наслідок ігнорування профілактичних заходів в Російській імперії 

панувала висока смертність серед населення, особливо дітей, в результаті чого 

щорічно помирало від 1,5 до 2 млн. чол. [1, с. 6]. 



Стараючись зменшити революційні настрої, підігрітих поразкою у 

Кримській війні (1853-1856), Олександр ІІ пішов на зустріч народу і провів 

низку важливих реформ, серед яких слід відзначити - земську (1864). Земство 

вводилося майже по всій імперії за виключенням деяких губерній, в тому числі 

трьох українських: Київської, Подільської та Волинської, на цих територіях 

воно було введено лише у 1904 р. [2, с. 323]. 

У цей час виникають нові форми та методи роботи, створюються медичні 

товариства, різко відмінні існуючим до того, виникають медичні періодичні 

видання, які об’єднують та направляють діяльність лікарів, виникає живе 

спілкування лікарів через пресу, в товариствах, на з’їздах. Виникає самовіддане 

служіння лікарів народу - «земська медицина». 

Земська медицина практично починає діяти з «нуля», з багажем повальних 

епідемій, антигігієнічного існування, неосвіченості та бідності народу. Функції 

земств були обмежені, по суті вони зводилися до забезпечення населення 

продовольством на випадок голоду, організації медичної допомоги, 

будівництва і утримання шкіл, збору статистичних даних. Всі ці фактори 

кидали виклик земським лікарям, яким випав нелегкий шлях охорони 

народного здоров’я. 

З розвитком земської медицини у повітах та губерніях поступово почалося 

запровадження лікарсько-санітарних наглядів за школами. Земські лікарі 

проводили в школах, з метою попередження поширення інфекційних 

захворювань, обстеження учнів та санітарного стану шкіл, умов викладання, 

обговорювали та вирішували питання запровадження в навчальних закладах 

шкільного лікаря. Значну увагу лікарі приділяли профілактичному напрямку - 

поширенню гігієнічних знань. 

Багато ними було зроблено у сфері народної просвіти, і в медицині та 

підвищенні добробуту. Порівняння медичної і шкільної справи в губерніях 

земських і не земських чітко це доводить. Для прикладу, у 1889-92 рр. за 

лікарською допомогою на 100 тис. чол. зверталося в не земських губерніях - 

12814 чол., а в земських 30036 чол., більше у 2,5 рази. Достатньо вказати на 



прагнення до передачі народної освіти від земських церковно-приходським 

школам, освітнє значення яких було сумнівним [1, с. 23]. 

З середини 1870-х рр. лікарями приділяється значна увагу влаштуванню 

шкільних будівель у гігієнічному відношенні. Члени Товариство Херсонських 

лікарів задавалися питанням хто повинен займатися охороною здоров’я 

молодого покоління. Це питання вони покладали на лікарів, які присвячували 

своє життя не тільки лікуванню, але і попередженню захворювань [5, с.19-20]. 

Питання санітарного нагляду за школами вперше було підняте на 

губернських з’їздах у Полтавській (1882), а в Херсонській губерніях у 1888 році 

на ХІ з’їзді лікарів. На ньому було підтримано ініціативу лікаря М.С. Уварова 

про необхідність проведення санітарного нагляду за школами губернії, шляхом 

постійного антропологічного нагляду за учнями, визначенням впливу шкільних 

умов на фізичний розвиток дітей, на стан їх здоров’я і в особливості на 

розповсюдження заразних хвороб [6, с. 530]. 

Земські лікарі дедалі відігравали важливу роль у житті земств, що не могло 

подобатися місцевим поміщикам, які розглядали їх, як безправних 

«вільнонайманих». В середині 1880-х рр. в земствах, особливо повітових, 

назрівало невдоволення місцевих еліт лікарями. Земські лікарі добивалися 

заснування санітарних рад - незалежних від свавілля адміністрацій і земських 

управ організації, яка відповідала за лікарсько-санітарну справу в місцевих 

масштабах. Не раз відбувалися зіткнення повітових управ з лікарями, які, як 

правило, закінчувалися звільненням «непокірних» [3, с. 67]. Так, 

Миргородський земський лікар І.А. Зубковський, обурювався тим, що у 

шкільному будинку містечка Баранівки розбиті вікна, у Кибинській школі 

замерзало в класі чорнило, в Остапівському училищі чинила неподобства п’яна 

сільська поліція. Коли лікар поставив питання про школи в земстві 

предводитель дворянства О.Д Старицький, відверто сказав: «Що, ви хочете 

зробити із селян учених? Вони не вчені, та що роблять із нами…» (тобто 

поміщиками) [4, с. 147]. 



У протистоянні та боротьбі за охорону здоров’я населення з місцевими 

елітами, не маючи кількісної та матеріальної переваги лікарі часто програвали, 

що і сталося з І. Зубковським. Місцеві можновладці домоглися прийняти 

ганебне недемократичне рішення про виключення незручних їм лікарів із числа 

гласних. І.А. Зубковський змушений був виїхати з Миргорода [4, с. 148]. 

Отже, у важкий період становлення земської медицини в Україні земські 

лікарі самовіддано взяли на себе відповідальність за охорону народного 

здоров’я. Їхні добрі наміри не завжди зустрічали підтримку, але не дивлячись ні 

нащо вони залишили досить помітний слід в історії медицини. У перші 

двадцять років існування земств починають зароджуватися наукові основи 

шкільної гігієни, проводяться санітарні нагляди за школою та її учнями, в 

період епідемій приймаються рішення щодо карантинного закриття шкіл, 

видаються перші наукові праці, проводяться губернські та всеросійські медичні 

з’їзди.  
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