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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК  
ВИЩОЇ ЖІНОЧОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ  
У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

 
Питання історії професійної освіти в Україні актуальне в наш час, 

оскільки об’єктивний аналіз минулого педагогічного досвіду сприяє пода-
льшому поступу в галузі освіти і науки. Окремі аспекти з історії нашої 
держави ще не достатньо вивчені, зокрема історія розвитку вищої жіночої 
медичної освіти в Україні. 

Розвиток історії української медицини вивчав професор В. Плющ 
(1903–1976). Заслуговують на увагу його «Нариси з історії української ме-
дичної науки і освіти. Кн. 1 (Від початків української державности до 
ХІХ ст.)». Народившись у Варшаві, він навчався у Чернігівській гімназії, у 
1928 р. закінчив Київський медінститут. Після Другої світової війни виїхав 
до Німеччини. Свої праці він писав українською, німецькою та англійсь-
кою мовами. Праці В. Плюща пройняті любов’ю до українського народу 
[1, 371–391; 14, 5–12; 24, 42]. 

Проблемі становлення та розвитку вищих жіночих курсів у Києві 
присвячено дослідження К. Кобченко «Київські вищі жіночі курси в кон-
тексті боротьби за освіту жінок в Україні (1878–1920)». Автор зазначає ва-
жливість створення вищих жіночих курсів та отримання жінками освіти 
університетського типу в процесі розвитку жіночого руху [5, 1–16]. 

Заслуговує на увагу праця З. Нагачевської «Педагогічна думка і про-
світництво у жіночому русі Західної України (ІІ половина ХІХ ст. – 
1939 р.)». «З початку ХХ ст. важливим принципом ідеології українського 
жіночого руху стала єдність освіти жінки з її національно-моральним вихо-
ванням як підґрунтям для утвердження духовності, збереження та примно-
ження традицій і звичаїв рідного народу» [12, 19]. Питання гендерних сту-
дій є актуальними в сучасних умовах розвитку суспільства [12]. 

Мета статті – проаналізувати передумови виникнення та розвиток 
вищої жіночої медичної освіти в Україні у другій половині ХІХ – на почат-
ку ХХ ст. 

Досліджуючи історичний розвиток освіти, зокрема медичної, ми бе-
ремо до уваги загальну історію Української держави, історію розвитку на-
уки, культури й освіти. В одній із наших попередніх розвідок ми вивчали 
передумови виникнення медичної освіти на території українських земель. 
Відомості з медицини були наявними ще в часи Київської Русі. Варто зга-
дати перекладений з грецької мови «Ізборник» («Ізборник Святослава») 
(1073 р.). «Ізборник» був ілюстрований з описом анатомо-фізіологічних 
особливостей організму, з окремими відомостями медичного характеру, 
про лікування травами [8, 7–8; 9, 114–115; 14, 13–14]. 
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Як першого українського вченого-медика В. Плющ у своєму дослі-
дженні описував княгиню Євпраксію-Зою. Вона була внучкою Володими-
ра Мономаха (дочкою Мстислава). Євпраксія народилася у 1108 р., здобу-
ла освіту при княжому дворі. З дитинства цікавилася народною медици-
ною, пізніше успішно лікувала хворих, а переїхавши до Візантії (одружи-
лась з імператором Візантії у 1122 р.), продовжувала свою медичну освіту. 
Про це свідчить її медичний трактат «Мазі», написаний грецькою мовою, в 
якому був не лише аналіз існуючих на той час медичних джерел, а й власні 
спостереження Євпраксії [7, 440; 14, 16–18]. 

Визначним українським ученим європейського рівня був Георгій 
(Юрій) Дрогобич (Котермак) (1450–1494) з м. Дрогобич. Навчаючись у 
Краківському університеті, він отримав ступінь бакалавра в 1470 р., а піз-
ніше, в 1473 р., – магістра. Проте Краківський університет не присвоював 
найвищого вченого ступеня, і Г. Дрогобич продовжив навчання в Болонсь-
кому університеті, де й отримав ступінь доктора медицини і філософії. У 
1483 р. видав в Римі працю про прогностику латинською мовою. Поверну-
вшись до Польщі, він викладав медицину в Краківському університеті [14, 
19–22]. 

Перебування під тривалим наглядом іноземних загарбників вплину-
ло на становлення та розвиток медичної освіти. Не маючи на українських 
землях університетів і вищих медичних навчальних закладів, вихідці з 
України здобували освіту за її межами [3, 253–254; 4, 1506, 1509; 14, 23–24, 
33–35, 48; 22, 5–6, 11, 22]. 

Історія розвитку вищої медичної освіти в Україні бере початок з часу 
створення медичних факультетів при університетах. Так, на території схід-
ноукраїнських земель медичні факультети функціонували при Харківсько-
му університеті з 1805 р., Університеті Св. Володимира з 1841 р., Новоро-
сійському університеті з 1900 р., на території західноукраїнських земель – 
з 1894 р. остаточно було відновлено медичний факультет при Львівському 
університеті [9, 114–120; 23, 5–15]. 

Окремо слід виділити розвиток вищої жіночої медичної освіти. Жін-
ки могли здобувати медичну освіту за кордоном; для отримання вищої 
освіти діяли також вищі жіночі курси. На початку ХХ ст. жінкам було до-
зволено відвідувати університети [25, 539–541]. 

Статутом 1863 р. жінкам було заборонено відвідувати лекції в уні-
верситеті. Не маючи доступу до вищої освіти в Російській імперії, вони 
змушені були їхати за кордон, зокрема у Цюріх. Царський уряд був зане-
покоєний «прагненням жінок до вищої освіти»; зважаючи на численні ви-
ступи передових кіл суспільства за організацію вищої жіночої освіти, на 
потребу лікарів у державі були вжиті заходи щодо розвитку вищої жіночої 
освіти [2, 36–37]. 

Боротьба за право жінок здобувати вищу освіту велася з другої поло-
вини ХІХ ст. У 1872 р. в Петербурзі були відкриті Вищі жіночі курси при 
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медико-хірургічній академії, проте вони проіснували лише 10 років. Жіно-
чий медичний інститут було створено в 1897 р. у Петербурзі. Про станов-
лення і розвиток вищої жіночої медичної освіти на території східноукраїн-
ських земель можна вести мову з початку ХХ ст., коли в 1907 р. при Ви-
щих жіночих курсах у Києві було створено медичне відділення. Вищі жі-
ночі медичні курси діяли в Одесі (1910). Хоча навчання на курсах відпові-
дало університетській програмі, проте вони не мали тих привілеїв, якими 
користувалися державні вищі навчальні заклади. Вступ жінкам до Харків-
ського університету було дозволено в 1905 р., але вже в 1908 р. навчання 
жінок було припинено. Жіночий медичний інститут у Харкові було ство-
рено в 1911 р., в Києві – у 1916 р. [8, 43–47, 126]. 

К. Толстой, автор праці «О женщинахъ-врачахъ и о женскихъ меди-
цинскихъ курсахъ» (1889), вважав вищу медичну освіту непотрібною для 
жінок, оскільки вони не зможуть себе повністю присвятити лікарській 
праці чи науці. Хоча роль помічника лікаря для жінок, за словами автора, 
була б цілком достатньою, тому питання стосовно медичних курсів зали-
шалося актуальним [18, 1–15]. 

Вищі жіночі курси у Києві, засновані 1878 р., спочатку мали термін 
навчання 2 роки, згодом він збільшився до чотирирічного, проте вже в 
1889 р. їхню діяльність було призупинено, а відновлено у 1906 р. Київські 
вищі жіночі курси неофіційно назвали «Жіночий університет св. Ольги». 
Курси надавали можливість вихідцям з України здобувати вищу жіночу 
освіту університетського рівня [5, 1–16]. 

Заслуговує на увагу промова професора О. Муратова, яку він виголо-
сив у Києві на відкритті медичного відділення при Вищих жіночих курсах 
23.09.1907 р. Саме професори університету Св. Володимира (О. Муратов, 
В. Високович, С. Томашевський, В. Ліндеман та інші) були ініціаторами 
організації медичного відділення. Про те, що потреба в медичному відді-
ленні існувала, свідчить факт подачі прохань на вступ. Хоча попередньо 
педагогічною радою планувалося набрати 200 та 150 осіб на перший та 
другий курс відповідно, було набрано 313 та 250 осіб. Деякі жінки, які вже 
навчалися в західноєвропейських університетах, були готові перевестись 
на курси в Київ, втрачаючи рік навчання, щоб здобувати освіту вдома. У 
промові, звертаючись до перших слухачок курсів, професор О. Муратов 
наголосив на усвідомленні важливості обраного фаху та відповідальності, 
яка на них покладається [6, 1–2; 10; 11, 1–19]. 

Вступити на медичне відділення Вищих жіночих курсів в Києві мо-
жна було після закінчення жіночої гімназії, інституту відомства закладів 
імператриці Марії чи іншого подібного закладу. Згідно з циркуляром Міні-
стерства народної освіти від 21.03.1913 р., викладання на медичному відді-
ленні визнавалося рівноцінним викладанню в університеті. У відомостях 
про перші шість років діяльності медичного відділення йдеться про неаби-
який прогрес у розвитку навчально-матеріального забезпечення (побудова 
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приміщень, створення нових кафедр тощо). Плата за навчання становила 
150 р. на рік [6, 5–30]. 

Про популярність медичного відділення свідчить діаграма (див. 
Рис. 1) [6, 6–8] 
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Рис. 1 Кількісний склад слухачів медичного відділення Вищих  
жіночих курсів у Києві в 1907 – 1912 рр. [6, с. 6–8]: 

 
Варто згадати лікарсько-педагогічні жіночі курси «Мать и дитя» при-

ват-доцента Київського університету Св. Володимира А. Карницького. Згід-
но з даними 1907 р., на курсах викладали природознавство – 
В. Артоболевський, анатомію – Г. Гозулов, розвиток дитини і вплив зовні-
шніх умов (біологічні дані в педагогіці) – Р. Гельвич. Попереднього року на 
курсах викладав також професор І. Сікорський та інші [13, арк. 1–12]. 

За даними жіночого медичного інституту Харківського медичного 
товариства від серпня 1911 р., в попередньому навчальному році на пер-
ший курс інституту було зараховано 449 слухачок, на другий – 253, на тре-
тій – 324. Згідно з даними 1911 р. в інституті працювали 28 викладачів та 
45 помічників. Директором інституту був заслужений професор 
В. Данилевський [17, арк. 79–90, 208–223]. 

Заслуговує на увагу «Статут приватного Харківського жіночого ме-
дичного інституту Харківського медичного товариства», згідно з яким ме-
тою інституту, що знаходився у відомстві Міністерства народної освіти, 
було забезпечення вищої медичної освіти для жінок. Викладачами могли 
працювати викладачі університетів. Рада інституту відповідала за навчаль-
ні плани та викладання, введення нових предметів потрібно було затверди-
ти міністром народної освіти. Навчання тривало п’ять років, за зразком на-
вчання на медичному факультеті. Так, в інституті вивчали нормальну ана-
томію людини, медичну хімію, гістологію з ембріологією, бактеріологію, 
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фармацію з фармакогнозією, фізіологію, факультетську терапевтичну клі-
ніку, хірургічну госпітальну клініку та інші медичні дисципліни. Осіннє 
півріччя розпочиналось 1 вересня і тривало по 15 грудня, весняне – з 15 сі-
чня по 1 червня. До інституту приймали осіб віком від 18 років, що закін-
чили гімназію [21, арк. 1–4]. 

При товаристві «Трудової допомоги для інтелігентних жінок» в Киє-
ві діяли Самаритські жіночі курси фельдшерок і повивальних бабок І роз-
ряду. За затвердженим в 1909 р. статутом на курси приймали жінок віком 
від 18 до 40 р., необхідними документами були 2 фотографії, свідоцтво про 
народження, згода батьків для неповнолітніх, медична довідка, довідка по-
ліції, вид на проживання, свідоцтво про закінчення 6 класів гімназії. На-
вчальні програми і плани були затверджені Медичною Радою та МВС. 
Окрім теоретичних знань, слухачки набували практичних навиків під час 
занять в університетських клініках, міських лікарнях, аптеках. На курсах 
працювали лікарі, викладачі університету Св. Володимира. Курси були 
платними з чотирирічним терміном навчання. Навчальний рік складався з 
осіннього та весняного півріч. Згідно з планом викладання на Самаритсь-
ких жіночих курсах вивчали анатомію, фізику, хімію, гістологію, латинсь-
ку мову, фармацію та ін., в кінці семестру складали іспити і заліки [19, 3–
11; 20, 3–8]. 

«Проектъ реформы плана преподаванія на Самаритскихъ Женскихъ 
Курсахъ» за 1909 р. передбачав чотирирічний курс навчання, пропонуючи 
надавати звання фельдшерок після трьох років та звання фельдшерок і аку-
шерок І розряду після чотирьох років навчання. Беручи за зразок програму 
«Рождественскихъ курсовъ», педагогічна рада клопотала про надання зван-
ня лікарських помічниць після 4 курсів навчання [16, 3–12; 19, 7]. 

У другій половині ХІХ ст. актуальним було питання вищої жіночої 
освіти і на території західноукраїнських земель. В 1894 р. Міністерством 
було відмовлено у вступі на медичний факультет жінкам. В 1896 р. (в до-
повнення до тимчасового розпорядження 1880 р. щодо визнання закордон-
них дипломів з медицини) лікарські дипломи, отримані жінками за кордо-
ном, визнавались при перездачі іспитів. З 1900 р. у зв’язку з розпоряджен-
ням міністра віросповідань і освіти та Міністерства внутрішніх справ жін-
кам австрійського підданства було дозволено вступати на медичний факу-
льтет при університеті. Того ж року жінкам було дозволено здобувати ап-
текарську спеціальність, навчатись на фармацевтичних студіях і здавати 
іспит на звання магістра фармації. Чисельність жінок випускників медич-
ного факультету Львівського університету була невисокою (у 1905–
1906 н.р. – 1 особа, у 1909–1910 н.р. – 4 особи, 1917–1918 н.р. – 7 осіб) [23, 
30–32; 26, 140–145]. 

Для допуску до іспитів жінок в екзаменаційній державній медичній 
комісії на звання лікаря (1913) необхідними були такі документи: 2 фото-
графії, свідоцтво про народження, одруження, паспорт або посвідчення, 
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свідоцтво про закінчення вищих медичних жіночих курсів, свідоцтво про 
закінчення жіночої гімназії, свідоцтво про здачу додаткових іспитів (згідно 
з курсом чоловічої гімназії), посвідчення з курсів про поведінку, квитанцію 
про сплату в казначейство 20 руб. [15, VI–VII]. 

Питання вищої жіночої медичної освіти наприкінці ХІХ – початку 
ХХ століття та особливості навчання заслуговують особливої уваги. 

Проаналізована діяльність медичних відділень Вищих жіночих кур-
сів, жіночих медичних інститутів, які забезпечували фахову медичну під-
готовку на території України, свідчить про становлення та розвиток вищої 
жіночої медичної освіти. Важливою подією на початку ХХ ст. був допуск 
жінок до навчання на медичних факультетах університетів як на території 
східних, так і західноукраїнських земель, що було актуальним в тогочас-
ному суспільстві в контексті «жіночого питання» та зважаючи на потребу 
медичних спеціалістів. 

Подальшого дослідження вимагають окремі проблеми організації 
вищої жіночої освіти впродовж зазначеного історичного періоду, зв’язки 
між державними та приватними навчальними інституціями, що забезпечу-
вали фахову підготовку в України на початку ХХ ст. 
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