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(20-30-ТІ РР. ХХ СТ.)

Світова історіографічна практика показує, що історія медицини та медичної 
освіти часто апелює до міждисциплінарності, методології інтелектуальної та нової 
культурної історії. Важливою для вивчення наукових проблем стає методологічна 
база психоісторії та історії повсякденності. Зважаючи на те, що у вітчизняній 
українській історіографії проблеми нових методологічних підходів лише стають 
актуальними, доречно провести аналіз свідомості студентської молоді – однієї з 
найбільш прогресивних суспільних груп.

Що являло собою студентство медичних вузів 20-х рр. ХХ ст.? Насамперед, 
після встановлення керівництва радянської влади над вищою школою, відбулися 
кардинальні зміни в соціальному співвідношенні студентів, різко зросла частка 
селянства і робітництва. Станом на 1921 р. в медичних інститутах України навчалося 
17,8% робітників, 22,2% селян і 8,1% членів партії [8, с. 141]. Це призвело до того, 
що у вищій школі зіткнулося два різні світи за своєю поведінкою, світосприйняттям, 
ментальністю. Причому під першим розуміємо насамперед селянство, під другим – 
міщанство. Студенти, які були вихідцями з міст, протягом першої половини 20-х рр. 
продовжували приносити з собою у вузи, згідно критичного визначення дописувача 
одного з тодішніх студентських журналів, – «запах кар’єризму, жадібності і тупого 
індивідуалізму» [11, с. 18].

Згладити вказаний «конфлікт» двох проявів колективної свідомості в 
студентства планувалося шляхом посиленої ідеологічної обробки молоді. Перебудова 
навчального процесу в медичних вишах супроводжувалася роботою в напрямку 
формування комуністичного світогляду майбутніх лікарів. Початок цьому процесу 
було покладено в 1921 р. введенням у всіх вищих навчальних закладах Радянського 
союзу суспільно-політичного мінімуму. Він включав вивчення історичного 
матеріалізму, теорії пролетарської революції, сутності політичного устрою 
Радянської Росії, плану електрифікації, організації виробництва тощо. Зокрема ХІІІ 
з’їзд РКП(б) (1923 р.) постановив, що формуючи спеціаліста, вищі навчальні заклади 
одночасно повинні «готували суспільно-політичного працівника, озброєного теорією 
марксизму» [8, с. 155-157].

Похідним полем для досліджень колективної свідомості молоді є 
індивідуальне мислення. Оригінальність та індивідуальність мислення студентів 
не схвалювалося радянською навчально-виховною системою. Уже з початку 1920-х 
років пропагувалася активна колективна навчальна робота студентів всіх вишів (не 
лише медичної вертикалі), починаючи від новостворених технікумів закінчуючи 
інститутами. Студенти повинні були вміти «працювати колективом та в колективі» 
[7, с. 17]. Існуючою виховною системою визначалося, що навчання у вузах потрібно 
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було зробити «практичним, лабораторним та приблизити до життєвих потреб». 
Відбувався відхід від пріоритетів теоретичного навчання [3, с. 26]. Було заплановано 
викристалізувати тип студента-пролетаря, для якого найважливішим стане 
служіння державі [3, с. 24]. Такі фахівці були підготовлені уже в середині 20-х років, 
а своєю кількістю стали переважати в 30-ті рр. ХХ ст. До прикладу випускники 
Вінницького медичного інституту в колективній газетній публікацій повідомляли 
про себе наступне: «Ми – молоді радянські патріоти. Наші серця горять любов’ю 
до рідної Батьківщини, до більшовицької партії… Починаючи самостійну роботу, 
ми докладемо всіх сил, щоб виправдати почесне звання радянських лікарів, будемо 
працювати і оберігати людину так, як вчить нас товариш Сталін» [1, с. 3].

Поле студентської свідомості формувала і навчальна література, опубліковані 
лекційні курси, періодика. В одному з навчальних посібників з історії медицини 
обґрунтована п’ятирівнева перевага радянської медицини, обов’язкова для 
засвоєння. В першому положенні вказувалося, що «радянська медицина є першою 
в світі медициною, яка служить новому, соціалістичному суспільству, що є вищою 
суспільно-економічною формацією в історії людства» [2, с. 174].

З іншого боку марксистко-ленінська ідеологія транслювалася викладачами. 
Так, проникнення ідеології в навчальний процес Дніпропетровського медичного 
інституту яскраво ілюструє один з дописів в журналі «Студент революції»: «асистента 
Картмана студент запитав – “чи впливає конвеєрна система, через одноманітність 
трудових процесів, на збільшення стомленості? – Відповідь така: “На Заході впливає, 
у нас – ні”. – Чому? – Класична відповідь: “Тому, що у нас робітник відвідує виробничі 
наради, культнаради і всякі другі “ради”, а на Заході цього немає” [12, с. 25].

Закріплення та подальше усвідомлення марксистко-ленінської ідеології 
відбувалося одразу після першого року навчання у вищому навчальному закладі. 
За вузами були закріплені підшефні підприємства і села в яких студентський і 
професорсько-викладацький колектив проводив ідеологічну роботу. Наприклад 
станом на 1924 р. Київський медичний інститут мав декілька підшефних підприємств, 
залізничну ділянку тяги, військово-клінічний госпіталь та підшефне село. Робота 
на підприємствах проводилася в двох напрямках: 1) санітарно-просвітницька; 
2) профробота [4, с. 44]. Таким чином окрім огляду здоров’я робітників чи селян 
студентство займалося ідеологічною роботою. Переважно влаштовувалися концерти 
та вистави, що мали ідеологічне спрямування, читалися лекції населенню.

Поряд з активним політвихованням студентів-медиків часто непоміченими 
залишалися реальні проблеми повсякденного життя молоді. Станом на 1923 р. 
серед загальної кількості студентів Харківського медичного інституту, 58 % були 
напівголодними, 30% голодними, лише 21% студентів нормально харчувалися [3, с. 
16]. Бракувало житла, зимової одежі, в гуртожитках була антисанітарія, не вистачало 
необхідної навчальної літератури [5, арк. 17-18]. Вказане вмикало індивідуальне 
мислення на тлі реальних проблем, що сприяло виникненню так званих «ухилів» 
серед студентства. Уже згадуваний нами Харківський журнал «Студент революції» 
вказував на наступні ухили серед студентства Вінниччини: «панування особистих 
інтересів над громадськими, балачки про майбутньою матеріальну та сімейну ідилію 
на міщанському тлі» [10, с. 30]. У багатьох студентів, особливо старших курсів, було 
бажання перевестися на російськомовні медичні факультети, що розцінювалося 
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владою «ніщо інше, як пасивний протест проти теперішньої української системи 
медичної освіти» [6, с. 70]. Народний комісаріат здоров’я неодноразово засуджував 
існування ухилів в медичних вузах.

Не сприйняття ідеологічних догм, їх не усвідомлення, або ж умисне 
ігнорування могло послужити причиною для відчислення навіть кращих студентів. 
Так, на початку 30-х рр. в Одеському медичному інституті відбулася чистка аспірантів. 
Приводом послужило незнання аспірантами основ марксизму-ленінізму, «більш того 
вони [тобто аспіранти – Авт.] визначають її за непотрібну для радянських наукових 
робітників» [9, с. 31].

Таким чином у радянській навчально-виховній системі вищої медичної освіти 
20-30-х рр. ХХ ст. було поставлено центральним питанням ідеологічну підготовку 
майбутніх лікарів. Партвиховання відбувалося впродовж всього періоду навчання 
студента, який врешті ставав студентом-пролетарем. В нього пригнічувалося 
індивідуальне світосприйняття і штучно формувалася колективна комуністична 
свідомість з всіма притаманними для неї рисами.
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