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Сучасна шкільна освіта оновлюється в контексті соціально-

економічних, суспільно-політичних, культорологічних і фахових змін. 
Означені детермінанти в різні часи розвитку суспільства були визначальними 
чинниками, що впливали на реформаційні процеси в галузі освіти. Кожна 
епоха вносила свій контекст, водночас вироблялися певні закономірності, що 
можуть бути враховані для організації і проведення сучасних шкільних 
реформ. Звернення до означеного періоду реформування освітньої галузі не є 
випадковим. По-перше, наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. більшість 
українських земель належали Російській імперії, і все, що відбувалося в 
імперській державі, безпосередньо впливало на розвиток вітчизняної системи 
освіти. По-друге, хід, напрями, наслідки проектованої реформи є 
маловідомими. Саме ці питання ми спробуємо розв’язати в нашій статті. 

Проблема реформування шкільної освіти в 1899-1904 рр. недостатньо 
досліджена. У 1936 р. вчені ввели до наукового обігу основоположні 
документи проголошеної реформи, опублікувавши їх у “Хрестоматії з історії 
педагогіки” (1936). У підручнику “Історія педагогіки” М.Ф.Шабаєва побіжно 
згадує про зазначену реформу (1982). Останнім часом з’явилися праці 
російських учених (Е.Д.Днєпров, 1991; О.В.Купинська, 1999; В.М.Ліпник, 
2000; О.І.Піскунов, 2004), де певною мірою висвітлюється процес 
реформування шкільної освіти Міністерства народної освіти в 1899-1904 рр.  

Даний період в історії України характеризується завершенням 
промислового перевороту, переходом до індустріального суспільства, що 
потребувало освічених працівників у різних сферах; загостренням 
політичних, національних рухів проти існуючої самодержавної системи, 
наростанням громадського руху проти чинної станової системи освіти.  

Педагогічна громадськість Російської імперії у пресі, на різних 
зібраннях, зверненнях до Міністерства народної освіти ініціювала питання 
реорганізації діючих типів навчальних закладів (класичної гімназії і 
реального училища); реформування змісту шкільної освіти; перенесення 
вивчення давніх мов у старші класи, збільшення кількості годин на 
загальноосвітні предмети; покращення матеріального становища і фахової 
підготовки вчителів; уведення загального обов’язкового народного 
початкового навчання; послаблення регламентації діяльності шкіл, 
розширення компетенцій педагогічних рад тощо [4]. 

У цей час розвиток школи в Європі й Америці позначений 
проведенням реформ, які спиралися на різні педагогічні теорії, зокрема 
реформаторську педагогіку. Актуалізувалося питання пошуку шляхів 
раціонального перетворення шкільної системи, перегляду мети, змісту, 
методів і організації освіти, виховання й навчання. В Англії, Німеччині, 



Франції, США приймаються відповідні освітні документи, зокрема про 
загальну початкову освіту [5, 326].  

Всі внутрішні й зовнішні обставини змусили уряд і Міністерство 
народної освіти розпочати реформаційні процеси в галузі освіти. 12 лютого 
1898 р. Микола ІІ призначив міністром народної освіти М.П.Боголєпова 
(юрист, ректор Московського університету, попечитель Московського 
навчального округу), який після відвідання шкіл навчальних округів, зокрема 
Київського, Одеського, Харківського, у “Циркулярі міністра попечителям 
навчальних округів про створення особливої комісії в питанні про 
поліпшення в середній освіті” від 8 липня 1899 р. поставив питання про 
реформування середньої школи. Міністерство народної освіти визнало скарги 
педагогів і батьків недоліками середньої школи й водночас проблемами, які 
потребують негайного розв’язання, а саме: відчуженість школи від сім’ї, 
бюрократичний її характер; “неуважність до індивідуальних особливостей і 
нехтування вихованням моральним і фізичним” учнів; небажана спеціалізація 
школи з молодших класів; надмірна щоденна розумова праця; 
неузгодженість програм між собою і з навчальним часом, наповнення їх 
другорядними вимогами; недостатній рівень викладання російської мови, 
літератури, історії і слабке ознайомлення з навколишньою природою; зайві 
вимоги при викладанні давніх мов і неправильна його постановка; 
недостатній розумовий рівень тих, що закінчують курс у гімназіях і реальних 
школах; незадовільне викладання в реальних училищах та ін. [10, 73-74; 11, 
243-244]. 

З метою розв’язання зазначених проблем 7 січня 1900 р. за головування 
М.П.Боголєпова розпочала свою роботу схвалена царем Миколою ІІ комісія, 
до якої увійшли представники Міністерства народної освіти та ін. відомств, 
викладачі, вчителі, лікарі. Під час відкриття засідання, а також у Циркулярі 
від 8 липня 1899 р. міністр пояснив завдання її роботи – “всебічно 
обговорити існуючий устрій середньої школи, виявити його недоліки і 
вказати засоби їх ліквідації в умовах збереження основ класичної гімназії і 
реального училища як двох основних типів середньої школи в Росії; 
розглянути питання про видозмінення існуючих типів або створення нового 
типу…” [9, 712]. Міністр звернув особливу увагу комісії на моральне й 
фізичне виховання учнів, на підготовку вчителів, їхнє матеріальне 
забезпечення. 

З 7 січня по 7 березня 1900 р. відбулися 32 загальних засідання комісії, 
а також численні засідання підкомісій, де їхні члени обговорювали нагальні 
проблеми середньої школи. У комісії на чолі з М.П.Боголєповим 
обговорювалося питання про типи середньої школи, в результаті було 
визначено такі: гімназія з двома давніми мовами, гімназія з однією 
латинською мовою, реальне восьмикласне училище, школа з біфуркацією на 
гімназію з латинською мовою і восьмикласне реальне училище, гімназія із 
застосуванням принципу індивідуалізації в навчанні, загальноосвітня школа 
нового типу. Відповідно до типів шкіл у створених підкомісіях розроблялися 
проекти їх організації. 



Узагальнивши і проаналізувавши дискусію щодо реформи школи в 
комісіях, у пресі, міністр народної освіти 29 квітня 1900 р. подав цареві на 
розгляд програму реформування середньої школи. Основними положеннями 
її є такі: поліпшення матерільного становища й фахової підготовки вчителя; 
збереження існуючих типів навчальних закладів – гімназій і реальних 
училищ “за умови надання їм більш національного характеру”; приділення 
більшої уваги питанням морального і фізичного виховання учнів; унесення 
змін до навчальних планів гімназій і реальних училищ, зокрема вивчення 
латинської мови з 3 класу, грецької – з 4 або навіть з 5; грецька мова 
обов’язкова для тих учнів, котрі готувалися вступати на історико-філологічні 
факультети; збільшення кількості годин у реальних училищах на вивчення 
загальноосвітніх предметів, зокрема нових мов, відкриття 8 класу; дозвіл 
випускникам реальних училищ вступати на фізико-математичний та 
медичний факультети університетів; розробка єдиних навчальних програм 
для початкових класів з метою полегшення переходу з реальних училищ у 
класичні гімназії і навпаки та відкриття в маленьких містах загальних 
прогімназій, об’єднаних середніх шкіл з біфуркацією з 5 класу з двома 
відділеннями (гімназійне і реальне); послаблення надмірної регламентації 
навчального процесу з метою посилення творчості серед учительства, а 
також надання товариствам і приватним особам широкої можливості 
відкривати нові типи середньої школи [9]. 

Крім запланованих змін у галузі шкільної освіти, Міністерству 
народної освіти за часів М.П.Боголєпова вдалося досягти й певних 
практичних результатів: Державна рада затвердила клопотання Міністерства 
від 27 березня 1900 р. про асигнування 150000 руб. на рік на потреби 
середньої жіночої освіти; законом від 10 червня 1900 р. підвищувався розмір 
пенсії і разової допомоги вчителям жіночих гімназій і прогімназій [9, 712], 
циркулярним розпорядженням 1 серпня 1900 р. було скасовано письмовий 
екзамен з давніх мов [3, 71]; реорганізовано систему кредитування 
початкової освіти за принципом “…чим менше шкіл і численніше населення 
в певній місцевості, тим більше дітей, які залишаються без навчання, тим 
потрібніше урядове сприяння розвитку народної освіти”; законом 5 червня 
1900 р. дозволено попечителям навчальних округів самостійно відкривати 
однокласні та двокласні училища; затверджено “Приблизні програми 
предметів, що викладаються в початкових народних училищах відомства 
Міністерства народної освіти”, що стабілізувало навчальний процес у 
початковій школі [9, 726]. 

Після доповіді міністра народної освіти Миколі ІІ було створено 
комісію на чолі з К.П.Яновським (попечитель Кавказького навчального 
округу), яка на основі напрацювань комісії М.П.Боголєпова розробила 
проекти “Статуту гімназій і прогімназій”, “Статуту реальних училищ”, 
“Статуту педагогічних інститутів”, які були схвалені міністром і надруковані 
для розсилання попечительським радам.  

Підсумовуючи сказане, слід зазначити, що Міністерство народної 
освіти за часів М.П.Боголєпова сконцетрувало свою увагу на реформуванні 



середньої шкільної освіти. Інноваційний потенціал досліджуваного проекту 
полягає у врахуванні громадсько-педагогічної думки в реформаційному 
курсі; проголошенні реорганізації існуючих навчальних закладів (класичні 
гімназії і реальні училища) у напрямі зближення навчальних програм, змісту 
освіти; створенні нового типу навчального закладу – єдиної восьмирічної 
загальноосвітньої школи з фуркацією в старшому відділенні; покращенні 
матеріального становища та фахової підготовки вчителя тощо. У сфері 
початкової освіти було збільшено асигнування на її потреби, реорганізовано 
систему кредитування, затверджено єдині навчальні програми в початкових 
народних училищах. В цілому проект реформування середньої освіти 
М.П.Боголєпова не був реалізований передусім через його передчасну смерть 
(14 лютого поранений студентом-есером, а 2 березня 1901 р. помер). 

24 березня 1901 р. Микола ІІ призначив міністром народної освіти 
професора П.С.Ванновського, якому доручив в умовах громадського 
напруження в середніх і вищих навчальних закладах розробити план 
реформування освіти, де звернути увагу на виховання дітей та молоді. 

5 квітня 1901 р. новий міністр видав наказ, у якому проголошувалася 
програма реформаційного курсу: “докорінна перебудова і виправлення 
нашого навчального устрою, оновлення й організація російської школи і 
внесення в справу виховання російського юнацтва розуму та середечного про 
нього опікування” [9, 131].  

З 28 травня по 7 червня 1901 р. відбулося за головування міністра 
народної освіти 8 засідань новоствореної комісії у складі заступника міністра 
народної освіти, міністра фінансів, віце-президента Академії наук, членів 
Ради міністрів, попечителів навчальних округів, академіків, професорів, 
учителів. Вона розглянула проект “Основні положення організації 
загальноосвітньої середньої школи”, деякі зміни щодо проекту в курсі 
гімназій і реальних училищ з початку 1901/1902 навчального року, питання 
підготовки вчителів для середніх шкіл тощо.  

Комісія розробила детальний план оновлення середньої школи, за яким 
планувалося провести реформу поступово і до 1905 р. її закінчити щодо 
чоловічих середніх навчальних закладів.  

У документі “Основні положення організації загальноосвітньої 
середньої школи” окреслювалася модель загальноосвітньої середньої школи: 
урядова загальноосвітня середня школа має бути єдиною, загального типу; 
вона повинна бути семирічною, перші три класи якої даватимуть закінчену й 
обов’язкову для всіх учнів початкову освіту; з четвертого класу учні мають 
ділитися на дві групи, одна з яких вивчатиме додатковий курс 
природознавства і графічне мистецтво, інша замість зазначених предметів – 
латинську мову; спільними для двох груп є такі предмети, як Закон Божий, 
російська мова з логікою, вітчизняна і всесвітня історія, законознавство, 
вітчизнознавство, французька і німецька мови, математика, фізика, 
космографія, географія і природознавство; після закінчення загальноосвітньої 
школи випускники мають право вступати до вищих навчальних закладів 
залежно від вивчення іноземних мов: якщо вивчали дві іноземні мови – на всі 



факультети; якщо одну латинську – за умови складання екзамену з грецької 
мови на історико-філософський і богословський факультети; якщо не 
вивчали давніх мов – на основі правил, розроблених вищим навчальним 
закладом і затверджених Міністерством народної освіти; програми 
загальноосвітньої школи та промислових і технічних шкіл мають бути 
погоджені між собою; чотирикласні прогімназії перетворювалися на 
трикласні початкові школи, шестикласні прогімназії – на семикласні школи 
[7, 75-97].  

Микола ІІ після ознайомлення з документом передав його для 
розгляду до інших відомств. До речі, на проект “Основних положень 
організації загальноосвітньої середьої школи” надійшли відгуки від міністра 
внутрішніх справ, землеробства і державного майна, юстиції, 
попечительських і педагогічних рад тощо. 

Вивчивши критичні матеріали, П.С.Ванновський створює нову комісію 
з метою завершення розробки основних положень середньої 
загальноосвітньої школи. На семи засіданнях з 22 січня по 4 лютого 1902 р. 
комісія обговорювала такі питання: про єдність середньої школи, завдання 
середньої школи взагалі, зокрема перших трьох класів, про термін навчання в 
середній школі, кількість шкіл з викладанням двох давніх мов, умови 
прийому до 1 класу тощо. Результатом обговорень зазначених питань стало 
“Положення про чоловічі гімназії і прогімназії” (89 статей), яке акумулювало 
прийняті комісією попередні рішення на весняних і зимових засіданнях. 

Важливими практичними реформаційними заходами Міністерства 
П.С.Ванновського було скасування в гімназіях і прогімназіях латинської 
мови в перших двох класах і грецької в третьому та четвертому, збільшення 
кількості годин на викладання російської мови і географії, введення з 
першого класу викладання історії, однієї нової мови або природознавства; 
розробка нових програм і навчальних планів з усіх предметів для існуючих 
гімназій і реальних училищ, а також нового типу загальноосвітньої школи [6, 
114-117]; скасування перевідних іспитів і встановлення порядку переведення 
учнів з класу в клас на основі річних оцінок [3, 74]. 

Аналіз джерел показав, що Міністерство народної освіти за часів 
П.С.Ванновського, як і в попередні роки, зовсім мало уваги приділяло 
реформуванню початкової освіти. Так, з березня 1902 р. працювала комісія у 
складі представників Міністерства народної освіти, навчальних округів, 
зокрема Київського. Вона розглядала завдання початкових училищ; нові типи 
початкових шкіл; мову викладання в них; засоби їх утримання; матеріальне 
забезпечення вчителів тощо. На жаль, про результати роботи цієї комісії 
інформації у пресі не було [1, 79]. 

Навесні 1902 р. останній варіант проекту “Основних положень про 
середню загальноосвітню школу” був готовий, але не розглядався; 11 квітня 
1902 р. П.С.Ванновського звільняють з посади міністра. Відповідно проекти 
розвитку середньої школи М.П.Боголєпова і П.С.Ванновського доручено 
вивчити Вченому комітету і Раді Міністрів. Микола ІІ не погодився з 
розробленим проектом розвитку освіти, про що повідомив у своєму листі до 



міністра народної освіти: “Усі в Росії зрозуміли мету Вашого нового 
призначення так, ніби я бажаю заспокоїти і втихомирити скаламучене море 
шкільної молоді, а потім уже внести бажані зміни до шкільної системи. Але, 
на жаль, першої умови не вдалося досягти з незалежних від вас причин. Де ж 
тут думати про спорудження нового будинку на рухомому піску?…Ми 
повинні розлучитися. Повертаю вам залишену доповідь, з суттю якої я не 
погодився” [11, 247]. 

Таким чином, проект розвитку середньої школи П.С.Ванновського, 
який фактично розвинув ідеї свого попередника М.П.Боголєпова й дістав 
підтримку педагогічної громадськості, міг би кардинально змінити систему 
шкільної освіти, але був відхилений урядом і викликав незадоволення серед 
консервативних сил. Основні напрями проекту такі: створення єдиного типу 
навчального закладу – загальноосвітньої школи, перед якою ставилися 
завдання виховувати учнів, давати їм закінчену загальну середню освіту й 
готувати їх до вступу у вищі навчальні заклади; реорганізація класичної 
школи; впровадження принципу “сердечного опікування” учнів у виховний 
процес шкіл. Найбільшим досягненням реформаційної політики 
П.С.Ванновського є ліквідація засилля класичної гімназії (протягом року 
було припинено викладання латинської мови в гімназіях і прогімназіях у 
перших двох класах, а грецької – в третьому і четвертому), відкриття 
простору для зближення молодших класів класичної гімназії та реального 
училища, розробка нових програм і навчальних планів з усіх предметів для 
різних типів середніх навчальних закладів. 

Відразу після відставки П.С.Ванновського міністром народної освіти 
був призначений професор Варшавського університету Г.Е.Зенгер, на ім’я 
якого 10 червня 1902 р. від Миколи ІІ надійшов рескрипт з дорученням 
розробити проекти оновлення середньої і вищої школи, де викласти власне 
бачення розвитку шкільної освіти. За цим документом середня школа мала 
бути трирівневою: “початкова із закінченим курсом освіти, середня школа 
різних типів також з закінченою освітою і середня школа з підготовчим для 
університетів курсом” [1, 86-87]. У рескрипті визначалися основні положення 
реформування шкільної освіти, що мали лягти в основу майбутніх 
законодавчих документів: збереження восьмикласної гімназії з викладанням 
двох мов (грецька як не обов’язкова), у якій здійснювалася б підготовка до 
вступу в університети; збереження шестикласного (сьомий - додатковий) 
реального училища, де б готували до вступу у вищі навчальні заклади; 
створення шестикласного середнього загальноосвітнього навчальнього 
закладу, закінчення якого давало право на службу в губернії; широкий 
розвиток технічної і професійної освіти; підвищення рівня релігійно-
морального виховання учнів у всіх типах шкіл, зміцнення в них відданості 
російській державності; створення виховних пансіонів; розробка 
ефективніших способів підготовки вчителів. Цар також поставив перед 
міністром завдання покінчити із студентськими виступами. 

Міністр народної освіти Г.Е.Зенгер доручив ученому комітету (31 
березня 1903 – 1 червня 1904) розробити проект оновлення середньої школи 



відповідно до даних царем вказівок і водночас зберігаючи традиційні типи 
середніх навчальних закладів, створити новий – загальноосвітню школу. Як 
писалося в тогочасній пресі, міністр “переніс розв’язання питання про 
організацію середньої школи до ученого комітету, який складався із явних і 
таємних прихильників старої школи, і тим похоронив справу реформи на 
тривалий час” [3, 77]. 

Спеціальна комісія розробила модель загальноосвітньої школи: 
шестикласний навчальний заклад, який мав дати учням загальну закінчену 
освіту з метою підготовки учнів їх як дрібних чиновників для державної 
служби без подальшого навчання у вищих навчальних закладах. 
Передбачалося вивчення таких предметів, як Закон Божий, російська мова, 
арифметика, алгебра, геометрія з тригонометрією, історія з хімією і гігієною, 
фізика, географія, історія, законознавство, чистописання, малювання, 
креслення, співи, фізичні вправи. На нашу думку, новостворена модель 
загальноосвітньої школи була поєднанням гімназії і реального училища. З 
одного боку, поява такого типу навчального закладу означала крок уперед у 
розвитку шкільної освіти, з іншого – безвихідь, бо він не давав простору для 
здобуття вищої освіти. 

Як свідчать джерела, учений комітет розробив проект “Статуту 
гімназій, прогімназій і підготовчих шкіл”, в основу якого лягли проекти 
реформування шкільної освіти К.П.Яновського і П.С.Ванновського. Новими 
положеннями в цьому документі були такі: “Замість ліквідованого 
підготовчого класу проектується підготовча школа, в якій учні проходять 
курс початкового училища двох перших класів гімназій”; “зберігається поділ 
гімназії на два типи: з однією і двома давніми мовами”; до обов’язкових 
предметів навчання віднесено Закон Божий, російську мову, латинську мову, 
дві нові мови, переважно французьку і німецьку, історію, географію 
природознавство, математику і космографію, фізику, філософську 
пропедевтику, малювання, чистописання, хорові співи, заняття фізичними 
вправами і, де можливо, ручну працю [10, 109]. Крім того, необов’язковими 
визначалися такі предмети, як малювання в старших класах, музика, танці, 
гігієна тощо. У проекті передбачалося 200 навчальних годин на рік, норма 
учнів у класі – 35-40 осіб, вік першокласників – 9-12 років; підвищувалися 
штатні оклади, розміри пенсій тощо. Міністру дозволялося відступати від 
визначеної кількості навчальних годин лише в разі їх збільшення з давніх 
мов. Як бачимо, до навчальних планів знову повернулося вивчення грецької 
мови, що було припинене при Ванновському. 

Слід зазначити, що водночас із проектом реформування середньої 
освіти розроблялися заходи оновлення системи підготовки вчителя, вищої 
освіти, що було характерним і для попередніх проектів початку ХХ ст. 

У цілому оцінка громадськістю діяльності міністра Зенгера була 
негативою, зокрема зазначалося, що він здійснював “оновлення школи в дусі 
бюрократичної пристосованості”, “звів до нуля все глибоке значення заклику 
Ванновського, спрямованого проти бездушного і сухого шкільного 
формалізму”, “змусив учнів гімназій, звільнених при Ванновському від 



вивчення грецької мови, знову розпочати вивчення цієї мови”, розробив 
“мертвонароджений проект загальноосвітньої шестикласної школи” тощо [3, 
76-77]. Однак громадськість прихильно поставилася до двох заходів міністра: 
циркуляром 4 листопада 1903 р. дозволялося вивчати в гімназіях і реальних 
училищах у курсі російської словесності твори новітніх російських 
письменників (Тургенєва, Тютчева, Фета та ін.); покращувалося матеріальне 
становище вчителя встановленням з 1 жовтня 1903 р. періодичних надбавок 
до штатних окладів [12, 124-125]. 

Отже, протягом 1902-1904 рр. шкільна освіта в Російській імперії 
реформувалася в контексті чіткої регламентації з боку царя. У розробці 
основоположних законодавчих освітніх документів враховувался попередні 
проекти, однак деякі положення поступово нівелювалися (викладання давніх 
мов). Позитивним було визнання на державному рівні загальноосвітньої 
школи як нового типу середнього навчального закладу, проте її модель не 
давала простору для навчання у вищих навчальних закладах і передбачала 
вузьке призначення – підготовку дрібних чиновників.  

Проаналізувавши джерела з теми дослідження, ми дійшли висновку, 
що соціально-економічні зрушення й потреби економіки, зростання 
громадсько-педагогічного руху в Російській імперії, до якої на рубежі ХІХ і 
ХХ ст. входило більшість українських земель, реформаційні процеси в 
країнах Західної Європи й США змусили царський уряд поставити питання 
про реформування шкільної освіти, особливо середньої. Попри урядову 
політику громадськістю ініціювалося питання щодо впровадження загальної 
народної початкової освіти.  

У ході дослідження з’ясовано, що період 1899-1904 характеризувався 
частою зміною міністрів народної освіти (М.П.Боголєпов, 1898-1901; 
П.С.Ванновський, 1901-1902; Е.Г.Зенгер, 1902-1904), перші два з яких 
намагалися враховувати громадсько-педагогічну думку в своїй освітній 
політиці, що не відповідало урядовій. Досліджуваний період можна означити 
як етап проектування шкільної освіти або спробу її реформування, бо 
розроблені освітні проекти, які б могли змінити розвиток шкільної освіти, не 
були затверджені урядом. 

В цілому проект реформування середньої освіти М.П.Боголєпова не був 
реалізований передусім через його передчасну смерть. Натомість сам факт 
визнання міністром народної освіти громадсько-педагогічної критики в 
“Циркулярі міністра попечителям навчальних округів про створення 
особливої комісії в питанні про поліпшення в середній освіті” (1899) і в 
доповіді цареві щодо реформування шкільної освіти був явищем передовим. 
Ініціювалося питання про реорганізацію існуючих типів навчальних закладів 
(класична гімназія і реальне училище), створення нового типу 
загальноосвітньої школи (з восьмирічним терміном навчання і біфуркацією в 
старшому відділенні). Проект “Основні положення організації 
загальноосвітньої школи” П.С.Ванновського (1901-1902), що фактично 
розвинув ідеї свого попередника М.П.Боголєпова, передбачав створення 
загальноосвітньої семирічної реальної середньої школи з біфуркацією у 



п’ятому класі на два відділення з латинською мовою і без неї, але з 
вивченням природознавства і креслення, давала б закінчену середню освіту, 
виховувала й готувала до вступу у вищі навчальні заклади. Протягом 1902-
1904 рр. реформування шкільної освіти здійснювалося в контексті чіткої 
регламентації з боку царя і вказівок новому міністрові Е.Г.Зенгеру. 
Позитивним було визнання на державному рівні шестирічної 
загальноосвітньої школи як нового типу середнього навчального закладу. 
Однак у ньому не передбачалася підготовка учнів до навчання у вищих 
навчальних закладах, а підготовка дрібних чиновників. 

Незважаючи на те, що через консервативну політику російського 
уряду, спрямовану в основному на приборкання наростаючих незадоволень 
системою освіти і суспільним ладом, у цілому більшість передових ідей щодо 
реформування шкільної освіти залишилися на рівні проектів, тобто на папері, 
проголошення освітньої реформи сприяло виникненню хвилі громадсько-
педагогічного руху. Учителі, вчені, освітяни на сторінках преси, працюючи в 
міністерських комісіях, обговорювали не лише проблеми шкільної освіти, а й 
проектували її майбутнє, розробляли шляхи й засоби здійснення освітніх 
реформ. Таким чином закладалися теоретичні основи реформування 
освітньої галузі, що стало підґрунтям для організації і проведення подальших 
реформ у розвитку вітчизняної освіти. Саме ці питання ми висвітлюватимемо 
в наших наступних публікаціях. 
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