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ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИВАТНИХ ЗАКЛАДІВ  
ОСВІТИ В УКРАЇНІ (ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.) 

Реформування системи освіти в Україні, суть якого розкривають Закон 
України “Про освіту” та Національна доктрина розвитку освіти, сприяло 
появі недержавних закладів освіти, покликаних забезпечити типову 
різноманітність навчальних закладів та задовольнити суспільні запити на 
освіту. 

Однією з умов ефективного функціонування закладів такого типу є 
розробка та реалізація нормативних документів, що регламентували б їхню 
діяльність. Як відомо, все нове – це добре забуте старе, тому спробуємо 
прослідкувати, як вирішувалося це питання в ХІХ – на початку ХХ століття. 

Перші публікації, що висвітлюють політику уряду стосовно 
недержавних закладів освіти, належать до початку ХХ ст. Це, насамперед, 
праці В.В.Григорьєва та Альошинцева І., в яких автори показують місце і 
значення приватних закладів в освітній галузі Росії, складовою якої на той 
час була і Україна. 

Деякі аспекти діяльності приватних закладів освіти знайшли своє 
відображення в працях І.А.Добрянського, Н.Н.Кузьміна, М.О.Веселова, 
В.В.Постолатія та ін. 

Останнім часом з’явилося чимало дисертаційних досліджень, де 
розглядається проблема становлення жіночої освіти, яка забезпечувалася за 
рахунок приватних закладів. Це праці О.Аніщенко (розвиток професійної 
освіти), П.Єршової (розвиток жіночої освіти на Волині), Т.Сухенко (розвиток 
середньої жіночої освіти в Україні) та ін.  

Цікавою є праця Н.В.Фліта „Школа в России в конце ХІХ – нач. ХХ в.: 
Методическое пособие”, в якій вперше зроблена спроба показати 
законодавче забезпечення приватних закладів освіти. 

Проте ця праця має узагальнюючий характер і не дає змоги 
прослідкувати законодавче забезпечення в еволюції. Прагнення простежити 
розвиток законодавчого забезпечення приватних закладів освіти сприяло 
вибору теми дослідження “Законодавче регулювання приватних закладів 
освіти в Україні (ХІХ – поч. ХХ ст.).  

Джерелами дослідження стали законодавчі та нормативні постанови, що 
регламентували діяльність недержавних закладів освіти, та праці з історії 
педагогіки.  

Першим документом, в якому зверталася увага на приватні заклади 
освіти (на той час це були приватні пансіони), стали “Положення про малі та 
головні училища” (1784). В одному із параграфів закону ставилася вимога, 
щоб навчання в пансіонах здійснювалося за програмами училищ. Якщо 
раніше пансіони відкривалися стихійно, то тепер необхідно було отримати 
дозвіл в училищній комісії. 



Таким чином уряд вперше звернув увагу на діяльність приватних 
закладів і взяв їх під свою опіку.  

Складним і суперечливим: від прагнення знищити – до визнання – для 
приватних закладів освіти було ХІХ століття, що характеризується 
формуванням державної системи шкільної освіти, яка чітко регламентувала 
діяльність різних типів навчально-виховних закладів, які функціонували в 
різних регіонах країни. З метою покращення навчально-виховного процесу і, 
прагнучи державні установи зробити домінуючими, уряд взяв приватні 
заклади під свій жорсткий нагляд. 

Для того, щоб відкрити заклад, необхідно було подати документи, які 
засвідчували б особу, що прагне заснувати заклад, та вчителів, які будуть 
працювати тут, а також подати навчальні плани та програми на розгляд 
губернського директора, з дозволу якого відкривалося училище [1,36]. 

Оскільки викладання здійснювалося за програмами училищ, то право 
викладати у приватних пансіонах мали лише ті, хто отримав свідоцтво, що 
засвідчувало знання предмету і методики його викладання, завірене підписом 
директора й учителів гімназії, де проходив іспит.  

Перед педагогами  приватних закладів ставилася вимога працювати 
лише за книгами, якими послуговуються в училищах імперії.  

Навчальний план, що був затверджений університетом за поданням 
губернського директора, засновник не мав права змінювати. При укладанні 
навчального плану ставилася лише одна вимога – наявність російської мови 
[1,36].  

Незважаючи на те, що державна політика спрямована була на жорсткий 
контроль за діяльністю приватних навчальних закладів, особливо іноземних, 
все ж таки негативний вплив на підростаюче покоління був досить сильним. 
Так, в 1811 році О.Розумовський писав: “У нашій державі набула 
розповсюдження іноземна освіта. ...Виховуючи своїх дітей в руках іноземців, 
дворянство та інші прошарки населення готують повільну пагубу 
суспільству. Майже всі пансіони імперії юним росіянам навіюють неповагу 
до мови рідної, охолоджують їхні серця до всього домашнього і в серці Росії 
із росіянина виховують іноземця. Все це призводить до викорінення 
народного духу” [1,75-76].  

Аби уберегти націю від негативного впливу іноземної освіти, були 
застосовані наступні заходи.  

1. Якщо раніше бралася до уваги лише освіченість власника (Указ 1804 
року), то тепер враховувалися і на моральні якості засновника. 

2. Від засновника вимагалося вільне володіння російською мовою. 
3. З метою протидії іноземним ідеям ставилася вимога: предмети 

викладати виключно російською мовою, особлива увага зверталася на 
історію. 

Наступним документом, що визначив ряд заходів по впорядкуванню 
приватних закладів, став Устав 1828 року, за яким нагляд за недержавними 
закладами покликані були здійснювати у губернських місцях директор 



училищ, а в повітових – штатні наглядачі. З 1833 р. столичні заклади 
потрапляють під опіку інспекторів, яких призначає опікун округу [4,358].  

Під особливий нагляд потрапляють іноземні пансіони. За додатковими 
постановами до Уставу 1828 р. від осіб, які утримують приватні пансіони, 
вимагалися документи, які засвідчували б їхній освітній рівень, 
віросповідання, поведінку, підтверджені нашими місіями за кордоном 
(Постанова від 15 червня 1831 р.) [7,20].  

Але ці розпорядження не дали очікуваних результатів, тому уряд вдався 
до обмеження відкриття нових пансіонів. У Постанові від 4 листопада 1833 
року зазначалося, що дозвіл на відкриття недержавних закладів освіти має 
право видавати лише міністерство і в надзвичайних ситуаціях (наприклад, 
відсутність в окрузі відповідних навчальних закладів). 1834 року були 
призначені особливі інспектори для нагляду за приватними пансіонами.  

Від власника закладу розпорядженням від 12 січня 1835 р. вимагалося 
бути російським підданим. Раніше достатньо було проживати на території 
Росії не менше п’яти років (за уставом 1828 р.) [6 с. 358].  

Незважаючи на всі зусилля уряду обмежити діяльність навчальних 
закладів, вони продовжували функціонувати, оскільки мали попит серед 
дворянства, яке за традицією продовжувало віддавати своїх дітей здобувати 
освіту в закладах такого типу.  

Дещо інше ставлення з боку уряду до недержавних закладів 
спостерігаємо в 50-х роках. Циркуляром 1857 року скасовувалися обмеження 
1835 року, а в 1858 право давати дозвіл на відкриття недержавних закладів 
отримали попечителі округів.  

Цього ж року (1857) уродженкам західних губерній було дозволено 
відкривати приватні навчальні заклади в губерніях Київського і Віленського 
учбових округів і викладати в них польську мову [9 с. 539]. 30 травня 1858 
року було проголошено “Положення про жіночі учбові училища відомства 
МНО”, основна ідея якого полягала в тому, щоб залишити за жіночими 
училищами характер приватних навчальних закладів. Така позиція уряду 
прослідковується і в “Положенні про жіночі гімназії МНО” (24 травня 1870 
року), де зазначається: “Жіночі гімназії і прогімназії відкриваються в містах, 
як тільки з’явиться нагода забезпечити їх існування за рахунок суспільних чи 
приватних пожертвувань” [7,47].  

У 60-х роках держава вперше визнає приватні заклади і допускає їхню 
конкуренцію з державними, про що читаємо в журналах Головного 
керівництва училищами: “Приватні навчальні заклади сприяють добробуту 
державних закладів, забезпечуючи підготовку учнів, в той же час мають 
важливе значення у вихованні дітей в дитячому віці, зберігаючи характер 
домашнього виховання, і, нарешті, дозвіл знову відкривати пансіони і школи 
слугуватиме покращенню діяльності цих закладів через пробудження 
благородного змагання” [1,256].  

Оскільки держава визнала недержавні заклади освіти як повноцінні 
освітньо-виховні установи, які мають бути покликані сприяти урядові у 
справі розповсюдження народної освіти, виникла нагальна потреба 



забезпечити законодавче їх функціонування. Документом, який регулював 
діяльність приватних закладів освіти, став Устав 1868 року, прийнятий 19 
лютого, основні положення якого збереглися до 1917 року. За новим Уставом 
приватні навчальні заклади поділялися на 3 розряди: училища вищого або 
першого, розряду (із 6-ма класами), де передбачалося мати не менше 6 
класів; училища ІІ розряду – не менше 3-х класів, до училищ ІІІ розряду 
належали двокласні та однокласні училища. Навчальний курс одного класу 
тривав не менше року [7,17].  

Кращим приватним чоловічим училищам першого розряду, що 
працювали за навчальними планами, наближеними до класичних гімназій 
МНО, могло бути присвоєне звання гімназій, яке надавало певні права і 
переваги (привілеї). Проте ця постанова не стосувалася жіночих училищ 
[7,48].  

Особи чоловічої статі, які прагнули відкрити училища першого розряду, 
зобов’язані були подати свідоцтво про закінчення курсу в одному з вищих 
навчальних закладів Росії; для заснування училища ІІ розряду, а також 
двокласного приватного училища ІІІ розряду – свідоцтво на звання 
домашнього учителя.  

Особи жіночої статі повинні були мати звання домашньої наставниці або 
вчительки. Засновникам та засновницям приватних однокласних училищ 
третього розряду достатньо було мати свідоцтво на звання початкового 
учителя чи вчительки.  

Педагоги, які закінчили курс в одному із закордонних університетів, аби 
отримати дозвіл на відкриття приватного закладу, повинні були скласти 
особливий іспит за програмою, затвердженою МНО [7 с. 18]. 

У майбутньому циркулярними розпорядженнями були внесені деякі 
доповнення до законодавчих статей 1868 року.  

1. Приватні елементарні школи для дітей обох статей можуть 
утримувати лише особи жіночої статі (14 серпня 1877 року). 

2. Утримання двох приватних навчальних закладів може бути дозволене 
лише у виняткових випадках (10 листопада 1893 року). 

3. Особи жіночої статі можуть утримувати чоловічі гімназії І та ІІ 
розрядів лише з дозволу Міністра і при умові, що керівництво в таких 
училищах здійснюватиме особа чоловічої статі (10 листопада 1893 року) 
[6,428].  

Відповідальність за педагогічний колектив училища ніс власник закладу.  
У перших трьох класах приватних училищ І розряду мали право 

викладати лише особи, які закінчили вищі навчальні заклади імперії. 
Свідоцтво домашнього учителя і учительки дозволяло працювати в нижчих 
трьох класах училищ першого розряду та в училищах другого розряду. Для 
роботи в училищах третього розряду достатньо було мати звання 
початкового учителя і учительки.  

Отже, в усіх класах училищ ІІ розряду могли працювати особи без вищої 
освіти. Із загального правила виняток становили:  

– священики, якщо навіть не закінчили духовної академії; 



– іноземці, що закінчили курс в університетах і склали іспити на право 
викладати в приватних закладах; 

– учителі і вчительки новітніх іноземних мов при наявності свідоцтва на 
звання домашніх учителів та вчительок; 

– вчителі мистецтв, доступ яких до викладання в приватних навчальних  
закладах був необмеженим [2,12]. 

Учителі державних закладів мали право працювати за сумісництвом у 
відповідних за розрядом приватних училищах [7,19]. Це давало можливість 
забезпечити педагогічними кадрами приватні заклади, які не мали прав 
міністерських і відповідно вчителі в них не користувалися тими правами, що 
в державних закладах (наприклад, пенсії).  

Для роботи вихователем (гувернером) та вихователькою (гувернанткою) 
у приватних училищах першого розряду необхідно було мати звання 
домашнього учителя чи вчительки, а в училищах ІІ та ІІІ розрядів – звання 
початкового учителя та вчительки [7,12].  

Додатковими розпорядженнями від 14 травня 1893 року вихованкам 
вищих жіночих курсів у надзвичайних випадках дозволялося викладати у 
старших класах гімназій навчальних закладів першого розряду [6,430]. 
Розпорядженням Святого синоду від 23 грудня 1878 року дозволялося 
викладати Закон Божий особам, які закінчили духовну семінарію, але не 
прийняли духовний сан, якщо єпархіальний архієрей не знайде кандидата на 
цю вакансію. Така особа повинна була називатися учителем цього предмету, 
а не законовчителем [7 с. 31].  

Пункт 2 Уставу 1868 року скасовував надмірне підпорядкування 
програм приватних шкіл програмам державних закладів. Тепер засновник 
знову отримував можливість самому визначати кількість предметів та годин, 
обмеження стосувалися лише Закону Божого та російської мови, які повинні 
були бути обов’язковими в усіх приватних училищах, а в училищах, де 
передбачено викладання історії та географії, до обов’язкових належали також 
російська історія та географія.  

Із вищесказаного можна зробити висновок: Устав 1868 року був менш 
консервативним, створював кращі умови для розвитку приватних закладів, 
які задовольняли різноманітні потреби суспільства в освіті. 

У майбутньому діяльність недержавних закладів освіти регулювалася 
міністерськими та урядовими циркулярами, постановами, що стосувалися 
навчальних закладів такого типу.  

З метою ознайомлення з усіма вимогами законів уряду та навчального 
відомства відносно своїх прав та обов’язків осіб, які працюють в галузі 
недержавної освіти, та полегшення їхньої діяльності в 1893 році було 
видруковано Зібрання законів, куди увійшли постанови, видані з 1828 по 
1879 рік. Чимало з цих постанов втратили свою актуальність, а інколи навіть 
суперечили одна одній, тому в 1898 році Міністерство народної освіти 
вирішило переглянути законодавчу базу. Проте нове положення, яке б 
регулювало діяльність приватних шкіл, так і не було складене. 



Лише в 1914 році були затверджені закон та правила про приватні 
навчальні заклади, класи та курси МНО, які не користуються правами 
державних навчальних закладів, відповідно до якого назву “приватний 
навчальний заклад” було замінено на “середній приватний навчальний 
заклад”, а назву “приватний навчальний заклад другого розряду” та 
“приватний навчальний заклад третього розряду” – на “нижчий приватний 
навчальний заклад” [3,3].  

Новими правилами передбачався поділ приватних навчальних закладів, 
класів та курсів на три розряди:  

1) нижчі, об’єм навчання в яких не перевищував курсу вищих 
початкових училищ або державних ремісничих училищ; 

2) середні, курс навчання вищий, ніж в інших, але не більший, ніж у 
гімназіях та інших державних середніх навчальних закладах; 

3) вищі, курс навчання вищий, ніж в гімназіях та інших середніх 
навчальних закладах [5,5].  

Приватні заклади поділилися на: загальноосвітні, спеціальні, професійні. 
Допускалося поєднання загальноосвітніх зі спеціальними та професійними, а 
класи та курси могли відкриватися при навчальних закладах або окремо. 

Новим законом встановлювалася залежність вищих і середніх учбових 
закладів від опікуна навчального округу, а нижчих – директора та інспекторів 
народних училищ. Вищі відкривалися з дозволу МНО [5 с. 7]. 

Новими правилами пріоритетною мовою викладання проголошувалася 
російська, проте під час опанування державною мовою дозволялося 
користуватися батьківською як додатковою: в середніх навчальних закладах 
– у класі, який за програмою відповідав першому класу державних гімназій, а 
в нижчих навчальних закладах, класах та курсах – протягом першого року 
навчального курсу [3,6].  

Як і раніше, загальноосвітні предмети дозволялося вивчати лише за 
підручниками та посібниками, затвердженими навчальним комітетом МНО 
або місцевою опікунською радою та духовним керівництвом [3,7].  

“Положенням про єдину трудову школу УРСР” (травень 1919 р.), в 
основу якого було покладено чинне в Радянській Росії “Положення про 
єдину трудову школу” (1.10.1918), за яким всі навчальні заклади переходять 
у відання Народного комісаріату освіти, ліквідовується такий тип навчальних 
закладів, як приватні.  

Аналіз законодавчих документів, що стосувалися приватних навчальних 
закладів, дав можливість простежити позицію уряду щодо недержавної ланки 
освіти. 

Статтями законів 1784 та 1804 року уряд брав на себе лише 
контролюючу функцію за діяльністю недержавних закладів. За статутом 1828 
року відкриття добре облаштованих приватних закладів вважалося справою 
корисною, проте вже на початку 30-х років уряд змінив свою позицію: МНО 
запропонувало ряд заходів, які обмежили збільшення кількості приватних 
пансіонів.  



Переломним в історії розвитку приватних закладів стає 1868 рік. 
Уставом 1868 року визнається позитивний вплив приватних закладів та їхню 
здатність конкурувати з державними закладами, що, в свою чергу, сприяло 
покращенню їх обопільної роботи, у справі виховання підростаючого 
покоління. Ця позиція уряду щодо приватних закладів збереглася до 1917 
року.  

Законодавча база діяльності приватних закладів освіти, розроблена в 
кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст., не втратила своєї актуальності і в наш час. У 
сучасних умовах збереглися ті напрямки контролю, які були в історії: 

1) ліцензування на етапі заснування; 
2) наявність базового компонента у змісті освіти; 
3) підсумкова (після 3-х років роботи) атестація випускників на право 

акредитації школи; 
4) акредитація, що дає право видавати випускникам дипломи 

державного зразка. 
 
Використана література: 
1. Алешинцев И. История гимназического образования в России (ХVІІІ- 

ХIХ вв.). – С.-Пет.: Изд. О.Богдановой, 1912. – 352 с. 
2. Высочайше утвержденное, в 19 день февраля 1868 года, мнение 

Государственного Совета об изменении и дополнении узаконений о частных 
училищах. // Свод законоположений и распоряжений о частных училищах и 
домашнем обучении. – К.: Изд. неофиц., 1891. – С. 17-19. 

3. Закон о частных учебных заведениях, классах, курсах МНП, не 
пользующихся правами правительственных учебных заведений // Лубенец Т. 
Закон о частных учебных заведениях, классах и курсах МНП, с приложением 
Закона об изменениях некоторых узаконений о частных мужских и женских 
гимназиях, прогимназиях и реальных училищах. – К.: Книгоиздательство 
И.И.Самоненко, 1915. – С. 3-4. 

4. Исторический очерк русской школы // Сост. В.В.Григорьев. – М.: 
1900. – 588 с.  

5. Правила о частных учебных заведениях, классах и курсах МНП, не 
пользующихся правами правительственных ученых заведений / Т. Лубенец. 
Закон о частных учебных заведениях, классах и курсах МНП, с приложением 
Закона об изменении некоторых узаконений о частных мужских и женских 
гимназиях, прогимназиях и реальных училищах. – К.: Книгоиздательство 
И.И.Самоненко, 1915. – С. 5-12.  

6. Сборник постановлений и распоряжений по женским гимназиям и 
прогимназиям МНП за 1870-1903 гг. / Сост. Д.Кузьменко. – Смоленск: 
Типография П.А.Силина, 1904. – 436 с.  

7. Свод законоположений и распоряжений о частных училищах и 
домашнем обучении. – К.: Изд. неофиц. 1891. – 350 с. 
 


	ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИВАТНИХ ЗАКЛАДІВ
	ОСВІТИ В УКРАЇНІ (ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.)

