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Статтю присвячено питанням підготовки фельдшерського персоналу в Херсонській губернії для потреб сухопутного і 

морського військового відомств Російської імперії. Автор акцентує увагу на передумовах для створення військових 

фельдшерських шкіл в містах Херсонської губернії - Кримської і Російсько-японської війни, та наявності в достатній 

кількості професіоналів-лікарів для викладання в цих закладах. Основний зміст дослідження становить аналіз 

навчальної та виховної діяльності в військових фельдшерських школах, особливостей управління та організаційних 

основ таких закладів. Виділено й описано характер поєднання теоретичного та практичного навчання. З’ясовано, що 

теоретична підготовка складалася із загальноосвітніх дисциплін та предметів медичного спрямування, практична ж 

підготовка відбувалася у військових шпиталях, де вихованці практикувалися в якості помічників лікарів.  
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губернія. 

 

Постановка проблеми: Аналізуючи 

політичну ситуацію в світі, та Україні зокрема, 

назрілою виявляється проблема підготовки 

військових медиків. З метою урахування 

регіонального історико-педагогічного досвіду 

актуальним постає питання дослідження 

особливостей підготовки військових 

фельдшерів у спеціалізованих навчальних 

закладах Херсонської губернії ІІ половини ХІХ 

ст. – початку ХХ ст. Відкриттю таких 

навчальних закладів найчастіше передували 

військові події, а у змісті навчально-виховної 

діяльності відображалися вимоги, поставлені 

реальними умовами ведення війни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій: 
Основи підготовки військового 

фельдшерського персоналу в навчальних 

закладах Херсонської губернії не було обрано 

темою спеціального наукового дослідження. В 

рамках розвідки історичних витоків медичних 

коледжів міст Миколаєва та Херсона, науковці 

Губанов С.М., Кисельов А.Ф., Черно В.С. у 

своїх дослідженнях звертають увагу на деякі 

аспекти функціонування військово-

фельдшерських шкіл регіону. Основну 

джерельну базу дослідження становлять архівні 

матеріали та матеріали, датовані періодом ІІ 

половини ХІХ – початку ХХ ст.  

Мета статті: виявлення особливих рис 

підготовки військових фельдшерів у 

навчальних закладах Херсонській губернії в ІІ 

половині ХІХ – на початку ХХ ст. 

Основні результати дослідження: 
Наймасштабнішою і найкривавішою з усіх 

російсько-турецьких війн ХІХ ст. була Східна 

(Кримська) війна 1853-1856 pp. Україна, на 

території якої фактично велися основні бойові 

дії, а її народ ніс основний тягар війни, 

зазнавала значних матеріальних і людських 

втрат (лише під час оборони Севастополя у 

сухопутних військах російської армії загинуло 

понад 25 тис. українців). В цей час постає 

питання підготовки кваліфікованого медичного 

персоналу (військових фельдшерів) для участі у 

бойових діях та надання допомоги пораненим 

на полі бою та у військових лікувальних 

закладах. Міста Миколаїв та Херсон, що 

входили до складу Херсонської губернії, 

територіально знаходилися у вигідному 

положенні для організації шпиталів та доставки 

поранених з театру військових дій [6, с.38]. 

Саме тому для створення спеціальних 

військово-медичних навчальних закладів для 

потреб сухопутного та морського відомства 

наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. були 

обрані саме ці міста Херсонської губернії. 

Одночасно з цим, не став значною проблемою 

підбір викладацького складу через наявність 

достатньої кількості практикуючих військових 

лікарів в цій місцевості. 
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Військово-морський шпиталь був головним 

лікувальним закладом не тільки м. Миколаєва, 

а й усієї причорноморської зони Російської 

імперії [2, с. 38] і під час Кримської війни 

(1853-1856 рр.) губернатор Миколаєва ставить 

питання перед Адміралтейством про 

будівництво спеціальної фельдшерської школи 

при військово-морському шпиталі за 

прикладом м. Кронштадта. Спеціальним 

наказом Адміралтейства 9 березня 1875 р. була 

відкрита школа для «підготовки 

фельдшерському мистецтву» [5, с. 67]. Цим же 

наказом була оформлена і «Программа 

обучения мальчиков фельдшерскому искусству 

при морском госпитале в городе Николаеве 

Херсонской губернии» [1, с.11-12]. 

Фельдшерська школа при Миколаївському 

морському шпиталі утримувалася на кошти 

морського міністерства. До неї для навчання 

приймали хлопчиків від 11 до 16 років [2, с. 42]. 

Станом на 1904 р. навчальний персонал школи 

складався з 15 осіб, а саме: інспектора школи, 

завідувача стройовою частиною, 13 викладачів 

та 3 наглядачів, крім цих осіб при вихованцях 

знаходилося 4 «дядьки». Школа на вересень 

1904 року налічувала 100 осіб вихованців, і у 

вересні під час вступної кампанії було 

прийнято ще 50. За малоуспішність в 1904 році 

зі школи відрахованих не було [4]. 

Фельдшерська школа готувала фельдшерів в 

основному для флоту, але частина з 

випускників направлялася в сухопутні війська. 

Обов’язковими предметами школи були: анато-

мія, фізіологія людини, гігієна, хірургія, догляд 

за хворими, заразні хвороби, фармакологія та 

додаткові: російська мова, арифметика, 

початкові відомості про природознавчі науки, 

історія, географія, латинська мова, ботаніка та 

закон Божий. Учні знаходились на військовому 

положенні, в штаті були наглядачі, які 

виконували функції вихователів [1, с. 12]. 

Учні школи проходили практику в 

військово-морському шпиталі під наглядом 

його начальника. В період практики 

заповнювали книжки хворих, приймали участь 

в операціях, доглядали за хворими [1, с. 12]. 

Оскільки шпиталь, розташований в м. 

Миколаєві, не міг приймати поранених та 

хворих з театру військових дій, в червні 1878 р. 

було прийняте рішення про створення в 

Широкій Балці (окраїна м. Миколаєва) 

тимчасового евакошпиталю виключно для 

хворих, куди направлялися лікарі-практиканти 

та випускники Миколаївської фельдшерської 

школи. Деяким з них було доручено спеціальне 

завдання по санітарній обробці (дезінфекції) 

кораблів, що привозили хворих [1, с. 9]. 

Випускники фельдшерської школи у 

виключних випадках надавали допомогу і 

Міській думі. Так, на прохання Міської думи 

випускники фельдшерської школи були 

направлені в Богоявленськ (Корабельний район 

міста Миколаєва) для організації «околотка» по 

наданню медичної допомоги незаможнім 

хворим та їх сім’ям [1, с. 13]. 

Результати діяльності Миколаївської школи 

військових фельдшерів виявилися позитивни-

ми, але в умовах постійних військових дій що 

вела Російська імперія, були недостатніми для 

задоволення потреб у кваліфікованих війсь-

кових фельдшерах. За часом пізніше, але анало-

гічна за метою, була відкрита фельдшерська 

школа і в м. Херсоні, передумовою чому стала 

війна з Японією. 

Херсонська військово-фельдшерська школа 

утримувалася за штатом, оголошеним в Наказі 

по Військовому відомству 4 січня 1905 року за 

№ 6 [3]. 

1910 року відбулася чергова ревізія цього 

навчального закладу, через результати якої 

дізнаємося про його організаційні та 

управлінські засади. Начальником школи на 

той час перебував полковник Михайло 

Іванович Арістов.  

Наявний склад вихователів, які не мали до 

вступу до школи серйозної педагогічної 

підготовки, змушував, на думку ревізорів,  

бажати кращого. Права начальника школи 

полковника Арістова були обмеженими і 

прагнення його поставити школу як військово-

навчальний заклад не знаходили належної 

підтримки в особі безпосереднього Начальника 

Одеського окружного військово-медичного 

інспектора дійсного статського радника 

Маркова [3]. 

За спостереженнями ревізора учні були 

розділені не на роти, а на віки і в цьому 

вбачалася причина того, що навчальний заклад, 

який повинен бути закладом військового 

характеру, таким не був і військове виражалося 

лише у формі одягу вихованців. 

Професійна підготовка вихованців 

складалася з стандартної теоретичної і 

практичної частини, але великою незручністю 
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для школи ставала віддаленість (до 3-х верст) 

від місцевого лазарету, куди вихованці ходили 

на практичні заняття [3]. 

Теоретична підготовка проводилося з 

використанням наочностей, адже на навчальні 

посібники відпускалося 1000 руб, і на 

канцелярію 180 руб. Але, не дивлячись на 

неодноразові клопотання училищного 

начальства, до 1910 р. заклад не мав ні 

учнівської, ні учительської бібліотеки [3]. 

Вихованці щодня отримували чай з білим 

хлібом, гарячий сніданок, обід з двох (а два 

рази на тиждень з трьох) страв і вечерю. 

Вихованці, які мали рідних і знайомих 

звільнялися на свята у відпустку, а на Різдво, 

Великдень і літні канікули частина вихованців 

роз'їжджалася на тривалий час [3]. 

На підставі Положення про Військово-

фельдшерські школи вихованці цих шкіл після 

закінчення курсу мали прослужити по 

військово-медичному відомству півтора року за 

кожен проведений в школі рік. Але, як 

помічалося, за останні роки цю обставину 

багато вихованців бажали уникнути. Пробувши 

рік-два в школі, вони прагли перейти в інші 

навчальні заклади; таким чином фельдшерська 

школа служила ніби етапом, засобом набуття 

на казенний рахунок достатньої підготовки для 

вступу в інший навчальний заклад, де набуття 

знань не було б пов'язане із зобов'язанням 

подальшої служби. Начальник школи 

полковник М.І. Арістов зайшов з поданням до 

начальства про необхідність стягнення з тих, 

хто залишає школу, матеріальних витрат, 

понесених казною на їх утримання. Начальник 

Головного військово-медичного управління, 

визнаючи обґрунтованість такого заходу, 

наказав стягувати понесені казною збитки з 

вихованців при залишенні ними школи до 

закінчення курсу, але у законодавчому порядку 

ця постанова не була  проведена [3]. 

Висновки та пропозиції: Нами з’ясовано, 

що військові фельдшерські школи Херсонської 

губернії за змістом навчально-виховної діяль-

ності, організації, управління були саме війсь-

ково-навчальними закладами з суворим режи-

мом життя вихованців в оточенні викладацько-

го офіцерського складу. Теоретичні та практич-

ні аспекти навчальної діяльності тісно пере-

пліталися між собою, високої оцінки заслу-

говувала діяльність вихованців шкіл під час 

епідемій та часто заміняючи лікарів при різних 

ситуаціях. Описаний випадок, коли випускник 

фельдшерської школи Коссинський при сорту-

ванні поранених та відсутності лікаря прийняв 

рішення провести самостійно операцію 

капітану Корсу з видалення осколка із рани, 

чим зупинив кровотечу, врятувавши капітану 

життя. Викладач фармакології Серединський 

навчав випускників фельдшерської школи 

мірам дезінфекції, карантину, чим допоміг не 

тільки військовому відомству, але й місту 

Миколаєву під час епідемічних спалахів 

висипного тифу, холери, дизентерії [1, с. 14]. 

В інструкції Військово-медичного управлін-

ня, направленій в Миколаївську військову 

фельдшерську школу було вказано: «Готовить 

учеников ко всяким ситуациям, дабы при необ-

ходимости каждый из них мог принести пользу 

Отечеству». І це себе виправдало [1, с. 13]. 

Питання формування військової 

фельдшерської освіти в Херсонській губернії (ІІ 

половина ХІХ – початок ХХ ст.) вимагає 

подальшого вивчення з метою втілення 

позитивного регіонального досвіду у сучасній 

підготовці військових медичних працівників. 
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Селятенко О.В. 

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ВОЕННЫХ ФЕЛЬДШЕРОВ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ХЕРСОНСКОЙ 

ГУБЕРНИИ (II ПОЛОВИНА XIX - НАЧАЛО ХХ В.) 

Статья посвящена вопросам подготовки фельдшерского персонала в Херсонской губернии для нужд сухопутного и 

морского военного ведомств Российской империи. Автор акцентирует внимание на предпосылках для создания 

военных фельдшерских школ в городах Херсонской губернии – Крымской, Русско-японской войн, а также на наличии в 

достаточном количестве профессионалов-врачей для преподавания в этих учреждениях. Основное содержание 

исследования составляет анализ учебной и воспитательной деятельности в военных фельдшерских школах, 

особенностей управления и организационных основ таких заведений. Выделены и описаны характер сочетания 

теоретического и практического обучения. Выяснено, что теоретическая подготовка состояла из 

общеобразовательных дисциплин и предметов медицинского направления, практическая же подготовка проходила в 

военных госпиталях, где воспитанники практиковались в качестве помощников врачей. 

Ключевые слова: фельдшер, военный фельдшер, фельдшерская школа, военно-фельдшерская школа, Херсонская 

губерния. 

 

Seliatenko O. 

FEATURES OF THE TRAINING OF MILITARY PARAMEDICS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE 

KHERSON PROVINCE (II HALF OF THE XIX - EARLY XX CENTURIES). 

The article is devoted to the issues of training paramedic personnel in the Kherson province for the needs of the land and naval 

military departments of the Russian Empire. The author focuses on the prerequisites for the establishment of military medical 

school in the cities of Kherson province - the Crimean, Russian-Japanese War, as well as the presence of a sufficient number of 

professionals-doctors to teach in these institutions. The main content of the study is the analysis of educational and upbringing 

activities in military paramedic schools, management features and organizational bases of such institutions. The nature of the 

combination of theoretical and practical training is singled out and described. It was found that the theoretical training consisted 

of general educational disciplines and medical direction, the practical training was held in the military hospitals, where students 

practiced as physician assistants. 

Keywords: paramedic, military paramedic, paramedic school, military paramedic school, Kherson Province. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


