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УДК 351.851:614.225.4(477) 
Жанна Кундій 

ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ  
ВИЩОЇ ЖІНОЧОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ  

(кінець ХІХ – початок ХХ ст.) 
Друга половина ХІХ століття характеризується зростанням суспільної 

ініціативи щодо розвитку жіночої медичної справи. Формується суспіль-
ний рух жінок, який є сукупністю чисельних, різноманітних за напряма-
ми і формами діяльності об’єднань, союзів, спілок, метою яких було під-
вищення статусу жінки в суспільстві, захист прав та інтересів, станов-
лення особистісного і суспільного самоствердження жінки. Саме форму-
вання суспільного жіночого руху і стало провідним фактором станов-
лення та розвитку жіночої медичної освіти. Водночас цей розвиток ви-
значався потребою суспільства у медичній допомозі населенню, що не-
абияк гостро постала в середині ХІХ століття.  

Питання розвитку медичної освіти в різні части були предметом 
дослідження таких вчених як С. Айвазова, Н. Вельминов, Ф. Герман, 
Л. Кондрашкина та ін. Проблеми розвитку вищої жіночої медичної 
освіти знайшли своє відображення у працях К. Ушинського, 
М. Пирогова, М. Скліфосовського та ін. Однак на сьогоднішній день 
практично не існує жодного цілісного, комплексного дослідження, 
яке б висвітлювало становлення і розвиток вищої жіночої медичної 
освіти. Усе це і зумовило вибір теми нашого дослідження. 

Мета статті – на основі аналізу літературних джерел та архівних мате-
ріалів визначити ґенезу становлення та розвитку вищої жіночої медичної 
освіти наприкінці ХІХ – початку ХХ століття, визначити економічні, по-
літичні, психологічні та соціальні фактори цього процесу. 

Для виконання поставленої мети використано методи аналізу (ло-
гічний, системний, проблемно-цільовий, нормативно-порівняльний, 
структурний, герменевтичний), інтерпретації, узагальнення і репрезе-
нтування результатів.  

Дослідження проблеми становлення вищої жіночої медичної освіти 
проведено нами на основі вивчення таких письмових джерел: законодавчі 
акти (Збірник законів Російської імперії), устави і звіти медичних органі-
зацій, мемуари та суспільно-політична періодика. Головний фактологіч-
ний матеріал отримано при аналізі офіційних документальних матеріалів, 
зокрема це закони, які були опубліковані у трьох виданнях Повного зіб-
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рання законів Російської імперії і Збірник законів Російської імперії. Ці 
офіційні документальні матеріали дозволять відслідкувати ставлення вла-
ди до питання жіночої освіти, визначити етапи і динаміку становлення 
державної політики. Устави та звіти про діяльність медичних закладів до-
зволили нам отримати практичну інформацію та статистичні (кількісні та 
якісні) показники діяльності Російської спілки Червоного Хреста, общин 
сестер милосердя та визначити роль жінок-лікарів у їх діяльності. Важли-
вим джерелом інформації є публікації в періодичній пресі другої полови-
ни ХІХ століття. Саме цей період визначається як час становлення та 
стрімкого розвитку періодичних видань, серед яких набувають популяр-
ності «Лікар», «Архів судової медицини» та ін. У цих журналах знаходи-
мо матеріали про розвиток жіночої медичної освіти, видатних постатей 
медицини, участь жінок-лікарів у суспільній діяльності тощо. Опрацю-
вання матеріалів фонду Центрального державного військово-історичного 
архіву Російської Федерації, Державного архіву Полтавської області, 
Державного архіву в м. Київ дозволило різнобічно охарактеризувати осо-
бливості вищої медичної освіти жінок кінця ХІХ століття. 

Визначальним періодом, який підняв розвиток жіночої медичної 
освіти на якісно новий рівень, були 60-70-ті роки ХІХ століття. В 
економічному і соціальному плані в цей період впроваджували лібе-
ральні реформи, встановлювали нові економічні відносини, що спри-
яло зростанню прагнення жінок боротися за право на освіту і працю в 
різних галузях суспільного буття. 

На основі аналізу літературних джерел нами встановлено, що історіог-
рафія проблеми вищої медичної освіти є досить фрагментарно. Але в той 
же час констатуємо, що перші спроби оцінити роль жінок у системі меди-
чної освіти відносяться до ХІХ століття. У цей час розглядалися питання 
жіночої акушерсько-гінекологічної практики. На нашу думку, слід від-
значити праці В. Груздєва, В. Ріхтера, Я. Чистовича та ін. [6; 16; 23; 24]. 

У працях П. Сушинського [21] розглядається історія Жіночих лікува-
льних курсів у 1872-1882 рр. Дослідник з’ясовує значення цих курсів для 
всієї системи жіночої освіти, підкреслює роль видатного українського хі-
рурга Миколи Скліфосовського й інших провідних діячів у формуванні 
прогресивної суспільної думки про роль і місце жінки в медицині. 

Також у цей період з’явилися праці, присвячені участі жінок-лікарів у 
світових війнах [2; 4]. Н. Вельмінов, Ф. Герман та інші підкреслюють гу-
манізм жінок, їх самовіддачу, патріотизм і високий рівень професійної 
медичної майстерності. Наводяться статистичні дані про участь жінок у 
військових діях та оцінюється рівень їх медичних умінь. 



Педагогіка і психологія професійної освіти,   2015,   № 1-2                . 

 226

Вагомим дослідженням жіночого питання в медичній освіті є робо-
ти Я. Чистовича [23; 24]. Дослідник критично вивчив досвід розвитку 
навчальних медичних закладів і визначив основні причини, які зни-
жували їх ефективність. Це насамперед, на його думку, низький рі-
вень фінансування, недостатня освіченість і методична підготовка 
викладачів, неготовність тогочасного суспільства сприймати жінку як 
повноцінного об’єкта медичної освіти. Ці дослідження проводилися з 
використанням значного архівного матеріалу і були могутнім по-
штовхом для розвитку історіографії жіночої медичної освіти. 

Стрімким поштовхом до вивчення матеріалів із галузі вищої медичної 
освіти стало відкриття в 1872 р. Курсів учених акушерок у місті Санкт-
Петербург. Ця подія сприяла виникненню дискусії про необхідність жі-
ночої медичної освіти. З’явилася велика кількість статистичного матері-
алу про лікувальну діяльність жінок, вивчалася специфіка підготовки 
жінок за кордоном, піднімалося питання про участь жінок-лікарів у вій-
ськово-польових діях. Ця дискусія набула загальнодержавного рівня піс-
ля закриття курсів. Водночас помітними були переломні тенденції в сус-
пільній думці: більшість лікарів, професорів навчальних закладів, гро-
мадських діячів виступали за необхідність відновлення і розширення 
осередків жіночої медичної освіти [8; 18; 19]. Результати дискусійних 
обговорень знайшли своє відображення на сторінках провідних періоди-
чних видань: «Врач», «Медицинская беседа», «Русская медицина» та ін. 

Як зазначає Л. Кондрашкіна, на початку ХХ століття з’явилася 
значна кількість досліджень, присвячених діяльності жінок у медици-
ні, але вони носили переважно фактологічний характер і викладалися 
в публіцистичному стилі. Цей період, на думку дослідниці, носить не 
історіографічний, а джерелознавчий характер [10, c. 8]. 

Вивчення проблеми розвитку жіночої медичної освіти в першій половині 
ХХ століття не знайшло належного висвітлення. Включно до 1940 р. всі пи-
тання жіночого фемінізму ігнорувалися або зводилися до мінімуму. Такої ду-
мки дотримуються Б. Петров-Єнкер і В. Веременко, які констатують, що про-
блема жіночого руху на початку ХХ століття фактично не вивчалася [3; 15]. 

Важливим етапом у вивченні питання розвитку та функціонування 
жіночої медичної освіти є період з 1940 по 1950 роки ХХ століття. Саме 
в цей час з’явився ряд праць, присвячених вивченню жіночого руху, 
освіті жінок і їх професійній діяльності. Серед учених цього періоду – 
В. Рибасов, А. Гасилевич, праці яких були спрямовані на вивчення істо-
рії спеціальної та вищої медичної освіти й особливостей професійної ді-
яльності жінок-лікарів у військових діях ХІХ століття [5; 17]. 
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Починаючи з 60-х років ХХ ст., розвивався історико-біографічний на-
прям дослідження історії розвитку жіночої медичної освіти. При цьому на 
перший план виходило вивчення біографічних даних та особливостей 
професійного становлення жінок-лікарів. Дослідники підкреслювали роль 
особистісних якостей жінок, які сприяли їх боротьбі за власне право здо-
бувати медичну освіту та реалізувати свої професійні вміння у практичній 
діяльності. Наголошувалося на складних суспільно-політичних і соціаль-
но-релігійних умовах, у яких формувалася жіноча медична еліта кінця 
ХІХ століття. Також у цей період досліджувалися життя і творчість вида-
тних українських лікарів М. Пирогова і М. Скліфосовського, які були іні-
ціаторами залучення жінок до надання першої медичної допомоги та ви-
ступали організаторами перших закладів для жінок-медиків. 

У 80-их роках зростала зацікавленість учених історією розвитку 
жіночої освіти, яка розглядалася в контексті вивчення так званого 
«жіночого питання», яке було закладене у 50-60 роках ХІХ століття.  

У 1970-1980 рр. з’явився ряд прогресивних робіт з історії розвитку ме-
дичної освіти [7; 12; 20]. Так, у працях Н. Єфремової увага приділялася 
питанням жіночого руху, вивченню його форм і напрямів, взаємозв’язку 
із загальнодержавним демократичним рухом. Особливого значення дос-
лідниця надавала боротьбі жінок за право на освіту, працю, творчу реалі-
зацію в суспільній діяльності. Період 1860-1870 рр. розглядався у працях 
Н. Єфремової як активізація жіночого руху, що дала поштовх загальному 
розвитку окремих професійних галузей, зокрема медицини [7].  

А. Сточник присвятив своє дослідження вивченню діяльності жіночих 
лікарських курсів за період з 1872 по 1882 роки. Дослідник підкреслив зна-
чення відкриття Московського інституту в системі розвитку жіночої меди-
чної освіти. Також у дослідженні наголошується на значенні прогресивних 
ідей М. Скліфосовського у впровадженні жіночої освіти того часу [20]. 

На нашу думку, варто відзначити роботу С. Ловцова, опубліковану 
в 1873 р. у журналі «Вісник Європи». Дослідник значну увагу приді-
лив питанням розвитку вищої жіночої освіти і зазначив, що саме ме-
дична освіта жінок є лакмусовим папірцем оцінки ставлення суспіль-
ства на загальнодержавному та місцевому (університетському) рівнях 
до жінки як повноцінного члена суспільства [12].  

На ролі прогресивних діячів медицини за право жінок на здобуття 
вищої освіти акцентувала увагу А. Павличкова, яка зазначила, що са-
ме період 60-70 рр. ХІХ століття був переломним у ставленні суспі-
льства до означеної проблеми [13]. Як відзначала Л. Кондрашкіна, 
впродовж 50-80 рр. ХХ століття відбулося накопичення значної кіль-
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кості фактологічної інформації про розвиток жіночої медичної освіти, 
розширилася джерельна база і тематика дослідження [10]. У той же 
час зауважимо, що більшість робіт носили вузькоспеціалізований ха-
рактер, були спрямовані на вивчення окремих аспектів проблеми, фа-
ктично відсутні роботи узагальнювального характеру. Всі перелічені 
дослідження розкривають історичні аспекти проблеми й оперують 
лише переліком подій, фактів і персоналій, відсутній аналіз педагогі-
чних аспектів проблеми, не розглядаються питання методичних під-
ходів саме до жіночої медичної освіти. Вважаємо за необхідне наго-
лосити, що фактично не вивчався в цей період внесок видатних ліка-
рів, зокрема М. Скліфосовського, у розвиток жіночої медичної освіти. 

На початку 90-их років з’явився ряд праць, присвячених вивченню 
діяльності сестер милосердя, особливостям їх освіти і практичної дія-
льності у світових війнах [11; 14]. Ці праці носили також узагальню-
ючий характер і мали важливе значення для динаміки процесу ви-
вчення розвитку жіночої медичної освіти. 

Ґрунтовним дослідженням проблеми жіночої медичної освіти присвяче-
но дисертаційне дослідження І. Зіміна [9], в якому розвиток системи жіночої 
медичної освіти розглядається як складне соціокультурне явище; вивчають-
ся питання поєднання державних і недержавних медичних структур, а та-
кож напрями боротьби жінок за право професійної діяльності й освіти. 

Зарубіжні історики та педагоги проблему розвитку жіночої медичної 
освіти та розвитку жіночого руху на території колишньої Російської імпе-
рії почали вивчати з 70-их років ХХ століття [25; 26; 27]. Більшість цих 
праць носили антиавторитарний характер і найчастіше не враховували 
педагогічні та соціально-політичні аспекти розвитку медичної освіти.  

Ряд досліджень кінця ХХ століття присвячено методології гендер-
них досліджень [1; 22]. У цих роботах розглядаються етноісторичні 
традиції, загальносвітові концепції гендерної політики, гендерні змі-
ни політичного процесу. Незважаючи на те, що означені роботи пове-
рхнево розглядають питання розвитку ідей жіночої медичної освіти, 
все ж вони мають велике значення для розуміння загальносуспільних, 
економічних і політичних умов, у яких відбувався цей розвиток. 

На початку ХХІ століття ґрунтовне дослідження проблеми станов-
лення жіночої медичної освіти було проведене Л. Кондрашкіною [10]. 
Проблема досліджувалася широко: аналізувалася участь жінок у дія-
льності медичних суспільних закладів і організацій Росії у ХVІІІ–
ХІХ ст. Незважаючи на те, що дослідження виконане з історії, нако-
пичений фактологічний матеріал, а також логічні та структуровані 
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висновки можуть бути використані при вивченні педагогічних аспек-
тів проблеми. Вчена піднімала такі важливі питання, як вища жіноча 
медична освіта і російська суспільна думка, вивчила роль вищих лі-
карських курсів в історії медичної освіти, відзначила провідних дія-
чів, які сприяли становленню жіночої медичної освіти. 

На основі аналізу опрацьованих матеріалів нами встановлено, що 
прагнення жінок до здобуття вищої освіти в середині ХІХ століття 
диктувалося економічними, політичними, демографічними та психо-
логічними причинами (табл. 1). 

Таблиця 1 
Характеристика причин активізації жінок  

до здобуття вищої освіти у ХІХ столітті 
№ 
з/п 

Група  
причин 

Характеристики 

1. Економічні – відміна кріпосного права; 
– збідніння дворянських сімей; 
– складність працевлаштування і професійної самореалізації; 
– потреба медичної системи Російської Імперії у кваліфіко-
ваних кадрах. 

2. Політичні  – участь значної кількості жінок (сестер-милосердя) у сві-
тових війнах; 
– доступ жінок до вищої освіти у Європі (насамперед у 
Швейцарії); 
– поширення світових демократичних ідей рівності жінок із 
чоловіками; 
– часткове сприяння державної влади розвитку жіночої освіти. 

3. Демографічні – зростання чисельності населення; 
– значне зменшення працездатного чоловічого – населення 
внаслідок світових воєн; 
– відсутність медичного забезпечення нижчих, зубожілих 
верств населення. 

4. Психологічні – прагнення жінок до професійної самореалізації; 
– бажання жінок брати активну участь у житті суспільства; 
– підтримка ідей вищої жіночої медичної освіти прогреси-
вними діячами науки, викладачами навчальних закладів. 

Таким чином, можна констатувати, що система вищої жіночої медич-
ної освіти в Російській імперії пройшла складний шлях. Найголовніши-
ми перепонами були соціальне неприйняття жінки як повноцінного чле-
на суспільства та політика державних органів, яка виявлялася у недоста-
тньому фінансуванні, недопуск жінок до державної служби, дискримі-
нація у правах і заробітній платі. Тому невирішеними залишаються пи-



Педагогіка і психологія професійної освіти,   2015,   № 1-2                . 

 230

тання вивчення педагогічних аспектів підготовки жінок-лікарів у ХVІІІ – 
ХІХ столітті та участі відомих сучасників у цьому процесі. Нагальними є 
розробка етапів розвитку жіночої медичної освіти, аналіз основних зако-
номірностей цього розвитку, проведення кореляційної залежності між 
розвитком жіночої медичної освіти і загальнополітичним і соціальним 
розвитком вітчизняного суспільства, оцінка впливу досягнень науки, те-
хніки на процес становлення освіти. Тобто розвиток ідей жіночої медич-
ної освіти ми прагнемо розглядати в контексті розвитку соціально-
економічного, політичного і культурного розвитку країни. 
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История исследования проблемы  
высшего женского медицинского образования 

В статье на основе анализа литературных источников и архивных 
материалов определены ведущие направления генезиса становления и 
развития высшего женского медицинского образования в конце XIX – 
начале ХХ века, раскрыты экономические, политические, психологи-
ческие и социальные факторы этого процесса. Автор обращает вни-
мание на то, что именно в конце ХІХ века произошел значительный 
подъем общественной инициативы по развитию женского медицин-
ского дела, связанный, в первую очередь, с потребностью общества в 
медицинской помощи населению. Кроме этого важным фактором 
становления и развития женского медицинского образования следует 
признать формирование общественного женского движения, которое 
представляет собой совокупность многочисленных, разнообразных 
по направлениям и формам деятельности объединений, союзов, це-
лью которых было повышение статуса женщины в обществе, защита 
прав и интересов, становление личностного и общественного самоут-
верждения женщины. Также в статье обосновано, что система высше-
го женского медицинского образования прошла сложный путь, где 
главными препятствиями были политика государства и социальное 
неприятие женщины как полноценного члена общества. 
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Zh. Kundiy  

History of Study of Issues in Women’s Higher Medical Education 
On the basis of the analysis of literature and archival materials the au-

thor identifies the major areas of the genesis of the formation and 
development of the female higher medical education in the late 19th - early 
20th century and clarifies the economic, political, psychological and social 
factors of the process. The author notes that the end of the 19th century 
marked a significant increase in public initiatives for the development of 
female medical work related, primarily, with society’s need for medical 
care. In addition, an important factor in the formation and development of 
women’s medical education should recognize the formation of public 
women’s movement, which is an aggregate of many, a variety of 
directions and forms of activity of associations, unions, the aim of which 
was to improve the status of women in society, protection of rights and 
interests, the development of personal and public self-affirmation of 
women. The article proved that the system of higher female medical 
education has passed a difficult path where the main obstacles were the 
state policy and social rejection of women as full members of society. 

Key words: female doctor, medical education, female higher medical 
education, the genesis of women’s medical education. 
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