
Scholarly Works of the Faculty of History, Zaporizhzhia National University. 2018. Vol. 51    ISSN 2076-8982

194

УДК 94 (477): 371.12 «ХІХ»                                                            DOI: 10.26661/swfh-2018-51-019

Соціальний склад та освітній рівень земських вчителів 
Чернігівської губернії наприкінці ХІХ ст.

А. С. Клепак
Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського
alya2879@ukr.net

Ключові слова: 
Чернігівська губернія, вчитель, 
земство, початкові школи, 
педагогічні кадри, освітній 
рівень, соціальне становище, 
вчительські курси.

У статті проаналізовано особливості освітнього рівня та соціального ста-
тусу земських вчителів Чернігівської губернії наприкінці ХІХ ст. Особли-
ву увагу приділено таким аспектам питання, як рівень заробітної плати, 
причини плинності педагогічних кадрів, соціальні переваги прийняття на 
службу, вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня.
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The article analyzes the peculiarities of the educational level and social 
status of Chernihiv province zemstvo teachers in the late XIX centuries. 
Focuses on the conditions of the level of wages, the causes of the fluidity 
of teaching staff, the social benefits of recruiting, the requirements for ed-
ucational and qualification levels. 
Installed that at the end of the XIX century on the Ukrainian land that was 
part of the Russian empire was lack of qualified teaching staff for public 
schools. It was found that one of the most effective ways to solve this prob-
lem was to hold congresses for teachers to improve their qualifications.

Внаслідок проведення загальноімперських 
освітніх реформ, в українських губерніях у другій 
половині ХІХ ст. різко зросла мережа та кількість 
земських навчальних закладів. У зв’язку з чим ак-
тивізувалось питання наявності кваліфікованих 
вчительських кадрів, серед яких відчувалась ката-
строфічна нестача. Серед основних причин такої 
ситуації були: по-перше, низький рівень оплати 
праці; по-друге, брак нормального житла; по-тре-
тє, незадовільні соціально-побутові умови; по-чет-
верте, постійний тиск з боку керівництва.

Питання наявності грамотного педагогічного 
персоналу в різних навчальних закладах України 

(середина ХІХ – початок ХХ ст.) побіжно розгля-
дали у своїх працях О. М. Іринін [1], Ф. Л. Левітас, 
О. В. Дудар [2], І. М. Петренко [3], Н. Р. Петрощук 
[4]. Тема ж суспільного та соціального становища 
вчителя Чернігівської губернії зазначеного пе-
ріоду не була предметом їх спеціального вивчен-
ня. У зв’язку з цим у даній статті зроблено спробу 
висвітлити саме цей аспект проблеми.

Однією з основних проблем тогочасної 
шкільної справи було те, що викладацький пер-
сонал постійно нарікав на своє тяжке, часом 
безвихідне матеріальне становище [1, с. 79] 
(див. табл. 1).

Таблиця 1.  Рівень заробітної плати педагогічних працівників народних шкіл 
Чернігівської губернії у 1891 р. [5, с. 118]
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Аналізуючи дані таблиці 1, бачимо, що ста-
ном на першу половину 90-х рр. ХІХ ст. грошова 
винагорода для вчителів та вчительок за працю 
складала в середньому 200–300 руб., помічників 
– 150–200 руб., законовчителів – 50–100 руб. на 
рік. Зрозуміло, що такий рівень заробітної плати 
не міг забезпечити нормальні матеріально-побу-
тові умови проживання. Тому педагогічна служба 
в середньому тривала від 3 до 4 років, в окремих 
випадках від 6 до 8 років. 

Цікаво, що розмір окладу в деяких повітах за-
лежав від статі. Зокрема, таке практикувалося в 
Козелецькому (240 руб. чоловіки й 180 руб. жін-
ки), Борзенському (500 й 180), Кролевецькому 
(232 й 132), Новгород-Сіверському (200 й 150), 
Городнянському (240 й 216), Суражському (300 
й 240) повітах. І лише в Остерському чоловіки й 

жінки отримували однаково – 240 руб. Щодо ін-
ших повітів, то там грошова винагорода залежала 
від поділу на першорозрядних, другорозрядних 
вчителів і помічників, або на старших й молод-
ших спеціалістів (в Мглинському). Щоправда, в 
деяких населених пунктах вчителі користувалися 
поступовим підвищенням рівня заробітної плати 
по мірі проходження служби. Так відбувалося в 
Козелецькому й Ніжинському повітах (20% через 
5 років), Глухівському (20% через 3 роки), Старо-
дубському (20 руб. надбавки за кожні 5 років), 
Мглинському (30 руб. за 3 роки). 

Щодо соціального складу, віку та рівня осві-
ти викладацького корпусу, то маємо дані Черні-
гівської земської емеритальної каси за 1893–
1896 рр., які дозволяють зробити відповідні ви-
сновки (див. табл. 2).

Мглинський - 5 19 - - 9 - - 24 -

Стародубський - 26 - - 1 - - 26 - -

Новозибківський - - 15 12 2 - 1 24 1 1

Городнянський - 27 - - - 3 1 27 - -

Чернігівський 1 26 1 - - 5 - 23 2 1

Сосницький - 21 8 - - 12 1 28 1 -

Н.-Сіверський - 27 1 1 7 - - 28 1 -

Глухівський 19 15 9 - 9 2 - - 43 -

Кролевецький - 31 3 1 - - - 34 - 1

Конотопський 1 7 19 - - 2 - - 22 5

Борзенський - 2 31 - - 11 3 - 33 -

Ніжинський 4 25 6 - - 1 12 31 2 -

Козелецький - 20 9 - - 9 3 - 29 -

Остерський 2 18 2 5 - - - 1 21 5

Всього 27 253 138 19 19 54 22 222 196 14

Таблиця 2. За даними Чернігівської земської емеритальної каси

За станом 
Чол. Жін. Разом %

Дворян 38 122 160 22
Духовних 43 127 170 24, 2
Купців і почесних громадян 59 31 90 12,8
Міщан 62 34 96 13,7
Селян і козаків 113 27 140 20,0
Інших 18 26 44 6,3
Всього 333 367 700 100

За віком
До 25 років 90 163 253 36,1
25 – 35 167 164 331 47,3
35 – 45 65 37 102 14,6
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45 – 60 11 3 14 2,0
Більше 60 - - - -
Всього 333 367 700 100

За освітою
З вищою - 3 3 0,4
середньою 39 262 301 43,0
низькою 270 60 330 47,2
Інших (дом. освіта тощо) 24 42 66 9,4
Всього 333 367 700 100

Як бачимо, низький рівень добробуту та не-
сприятливі умови праці призвели до масового 
залучення в навчальний процес жінок, оскіль-
ки більшість чоловіків з часом відмовлялись від 
посад, мотивуючи це неможливістю утримувати 
сім’ї. До речі, батьки більше симпатизували вчи-
телям-чоловікам, бо вони забезпечували хорошу 
дисципліну, а діти більше любили вчительок, уба-
чаючи у них других мам [3, , с. 121]. Контингент 
вчителів (47,6%) і вчительок (52,4%) складали го-
ловним чином молоді люди до 35 років, з яких пе-

реважна більшість (47,2%) мали низький рівень 
освіти, значна частина (43%) – середній і лише 
3 жінки отримали вищу освіту. Щодо соціального 
статусу, то 24,2% шкільних працівників були ви-
хідцями із середовища духівництва, 22% – дворя-
нами, решта – це люди з непривілейованих станів 
(міщани, селяни, козаки). 

Неабиякою проблемою для тогочасного вчи-
теля була також ситуація, коли він був змушений 
працювати з кількома групами учнів одночасно 
[4, с. 63] (див. табл. 3).

Таблиця 3. Типовий розклад в одній із шкіл Чернігівської губернії

Розклад І група ІІ група ІІІ група

1 урок письмо
письмова вправа 

з арифметики
читання

2 урок читання письмо
письмова вправа 

з арифметики

3 урок
письмова вправа з 

арифметики
читання письмо

4 урок Арифметика

Зрозуміло, що сумлінно виконувати свою ро-
боту за такою схемою було надзвичайно склад-
но. «Заниматься одному учителю со всеми тремя 
группами очень трудно; заниматься же с тремя 
группами единовременно прямо-таки невозмож-
но. – пояснював інспектору один із вчителів. – 
Мыслимо ли например, назначить чтение едино-
временно? Ведь учитель должен сам следить за 
чтением каждого ученика, поправлять его ошиб-
ки, объяснять, чего ученик не понимает. Итак, чте-
ние должно происходить в каждой группе отдель-
но. То, что сказано о чтении, можно сказать и об 
арифметике. Познания каждой группы весьма су-
щественно разнятся между собой. Следователь-
но, и тут немыслимы единовременные занятия, 
а нужно заниматься с одной группой, а другим 
давать самостоятельные работы; это в теории и 
не трудно, на практике же очень затруднительно 

распределить занятия так, чтобы с каждой груп-
пой заниматься порознь, не оставляя при этом в 
стороне две другие» [5, с. 112]. 

На жаль, наприкінці ХІХ ст. більшість початко-
вих навчальних закладів Чернігівській губернії 
(64,4%) змушені були працювати саме так. Адже 
в 1897 р. із 567 земських шкіл 365 мали 1 вчителя, 
182 – 2, і лише 20 – 3 і більше.

Такий стан справ призвів до того, що наприкін-
ці ХІХ ст. Чернігівська губернська земська управа 
поступово приступила до відновлення системи 
підвищення кваліфікації вчителів, шляхом ор-
ганізації з’їздів, змішаних, загальноосвітніх та 
педагогічних курсів, а також курсів з окремих 
предметів та спеціальностей. З 1893 р. передба-
чалося організувати курси таким чином, щоб за 
три наступні роки на них побували всі вчителі 
губернії [6, с. 330]. Так, у 1894 р. на курси приїха-
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ло по 12 вчителів з Чернігівського, Городницького, 
Сосницького, Козелецького і Остерського повітів. У 
1896 р. курси відбулись у Борзні, Глухові, Ніжині, 
Конотопі, Сосниці та Городні. У наступному році на 
заняттях були присутні вчителі з Новозибківсько-
го повіту, через рік – Кролевецького, Суражського, 
Стародубського та Чернігівського повітів [7, с. 83]. 
Тривалість й програма курсів у кожному повіті від-
різнялась в залежності від фінансування, матері-
ально-технічної та викладацької бази. 

Отже, на основі наведених даних можна зро-

бити обґрунтований висновок про те, що у другій 
половині ХІХ ст. викладацький корпус народних 
шкіл Чернігівської губернії складався з осіб, які 
належали до різних соціальних груп, малий різ-
ний рівень освіти, а також фахової підготовки. 
Одним із шляхів вирішення цих проблем стало 
проведення педагогічних курсів. Але навіть такі 
дії влади суттєво не вплинули на ситуацію в ці-
лому, оскільки, як і раніше, соціальне становище 
вчителя було вкрай ненадійним, що призводило 
до відпливу кваліфікованих кадрів.
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