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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. В сучасних умовах глобалізації, 

конкурентності, суперництва націй і держав Україна підійшла до трансформаційної межі 

складних процесів розбудови громадянського суспільства, які потребують консолідації 

всіх суспільних сил. Водночас нові цивілізаційні виклики актуалізують питання здоров’я 

людини і нації в цілому, рівень якого певною мірою визначає її майбутній розвиток, 

спроможність до духовного і культурного вдосконалення. Окрім того, на початку 

третього тисячоліття здоров’я людини розглядається як найбільша соціальна цінність і 

вирішальний чинник економічного розвитку, конкурентоспроможності, росту добробуту 

країни і рівня життя її громадян.  

Світовий досвід переконливо довів, що цілеспрямований вплив на керовані 

фактори ризику захворювань, профілактичні заходи приносять помітні результати. Під 

цим кутом зору особливо актуальним є вивчення історії розвитку гігієнічної науки в 

УАН-ВУАН (1918-1936 рр.), яка за висловлюванням професора С.А. Томіліна «викликає 

нові форми свідомості, почуття гігієнічної відповідальності перед колективом і 

прийдешнім поколінням».  

Як бачимо, актуальність обраної теми зумовлена насамперед необхідністю 

творчого використання набутого досвіду в галузі профілактичної медицини в УАН-ВУАН 

в сучасних умовах, коли здоров’язберігальні технології в практичній медицині 

реалізуються недостатньо, а наукові здобутки учених-лікарів УАН-ВУАН заслуговують 

на окреме узагальнююче дослідження та застосування в лікарській практиці. 

Сьогодні особливо актуально звучить думка професора С.А. Томіліна, про 

профілактику, як комплекс «заходів загально санітарного характеру», «спрямованих на 

підвищення рівня соціального імунітету до гострих інфекцій». Саме тому розвиток 

гігієнічної науки в УАН-ВУАН був справою багатьох поколінь українських лікарів і 

вчених, які працювали на засадах профілактичної медицини.  

Актуальність дослідження зумовлюється назрілою потребою подолання існуючої 

сьогодні «дисциплінарної обмеженості», розрізненості наукових досліджень з історії 

соціальної медицини, науки і техніки, які сформувалися у великий історіографічний 

масив. Синергетичний підхід до цієї сфери дозволяє розкрити в оновленій авторській 

інтерпретації цілісну і суперечливу картину розвитку гігієнічної науки в УАН-ВУАН 

1918-1936 рр., з’ясувати «вузлові точки», «лінії інтелектуальних зв’язків» (за 

І.І. Колесник) гігієнічної науки в Радянській Україні 1920-1930-х рр., інтелектуальний 

тогочасний науковий простір учених. 
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Досліджуваний період під кутом зору вітчизняної історії науки додав багато 

яскравих прикладів служіння народу, виконання подвижницької місії представниками 

медичної інтелігенції – ученими-гігієністами, організаторами соціальної медицини. Серед 

них – О.В. Корчак-Чепурківський, М.А. Кудрицький, В.Я. Підгаєцький, В.В. Удовенко та 

ін.  

Духовні, морально-етичні якості учених-гігієністів були важливою запорукою 

розв’язання актуальних питань розвитку соціальної медицини у відповідь на виклики 

часу, а їхні національна ідейність, духовно-культурні цінності, самовіддана професійна 

праця, активне сприяння соціокультурному прогресу суспільства свідчать про моральну 

місію, приналежність до особливого етосу – «духу і душі» українського народу. 

Вивчення суперечливого процесу становлення УАН-ВУАН, розгортання нових 

дослідницьких напрямів у медичній науці важливе і під кутом зору творення 

інтелектуального портрету медичного етосу 1918 – 1930-х рр., його включення владою у 

«найдорожчу технологію» будівництва «комуністичного раю», яке супроводжувалося 

шаленими нападами на інтелігенцію, політичними переслідуваннями та репресіями. 

Антропологізація («олюднення») історії розвитку гігієнічної науки в УАН-ВУАН 

має не лише теоретичне, прикладне, а й пізнавально-виховне значення, а життєвий подвиг 

учених 1918 – середини 1930-х рр. є яскравим прикладом самовідданого служіння людям, 

який слід наслідувати сучасному поколінню молодих науковців. 

Відкриття і здобутки учених-гігієністів УАН-ВУАН, маючи загальнолюдський 

вимір, водночас є важливим чинником вивчення регіонального аспекту історії науки і 

техніки, становлення і розвитку дослідницьких медичних центрів, профільних 

навчальних закладів, які інтегруються в науковий потенціал нації. 

Отже, можна цілком погодитися з думкою директора Центру дослідження 

наукового потенціалу і історії науки ім. Доброва НАН України, професором 

Б.А. Малицьким про те, що без погляду на розвиток науки в минулому не можливо 

об’єктивно оцінити її сучасне. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження є складовою тематичного плану ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» з виконання теми 

«Історія природознавства Київщини: біографія і події ХVІІІ-ХХ ст.» (№ держреєстрації 

0107U002971), а також виконано в межах планових тем кафедри історії та культури 

України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди» «Соціально-політичне життя України ХХ ст.» (протокол № 5 від 13 
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грудня 2004 р.), «Людинознавча історія як ключовий дидактичний фактор сучасної 

історичної освіти у ВНЗ» (№ держреєстрації 011U002942). 

Мета і завдання дослідження полягає в комплексному вивченні найважливіших 

етапів формування і розвитку гігієнічної науки в УАН-ВУАН, її організаційно-

інституційної бази в 1918-1936 рр., відслідкуванні нових дослідницьких напрямів у 

профілактичній медицині, структурних перетворень в умовах соціальних і політичних 

змін перших десятиліть ХХ ст. 

Окреслена мета досягається шляхом реалізації таких основних завдань: 

– відповідно до вимог сучасної історичної науки визначити основні 

історіографічні етапи історії розвитку гігієнічної науки в УАН-ВУАН, існуючі в 

історіографії методологічні підходи, теоретичні парадигми з обраної теми, які 

розкривають об’єктивний процес розвитку науки, а також проаналізувати джерельну базу 

з історії становлення радянської гігієнічної науки в УАН-ВУАН; 

– з’ясувати найважливіші чинники появи нових напрямів у гігієнічній науці УАН – 

ВУАН 1918-1936 рр., їх інституціонування, формування мережевої структури; 

– виявити соціально значимі результати роботи структурних підрозділів УАН-

ВУАН в галузі гігієни, установити доцільність виокремлення соціального напряму гігієни 

та його вплив на подальший розвиток громадської медицини, поглиблення її соціалізації 

та професіоналізації; 

– дати якісно-кількісну характеристику теоретичній спадщині учених-гігієністів 

О.В. Корчак-Чепурківського, М.А. Кудрицького, В.Я. Підгаєцького, В.В. Удовенка та ін. 

як фундаторів соціальної гігієни та визначити їхній вплив на формування структури і 

змісту соціальної медицини, реконструювати найважливіші складники інтелектуальної 

біографії вчених, визначальні лінії інтелектуальних зв’язків лікарів-дослідників УАН-

ВУАН; 

– окреслити найсуттєвіші риси етосу медичної інтелігенції 1918-1936 рр. та ті 

зміни, що його торкнулися в умовах соціальних змін і політичних процесів ініційованих 

тоталітарним режимом, охарактеризувати архетипи взаємодії в колективі вчених-

гігієністів. 

Об’єктом дослідження є суперечливий процес становлення радянської гігієнічної 

науки в УАН – ВУАН досліджуваного періоду на тлі соціальних змін і політичних 

процесів перших десятиліть утвердження тоталітарного режиму. 

Предмет дослідження – якісні зміни в структурно-організаційних, змістовних 

складниках радянської гігієнічної науки в процесі її становлення і функціонування, 

взаємовпливи науки і суспільства, особистісний вимір наукових результатів, 
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позиціювання гігієнічної науки на тлі соціальних, економічних та політичних викликів 

часу, формування інтелектуального образу вченого-гігієніста. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічні засади дисертації базуються на 

загальнонаукових принципах історичного дослідження: об’єктивності, наступності, 

історизму, критичного підходу до джерел, що передбачають цілісне, всебічне охоплення 

найсуттєвіших аспектів зазначеної проблеми. Для розв’язання дослідницьких завдань з 

історії розвитку гігієнічної науки в УАН-ВУАН використовувалися порівняльно-

генетичний метод, структуризації, взаємозв’язку і взаємовпливу гігієни з іншими 

науками, матеріальною практикою, економічними, соціальними, політичними умовами 

епохи. Важливими шляхами розв’язання завдань запропонованого дисертаційного 

дослідження є застосування загальнонаукових (періодизація, типологізація, 

класифікація), міждисциплінарних (структурно-системний підхід), власне історичних 

(проблемно-хронологічний, порівняльно-історичний, описовий, статично-аналітичний) 

методів дослідження, а також методів джерелознавчого та історіографічного аналізу і 

синтезу. У роботі дотримувалися усталених методологічних підходів стосовно 

відтворення інтелектуальної біографії учених-гігієністів досліджуваного періоду. 1918-

1936 рр. – час діяльності УАН-ВУАН, формування радянської гігієнічної науки на терені 

України, зокрема виокремлення нових напрямів соціальної, шкільної, професійної, 

комунальної гігієни. Окреслені хронологічні межі дослідження дозволяють відслідкувати 

найважливіші напрями наукового пошуку, зміни наукових парадигм в академічних 

установах та появу нових моделей розвитку профілактичної медицини в Радянській 

Україні. 

Хронологічні рамки дослідження охоплюють 1918-1936 рр. Нижня межа – 1918 

р. – заснування Української академії наук (УАН, 1918-1921 рр.), верхня – 1936 р. – 

реорганізація ВУАН (1921-1936 рр.) в Академію наук Української РСР. 

Територіальні межі дослідження окреслюються теренами УНР та Радянської 

України 1918-1936 рр. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:  

- уперше: а) на основі синтезу сучасних методів дослідження здійснено аналіз 

літератури дорадянської, радянської і сучасної (з 1991 р.), яка не підлягала 

історіографічній критиці, водночас так чи інакше розкриває історію розвитку гігієнічної 

науки в УАН-ВУАН 1918-1936 рр.; б) комплексно і багатофакторно розглядається процес 

формування гігієнічної науки в УАН-ВУАН який, з одного боку, впливав на розвиток 

суспільства, а з іншого, – сам змінювався під впливом політичних, економічних, 

соціокультурних чинників. У дисертації виявляються, як внутрішні закономірності 
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розвитку гігієнічної науки на академічному рівні, так і вплив на її зміст і напрями 

зовнішніх чинників; в) роль ученого-гігієніста в суспільстві розкривається під кутом зору 

морально-етичного портрету епохи, в якій він жив і здійснював науковий пошук, 

визначається його соціальна відповідальність за долю народу, з’ясовується особливий 

етос медичної інтелігенції, який мав місце в українській історії перших трьох десятиліть 

ХХ ст.; г) виявлені основні фактори, які негативно впливали на розвиток гігієнічної науки 

впродовж десятиліть у зв’язку з утвердженням у радянському суспільстві ідеологічного 

тоталітаризму, подавленням інакомислення, підпорядкованістю дослідницької практики 

політиці правлячої партії, авторитарним тиском на вчених-гігієністів та медичну науку в 

цілому, аж до заборони в 1930-і рр. її соціального напряму; д) новизна дослідження 

визначається також введенням до наукового обігу архівних документів і наукових праць 

учених-гігієністів, які в джерелознавчому та історіографічному плані досі 

неопрацьовувалися.  

- набуло подальшого розвитку оновлене бачення процесу становлення окремих 

напрямів гігієнічної науки в УАН-ВУАН 1918-1936 рр., враховуючи нагромадження 

історичних знань, появу нових документів та наукових парадигм, а також праць з 

професійної, бібліографічної та ситуаційної біографії видатних учених академічних 

установ; уточнено інтелектуальний образ українського вченого-гігієніста;  

- удосконалено якісно-кількісні оцінки розвитку нових напрямів академічної фази 

гігієнічної науки, її структурно-організаційних змін та особистого виміру наукових ідей, 

медичних практик, їх позиціювання на тлі соціально-економічних і політичних викликів 

часу. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що його зміст та 

висновки можуть бути використані в порівняльно-історичному аналізі вченими і 

політиками для з’ясування сучасних тенденцій розвитку соціальної медицини, ролі і 

значення профілактичних заходів в умовах глобалізаційних викликів. 

Отримані і обґрунтовані в дослідженні результати сприятимуть підготовці 

узагальнюючих праць з історії України, науки і техніки, соціальної медицини, а також 

спецкурсів і нормативного курсу історії науки й техніки для студентів вищих навчальних 

закладів як медичного, так і педагогічного, природничого та історичного профілів. 

Особистий внесок здобувача. Наукові результати і висновки, що наведені в 

дисертації та виносяться на захист, отримані автором особисто. Наукові статті здобувача 

у фахових виданнях є одноосібними. 

Апробація результатів дослідження. Основні його положення, висновки та 

рекомендації обговорювалися на засіданнях кафедри історії та культури України ДВНЗ 
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«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університеті мені Григорія 

Сковороди», а також були оприлюднені на ІІ Всеукраїнській науково-практичній 

інтернет-конференції «Український науково-інтелектуальний простір: реалії та 

перспективи розвитку» (м. Переяслав-Хмельницький, 28-30 квітня 2010 р.); ІІ 

Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Проблеми та перспективи 

розвитку української науки на початку ІІІ тисячоліття» (м. Переяслав-Хмельницький, 14-

16 грудня 2010 р.); І Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції 

«Вітчизняна наука: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку» (м. 

Переяслав-Хмельницький, 29-31 жовтня 2011 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Сучасні здоров’язбережені технології в загальноосвітніх та вищих 

навчальних закладах: стан, проблеми та перспективи» (м. Переяслав-Хмельницький, 20-

21 вересня 2012 р.); Міжнародній науковій конференції «Комунікативні горизонти усної 

історії» (м. Переяслав-Хмельницький, 17-18 травня 2013 р.); ІІІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ 

сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи» (м. Переяслав-Хмельницький, 12-13 

вересня 2013 р.). 

Публікації. Результати дослідження викладені у 7 публікаціях, із яких 4 у 

фахових, визначених ДАК Міністерства освіти і науки України, 1 – в міжнародних 

виданнях та 2 публікації, що додатково відображують результати дисертаційного 

дослідження в інших виданнях. 

Структура дисертації зумовлена метою і завданнями дослідження. Робота 

складається зі вступу, 5 розділів, списку джерел і літератури (295 позицій). Загальний 

обсяг дисертації становить 215 сторінок, з яких 180 сторінок основного тексту. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, мета й завдання, 

визначаються об’єкт, предмет, наукова новизна і практичне значення одержаних 

результатів, характеризується його зв'язок із науковими програмами та апробація 

основних теоретичних положень і висновків. 

У першому розділі «Стан наукової розробки та джерельна база дослідження» 

подається історіографічний аналіз окресленої проблеми, її джерельне забезпечення в 

контексті сучасних наукознавчих парадигм. Важливе методологічне значення для 

визначення внутрішніх закономірностей розвитку науки, збагачення й оновлення її 

понятійного апарату, верифікації термінів і понять з суміжних галузей знань мають праці 



 7 

В.Г. Кременя, В.А. Смолія, О.П. Реєнта, Я.С. Калакури, І.І. Колесник, Л.І. Буряк, 

В.П. Коцура та ін. 

Історіографія історії розвитку гігієнічної науки в УАН-ВУАН 1918-1936 рр. 

умовно поділяється на декілька періодів, які відрізняються масштабами і глибиною її 

постановки та теоретичного вирішення. Окрім того, на дослідження з історії гігієнічної 

науки, як і науки в цілому в різний час впливав комплекс об’єктивних і суб’єктивних 

чинників, які за словами академіка В.І. Вернадського, визначали рівень теоретичного 

осмислення проблеми. Саме тому пропонуємо виділити три історіографічні періоди 

історії становлення і розвитку гігієнічної науки в Радянській Україні. Перший період – 

1918 – середина 1930-х рр.; другий – друга половина 1930-х – кінець 1980-х рр.; третій – 

сучасний, з 1991 р.  

У період визвольних змагань 1917-1920 рр., відсутності належної державної 

фінансової підтримки науки, розриву інтелектуальних зв’язків у мережевій структурі 

науки дослідження з проблем гігієни носили епізодичний, фрагментарний характер. До 

когорти учених-гігієністів, які не дивлячись на складні умови  життя і праці, 

продовжували наукові пошуки в цей час слід віднести О.В. Корчак-Чепурківського, 

О. Марзєєва, М.М. Костяміна, Г.В. Хлопіна, С.А. Томіліна та ін.  

В історіографії 1918 – першої половини 1930-х рр. подаються суперечливі оцінки 

результатів роботи попередніх поколінь лікарів, можливого їх використання на новому 

історичному етапі суспільного розвитку. 

Так, наприклад, М.О. Семашко, який був свого часу земським лікарем у  1923 р., 

писав: «Якщо земські ліберали та демократи працювали чимало над загальнодоступністю 

лікувальної допомоги для сільського населення, то їхні прагнення не виходили за межі 

постановки найпримітивнішої лікувальної допомоги і здійснювались у найскромніших 

розмірах». Водночас, виступаючи  у червні 1918 р. на І з'їзді медико-санітарних відділів 

Рад з доповіддю про основні завдання радянської медицини на місцях, він наголошував, 

що медицина «має бути побудована на послідовному проведенні принципів: а) 

загальнодоступності і б) безоплатності». 

Після масових репресій другої половини 1930-х рр., коли були фізично знищені або 

ізольовані від наукової роботи в сталінських таборах учені-гігієністи, в радянській 

історіографії запанували класові, партійні оцінки усього того, що відбувалося в суспільному 

житті.  

З другої половини 1930-х років політичний режим на довгі роки виключив з наукового 

поля конкретні соціально-гігієнічні дослідження, зокрема вивчення впливу соціальних  
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чинників  на здоров’я  різних груп населення, а підручники з цієї дисципліни були замінені на 

посібники з організації охорони здоров’я. 

Радянська історіографія історії гігієнічної науки у відповідь на заборону цієї галузі 

зосередила головну увагу на дослідженнях з громадської медицини, яка за визначенням 

С.С. Кагана, була «напрямом медиків і не медиків у спільній діяльності в галузі охорони 

здоров’я в розв’язанні  спільними методами  проблем  захворюваності і смертності». 

У цей час історії формування гігієнічної науки на теренах України присвячуються 

роботи професорів Г.Х. Шахбазяна, П.І. Баранника і С.С. Познанського «Кафедра общей 

гигиены Киевского медицинского института», яка вийшла в світ наприкінці 1950-х рр. 

У 1950-і рр., напередодні і після партійної критики культу особи Сталіна, виходять 

у світ наукові праці, захищаються дисертаційні роботи, де в центрі уваги були видатні 

учені-гігієністи С.М. Ігумнов, О.О. Корчак-Чепурківський, Г.В. Хлопін та ін. У 

підконтрольних цензурі виданнях подається ідеологічно витримана оцінка внеску вчених 

у розвиток вітчизняної гігієнічної науки. 

У 1960-і роки розпочинаються дискусії щодо виокремлення соціальної гігієни в 

самостійний напрям медичної науки, який було відновлено в 1965 р. після 

тридцятирічного знекровлення його тоталітарним режимом. 

В умовах «політичної відлиги» в Радянській Україні першими в Радянському 

Союзі публікуються праці по соціально-гігієнічній проблематиці, захищаються 

кандидатські дисертації про вплив соціальних чинників на здоров’я людей 

(О.М. Ціборовського, В.П. Неділька, Г.І. Вихристюка) та інші. 

У 1964 р. вийшов бібліографічний покажчик, присвячений історії гігієни та 

санітарії в Україні О.О. Грандо та Л.С. Межирова «Історія гігієни та санітарії на Україні: 

бібліографічний покажчик», де наводяться праці, як загального характеру з історії 

земської медицини, починаючи з 1861 р., так і розвитку окремих галузей гігієни в 

радянський період.  

Як і в попереднє десятиліття, в 70-і рр. ХХ ст. були актуальними публікації про 

розвиток гігієни на теренах України. Серед низки праць вирізняється книга О.О. Грандо 

«Развитие гигиены  в Украинской ССР». Робота присвячена аналізу історичного досвіду  

санітарної організації на теренах України та її здобуткам. 

У зв’язку з 125-річчям від дня народження О.В. Корчак-Чепурківського виходить 

серія публікацій Є.Я. Беліцької, К.М. Синяк, В.Ф. Рудиченко, в яких подається оцінка 

науково-педагогічної діяльності видатного вченого. А в 1988 р. історик медицини 

В. Плющ видає в Чикаго другий том «Матеріалів до історії української медицини».  

Однією із перших ґрунтовних робіт сучасного історіографічного періоду, 
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присвяченої історії становлення і розвитку гігієнічної науки, є збірник до 150-річчя 

Київського медичного університету, який вийшов у світ в 1991 р. за редакцією академіка 

Є.І. Гончарука. У тому ж році за авторством І.М. Макаренко та І.М. Полякової вийшов 

біографічний словник завідувачів кафедр і професорів Київського медичного інституту 

(1841 – 1991 рр.).  

В нових соціально-політичних реаліях незалежної Української держави з’явилися 

посібники та підручники з соціальної медицини Ю.В. Вороненка і В.Ф. Москаленка, 

О.М. Голяченка, А.М. Сердюка та О.О. Приходського. Авторами сформульовано принципи 

соціальної медицини, що звільнилися від комуністичної заангажованості, організаційні 

основи реформування системи охорони здоров'я в умовах переходу до ринкових відносин, 

висвітлені особливості діяльності закладів охорони здоров'я України в  перехідний період. 

Окрема група включає публікації про життя і професійну діяльність видатних 

учених-гігієністів, членів УАН-ВУАН. Наприклад, у бібліографічному словнику 

завідувачів кафедр та професорів Національного медичного університету імені 

О.О. Богомольця (автори В.Ф. Москаленко та І.М. Полякова) висвітлюють організаційну 

роботу та педагогічну діяльність О.В. Корчак-Чепурківського, В.Я. Підгаєцького, 

В.В. Удовенка, які водночас підтримували наукові зв’язку з інтелектуальним академічним 

соціумом. 

Науково значимою є колективна монографія Ю.І. Кундієва, О.П. Яворовського, 

І.М. Трахтенберга, І.М. Сахарчука «Володимир Підгаєцький: Повернення із забуття. 

1889-1937». Книга присвячена видатному українському вченому-гігієністу і педагогу, 

професору медичного факультету  Українського державного університету в УНР та 

Київського медичного інституту, засновнику першої в колишньому СРСР кафедри гігієни 

праці і першої у Східній Європі Київської дослідної станції з наукової організації праці у 

сільському господарстві, директору Інституту фізичної культури ВУАН 

В.Я. Підгаєцькому. 

Продовженням дослідження життєвого і творчого шляху В.Я. Підгаєцького стала 

опублікована в 2006 р. книга Ю.І. Кундієва, О.П. Яворовського, В.Д. Парія, 

І.М. Сахарчука «Доля родини репресованого вченого-гігієніста». 

Постаті академіка О.В. Корчак-Чепурківського присвячена низка публікацій 

першого десятиліття ХХІ ст. – Н.І. Коцур, Ю.І. Кундієва, В.Ф. Москаленка, у яких 

повніше, на основі нових документів і матеріалів, висвітлені події та факти з життя і 

багатогранної діяльності вченого. Дослідники доповнили інтелектуальну біографію 

академіка новими фактичними даними, охарактеризували його як прихильника 



 10 

справедливості і вільнодумства, обдарованого вченого-гігієніста та одного із 

фундаторів вищої медичної освіти в Україні. 

Дослідник А.М. Гринзовський у дисертаційному дослідженні «Системний аналіз 

становлення і формування медико-профілактичного факультету та гігієнічної науки 

Національного медичного університету імені О.О. Богомольця» аналізує організаційні та 

педагогічні зусилля О.В. Корчак-Чепурківського і його учнів – В.Я. Підгаєцького, 

В.В. Удовенка по розбудові гігієнічної підготовки в Київському медичному інституті та 

його дослідницькі пошуки у ВУАН. 

Світ наукових інтересів професора В.В. Удовенка розглядається в роботах 

В.Ф. Москаленка та І.М. Полякової.  

Комплексна оцінка наукової роботи М.А. Кудрицького міститься в біографічних 

нарисах про українських учених та їхні наукові школи першої половини ХХ ст. 

дослідника Я. Ганіткевича.  

У 2006 р. В.Ф. Москаленко і В.П. Ляхоцький досліджували постать 

М.А. Кудрицького як вченого і педагога, репресованого за сфабрикованого ДПУ справою 

«Спілки Визволення України». 

Важливою подією в науковому житті другого десятиліття ХХІ ст. став вихід у світ 

колективної праці (В.Ф. Москаленко, В.Г. Бардов, А.М. Гринзовський та ін.) «Володимир 

Удовенко: життєпис репресованого професора-гігієніста» (2012 р.), де в 5 розділі окремий 

параграф «Науково-дослідна діяльність» присвячується дослідницькій роботі вченого в 

Медичній секції ВУАН Радянської України. 

Отже, вивчення обраної теми базується на широкій історіографічній базі, 

водночас, у науковому просторі відсутні спеціальні роботи, де б розкривалася роль 

учених-гігієністів УАН-ВУАН як особливого етосу інтелігенції, який забезпечував 

прогрес вітчизняній науці і водночас був моральним взірцем нації. 

Найважливішу джерельну групу дослідження складають архівні документи 

Державного архіву м. Києва (ДАК), Центрального державного архіву вищих органів 

влади та управління України (ЦДАВО України); Центрального державного архіву 

громадських об’єднань України (ЦДАГО), Державного галузевого архіву Служби 

Безпеки України (ДГА СБУ), архіву Президії Національної Академії наук м. Києва, 

Інституту Рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського та 

Національної наукової медичної бібліотеки. 

Комплекс документів Державного архіву м. Києва розкриває внесок українських 

вчених у становлення і розвиток кафедр гігієни, їх науково-дослідну роботу та 

педагогічну діяльність, формування як учених – майбутніх членів УАН-ВУАН (фонд 16 
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(Київський університет Св. Володимира), оп. 342 – спр. 84 «О допущении доктора 

медицины Корчак-Чепурковского к чтению лекций в качестве приват-доцента», спр. 94 

«О состоянии кафедр Университета за 1903 г.»), «Програма експериментальної 

(загальної) гігієни на медичному факультеті Київського медичного інституту», 

підготовлена професором В.В. Удовенком.  

Документи фонду Р-936 «Київський Український державний університет 

Міністерства народної освіти УСРР» цього ж архіву висвітлюють постать О.В. Корчака-

Чепурківського як одного з організаторів Українського державного університету, 

засновника національної вищої медичної освіти, першого декана медичного факультету, 

професора та завідувача кафедри гігієни в 1918-1920 рр. 

Відомості про наукову роботу та педагогічну діяльність В.Я. Підгаєцького, 

В.В. Удовенка, М.А. Кудрицького знаходяться в фонді Р-166 «Народний комісаріат 

освіти. 1917 – 1970 рр.» ЦДАВО. Зокрема, особова справа автобіографічні дані, анкетний 

лист, перелік наукових праць В.Я. Підгаєцького містяться в оп. 12. (спр. 5913. – 18 арк.), 

М.А. Кудрицького (оп. 12. – спр. 3958. – 4 арк.), В.В. Удовенка (оп. 12. – спр. 7856. – 4 

арк.). 

Документи Інституту Рукопису Національної бібліотеки України 

ім. В.І. Вернадського – фонд 1 – спр. 26211, 26260, 26282, 26294, 26328 (Протоколи 

Спільного зібрання УАН) засвідчують участь в роботі Секції Наукових Робітників 

вчених-гігієністів – В.Я. Підгаєцького, О.В. Корчак-Чепурківського та В.В. Удовенка. 

Низка документів про організаційну, наукову роботу та громадську діяльність 

В.Я. Підгаєцького, М.А. Кудрицького та В.В. Удовенка а також слідчо-архівних 

документів знаходиться в Державному галузевому архіві СБ України (СБУ). У 

документальних матеріалах Державного архіву СБУ (Ф 6. – Спр. 67098. – Тт. 117, 118, 

119, 120, 121, 122, 123, 124) налічується понад 700 аркушів. Архівні документи про 

В.Я. Підгаєцького  містяться в Т.119, 120. Зокрема, автобіографічні відомості про 

вченого-гігієніста висвітлено на сторінках Т. 120 (арк.129). 

Інформація стосовно організаційної та науково-дослідної роботи вчених-гігієністів 

УАН – ВУАН – АН УРСР (1921-1941 рр.) містяться у фондах архіву Президії НАН 

України: фонд Р-251, оп. 1. – спр. 18, 42, 49, 56, 62, 65, 70 (Протоколи академічної Ради 

Української Академії Наук); оп. 2 (Особова справа О.В. Корчака-Чепурківського). 

У документах ЦДАГО України збереглася низка протоколів засідань ВУАН, в якій 

приймали участь О.В. Корчак-Чепурківський, В.В. Удовенко, В.Я. Підгаєцький. Зокрема, 

оп. 20 – спр. 2705 (Протокол засідання Ради Всеукраїнської Академії Наук 3-го травня 

1928 року), спр. 3098 (Протокол засідання комуністичної фракції ВУАН від 
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11.12.1930 р.), спр. 6223 (Виписка із стенограми засідання Президії ВУАН від 

15.07.1933 р.), спр. 6445 (Про Всеукраїнську Академію Наук), спр. 7092 (Доповідна 

записка про стан Інституту демографії Академії Наук УРСР), оп. 1, спр. 44044 (Слідча 

справа О.В. Корчака-Чепурківського) та ін.  

Другу джерельну групу становлять наукові праці учених-гігієністів УАН-ВУАН, 

які використані в нашому дослідженні, зокрема, О.В. Корчак-Чепурківського, 

В.Я. Підгаєцького, В.В. Удовенка, М.А. Кудрицького та ін. Аналіз наукових праць 

вчених-лікарів дозволяє розкрити найважливіші етапи становлення і розвитку радянської 

гігієнічної науки, формування інтелектуальної біографії дослідників, впровадження їхніх 

наукових розробок у практику. Детальніше наукові праці учених – гігієністів 

аналізуються в другому, третьому, четвертому та п’ятому розділах дисертаційного 

дослідження. 

Окрему джерельну групу становлять періодичні видання, які виходили впродовж 

досліджуваного періоду і знаходяться в  Національній бібліотеці України ім. 

В.І.Вернадського та Національній медичній науковій бібліотеці. Ці видання містять 

інформацію про помітний внесок учених-гігієністів у розвиток медичної науки. 

Періодичні виданнях радянської доби «Державний вісник», «Вісник Міністерства 

Народнього Здоров’я», «Українські медичні вісти», «Відродження», «Чернігівська 

земська газета», «Рідний край», «Киевская мысль», «Голос Киева», «Последние новости», 

«Последние известия», «Земские известия», «Подольская мысль», «Одесские новости», 

«Последние известия», «Врачебное дело» містять інформацію про багатогранну наукову, 

організаційну і педагогічну діяльність учених-гігієністів досліджуваного періоду. 

Отже, дослідження обраної теми базується на широкій джерельній базі, яка дозволяє 

виконати поставлені дослідницькі завдання.  

У другому розділі «Формування санітарно-гігієнічного напряму в УАН-

ВУАН. Інтелектуальна біографія академіка О.В. Корчака-Чепурківського» 

розкриваються найважливіші чинники становлення санітарно-гігієнічної наукової школи 

в УАН-ВУАН в 1920-1930-і рр., зокрема соціальної гігієни та епідеміології. Особливе 

місце відводиться роботі кафедри народного здоров’я, гігієни та санітарії ВУАН, 

кабінетів санітарної статистики (вивчення гігієни праці шахтарів), шкільної гігієни 

(дослідження санітарного стану шкіл м. Києва) музею гігієни та санітарії, створенню 

Інституту демографії і санітарії. Висвітлюється особистий внесок академіка О.В. Корчак-

Чепурківського в створення спеціальної медичної україномовної літератури, наукового 

друкованого органу ВУАН – «Вісті Всеукраїнської Академії наук», української медичної 

термінології, «Словника української наукової мови» тощо. 
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У розділі розкриваються причини і наслідки знищення в 1929-1930 рр. гігієнічної 

школи академіка О.В. Корчак-Чепурківського, а після голодомору 1932-1933 рр. – його 

демографічної школи та тривалого суспільного забуття як «українського буржуазного 

націоналіста». 

Окреслені наукові здобутки академіка О.В. Корчак-Чепурківського в інших сферах 

знань – педагогіці, антропології, статистиці, демографії, історії освіти, краєзнавстві, які 

залишаються актуальними й досі. Відзначається, що запропоновані вченим методики 

збереження і зміцнення здоров’я людини актуальні й сьогодні у вітчизняних та 

європейських медичних практиках. 

У третьому розділі «Становлення наукової школи професійної гігієни 

професора В.Я. Підгаєцького в УАН-ВУАН (1920-1929 рр.)» висвітлюються 

найважливіші етапи роботи вченого в академічних установах. Чільне місце відведено 

очолюваному ним Інституту фізичної культури, який започаткував вивчення актуальних 

проблем фізичного виховання молоді, євгеніки та медичної генетики, м’язової діяльності, 

процесів втоми, біохімії вітамінів, наукової організації праці тощо. Обґрунтовується 

заснування професором В.Я. Підгаєцьким першої наукової школи українських учених в 

галузі гігієни праці. Відзначається, що наукові доробки професора В.Я. Підгаєцького 

актуальні й досі під кутом зору створення програм планування сім’ї, репродуктивного 

здоров’я, медико-генетичного консультування, зміцнення і відновлення здоров’я та 

забезпечення повноцінного генетичного фонду нації. Результати роботи лабораторії 

гігієни праці, якою завідував В.Я. Підгаєцький, були підбиті в наукових працях 

«Фабрична гігієна» (1923 р.), «Вплив умов праці на інтенсифікацію виробництва» 

(1923 р.) та ін. Ученому вдалося створити наукову гігієнічну медичну школу, яка за 

методологічним та методичним рівнем не поступалася аналогічним італійським, 

німецьким та польським інститутам. 

У четвертому розділі «Шкільна гігієна – новий напрям гігієнічної науки 

УАН-ВУАН. Дослідження професора М.А. Кудрицького» йдеться про науково-

дослідну роботу вченого в академічних установах, окреслюються найважливіші чинники 

розвитку гігієни дитини освітніх навчальних закладів. 

У розділі розкриваються найважливіші складники формування вченого, 

найсуттєвіші віхи його інтелектуальної біографії. Аналізується робота М.А. Кудрицького 

у медичній секції ВУАН, де він досліджував проблеми профілактики інфекційних 

захворювань, невідкладної медичної допомоги, а також у Науково-педагогічній комісії 

ВУАН та Науково-педагогічному товаристві. Акцентується увага на науково-дослідній 

роботі М.А. Кудрицького в Інституті фізичної культури ВУАН, зокрема його 
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фундаментальній праці «Спроба санітарно-гігієнічної оцінки фізкультурних вправ у 

трудовій школі» (1927 р.). Указується на те, що вчений уперше дослідив проблему 

відповідності хронологічного віку школярів їхньому фізичному і психічному розвитку, а 

також впливу на психофізичний розвиток дітей занять фізичною культурою, 

передбачених шкільною навчальною програмою. Посібник М.А. Кудрицького «Здорове й 

хворе людське тіло» (1927 р.) став першою спробою вітчизняного підручникотворення з 

шкільної гігієни, яким тривалий час користувалися науковці і вчителі на теренах України. 

У п’ятому розділі «Гігієна праці в медичній секції ВУАН. Наукові пошуки 

професора В.В. Удовенка» з’ясовуються передумови та змістовна компонента 

академічних медичних досліджень в галузі гігієни праці. До когорти видатних учених-

гігієністів віднесено професора В.В. Удовенка. Розкривається організаційна робота 

вченого по створенню медичного факультету, кафедри гігієни в Київському медичному та 

Київському художньому інститутах, його методичний доробок в оновленні змісту 

профілактичних дисциплін в системі вищої медичної освіти. З’ясовано сутнісні ознаки 

новизни наукових досліджень В.В. Удовенка в галузі гігієни води і водопостачання, 

зокрема праці «Житло та здоров’я» (1928 р.). Відзначається поєднання ученим наукової 

та управлінської діяльності на керівних посадах Міністерства народного здоров’я, в 

громадських організаціях, які поширювали шляхом просвітництва профілактичні знання 

серед широкого загалу. 

Чільне місце відводиться Інституту гігієни праці, де професор В.В. Удовенко 

створив наукову школу вчених-гігієністів у галузі комунальної гігієни. В.В. Удовенко – 

один із засновників українського медичного часопису «Українські медичні вісті», автор 

низки наукових відкриттів, які відіграли помітну роль у подальшому розвитку вітчизняної 

гігієнічної науки та були використані в практиці попередження захворювань. 

У висновках сформульовано теоретичні положення й узагальнення, результати  

дисертаційного дослідження: 

1. У процесі становлення і розвитку гігієнічної науки в УАН-ВУАН 1918-1936 

рр., теоретичного осмислення її результативності і перспективності нових напрямів 

дослідження сформувалася широка історіографічна база, яка включає монографічні 

дослідження, збірники наукових праць, матеріали конференцій, що дозволяє комплексно і 

неупереджено відслідкувати найважливіші етапи та особливості формування радянської 

гігієнічної науки, перетворення її в самостійну наукову галузь, розкрити внутрішні 

закономірності розвитку соціальної медицини та фактори зовнішнього (економічного, 

соціального, політичного, демографічного) впливу на зміст і напрями наукового пошуку, 

зміну наукових парадигм та позиціювання в тогочасному науковому просторі. Вітчизняна 
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історіографія становлення і розвитку академічної гігієнічної науки аналізується в 

контексті взаємовпливів наукової думки і викликів часу. Внутрішні закономірності 

розвитку гігієнічної науки, зовнішні чинники визначаються на широкій джерельній базі, 

яка включає опубліковані і оригінальні документи центральних архівів України, м. Києва, 

і галузевого архіву Служби безпеки України, Інституту рукопису Національної бібліотеки 

ім. В.І. Вернадського та Національної медичної бібліотеки; наукові праці учених-

гігієністів академічних установ; періодичні видання 1920-1930-х рр., що засвідчує 

репрезентативність джерельної бази, яка дозволяє розв’язати поставлені дослідницькі 

завдання. 

2. Відбудова промисловості і сільського господарства, подолання розрухи на 

транспорті, занепаду комунального господарства після військових протистоянь 1917-

1920-х рр., загострення соціальних проблем зумовлених спалахами епідемій, голодом, 

поширенням туберкульозу і т. ін. актуалізувало наукову проблематику в УАН-ВУАН, 

пришвидшувало створення дослідницьких підрозділів академії на базі університетів. На 

кафедрі народного здоров’я, гігієни та санітарії УАН, яку очолював О.В. Корчак-

Чепурківський, ґрунтовно вивчалися дитячі інфекційні хвороби, організаційні засади 

санітарно-профілактичної роботи серед неповнолітніх. Колективом учених упродовж 

1929-1930-х рр. було підготовлено нові таблиці смертності та тривалості життя в УСРР за 

1925-1926 рр., демографічні таблиці шлюбності і репродуктивної функції жінок 

Радянської України 1927-1928 рр., закладено теоретичні основи збереження і зміцнення 

здоров’я людини, як пріоритетне завдання охорони здоров’я й освіти, що отримало 

згодом міжнародне визнання. 

Інститутом фізичної культури ВУАН (проф. В.Я. Підгаєцький) засновано першу 

наукову школу професійної гігієни в УСРР. Медична секція ВУАН (М.А. Кудрицький) 

підготувала низку досліджень з соціальної опіки інвалідів, фізичного виховання в школі, 

профілактики інфекційних захворювань, невідкладної медичної допомоги. Науково-

дослідна кафедра теоретичної медицини ВУАН (В.В. Удовенко) провела дослідження 

води і водопостачання та її очищення. Наукова школа В.В. Удовенка заклала теоретичний 

фундамент комунальної гігієни та гігієни праці. 

Учені-гігієністи УАН-ВУАН відіграли провідну роль у становленні вітчизняної 

санітарно-гігієнічної науки, її інституціоналізації, заклали теоретичні основи і визначили 

пріоритетні напрями подальших наукових досліджень, сформували багаторівневі 

науково-мережеві комунікації. 

3. Соціальний напрям у гігієнічній науці, який активно розвивався в 1920-і роки 

опинився під забороною в 1930-1950-і рр. у зв’язку із злочинним приховуванням 
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політичним режимом масштабних трагічних наслідків голодомору 1932-1933 рр. та 

масових сталінських репресій. Унаслідок репресій у 1929 р. припинила роботу медична 

секція ВУАН, а в травні 1934 р. за вказівкою партійних органів президія ВУАН ухвалила 

постанову про об’єднання Інституту демографії і санітарної статистики. У такий спосіб 

було знищено українську демографічну школу М.В. Птухи та О.В. Корчака-

Чепурківського, важливий академічний напрям, зруйновано інтелектуальні зв’язки 

учених-гігієністів «старої генерації», їхні інтелектуальні традиції, які були «вузловими 

точками» прогресу медичної науки. Лише в другій половині 1960-х рр. було відновлено в 

радянській медицині соціальний напрям гігієни. 

4. Серед учених, які залишили помітний слід у становленні і розвитку гігієнічної 

науки в УАН-ВУАН, був О.В. Корчак-Чепурківський. 

Зусиллями академіка та його учнів було створено спеціальну медичну 

україномовну літературу, підручники загальної гігієни для середніх і вищих медичних 

навчальних закладів, повний медичний термінологічний словник, засновані 

спеціалізовані видання – «Українські медичні вісті», «Вісник соціальної медицини і 

гігієни» та ін., перекладено з англійської мови і видруковано «Міжнародну номенклатуру 

причин хвороби та смерті». О.В. Корчак-Чепурківський став основоположником і 

першим редактором «Вісника АН України». Помітний доробок ученого у вивчення 

дитячих інфекційних хвороб, організацію санітарно-профілактичної роботи серед 

неповнолітніх. 

Очолюваний В.Я. Підгаєцьким Інститут фізичної культури, забезпечив науковий 

пошук у царині фізичного розвитку дітей і підлітків в навчальних закладах, спортклубах 

та виявив фізіологічні особливості організму дітей під час дозування фізичного 

навантаження. Науковою установою було розроблено нові навчальні програми з 

фізичного навантаження, запропоновано рекомендації стосовно дотримання на 

виробництві фізіологічних і гігієнічних норм наукової організації праці. 

Професор В.Я. Підгаєцький заснував потужну наукову школу (М. Кудрицький, 

І. Петренко та ін.) в галузі гігієни праці, фізичного здоров’я різних категорій працюючих, 

дослідив уплив виробничих факторів на стан здоров’я робітників і селян, зміцнив 

горизонтальні і вертикальні зв’язки у мережевій структурі гігієнічної науки 1920-1930-х 

рр. 

М.А. Кудрицьким укладає український медичний словник, видає низку публікацій 

з актуальних питань опіки інвалідів, фізичного виховання в школі, профілактики 

інфекційних захворювань, невідкладної медичної допомоги тощо. 
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Досі залишаються актуальними наукові висновки М.А. Кудрицького про 

відповідність хронологічного віку школярів стану їхнього фізичного і психічного 

розвитку, а також впливу на психофізичний розвиток дітей заходів з фізичної культури, 

передбачених шкільною навчальною програмою. У своїх дослідженнях учений 

акцентував увагу на позитивному впливі фізичної культури на організм дитини, 

поліпшення функцій організму в цілому та окремих його органів і систем. 

М.А. Кудрицький залишив помітний слід у становленні вітчизняної наукової школи 

гігієністів, в підготовці медичних кадрів для системи охорони здоров’я. 

Професор В.В. Удовенко докладав чимало зусиль оновленню змісту навчальних 

дисциплін з профілактики захворювань в системі вищої медичної освіти, добору якісного 

кадрового складу гігієнічних кафедр, підготовці бактеріологів, епідеміологів та 

санітарних лікарів. Під керівництвом В.В. Удовенка науково-дослідною кафедрою 

теоретичної медицини ВУАН проводилася низка досліджень в галузі гігієни води і 

водопостачання, які мали практичне впровадження на очисних спорудах міст. Учений 

сміливо виступав на захист української мови в медичній освіті, розвиток української 

науки, належав до когорти інтелігентів, які в умовах наступу тоталітаризму залишалися 

на позиціях національно-свідомих патріотів, чинили опір духовному знекровленню нації. 

Українська школа вчених-гігієністів відіграла провідну роль у становленні і 

розвитку вітчизняної гігієнічної науки, її теоретичних основ та визначенні пріоритетних 

напрямів роботи санітарно-епідеміологічних служб. Водночас не всі результати 

досліджень учених УАН-ВУАН, які містили науково обґрунтований, достовірний 

статистичний матеріал, були оприлюднені тоталітарним режимом. Об’єктивне санітарно-

гігієнічне вивчення умов життя трудящих того часу, рівня захворюваності і смертності, 

якості харчування виявляло жалюгідний стан побуту більшої частки трудового населення 

Радянської України, що суперечило більшовицькій пропаганді про побудову 

«комуністичного раю». Саме тому багато видатних учених-гігієністів попали до списку 

«ворогів народу», зазнали репресій, серед них – О.В. Корчак-Чепурківський, 

В.Я. Підгаєцький, В.В. Удовенко та ін. Водночас, із наступом політичних репресій, 

переписувалася наукова статистика, а праці видатних учених-гігієністів, які містили 

достовірні дані, на довгі роки попали в спецсховища. 

5. Учені-гігієністи «старої формації» заклали теоретичний фундамент розвитку 

радянської профілактичної медицини. Своєю багатогранною професійною діяльністю, 

громадською активністю, причетністю до появи соціально значимих наукових проектів, 

високими моральними якостями були «духом і душею» українського народу, що дозволяє 

віднести їх до етосу національно свідомої інтелігенції, яка вбачала життя в служінні 
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своєму народу, справі справедливості. В умовах політичних репресій, партійної монополії 

на істину та інтелектуальну діяльність медична інтелігенція перетворилася в «соціальний 

прошарок» радянського суспільства. На межі 1920-1930-х рр. на зміну «буржуазній 

інтелігенції» прийшла нова, радянська, завданням якої стала легітимація радянської влади 

і підтримка політичного режиму. В радянській гігієнічній науці УАН-ВУАН 

спостерігалася тотальна практика морального і фізичного знекровлення етосу медичної 

інтелігенції. Водночас формувався образ радянського інтелектуала в складі нової 

історичної спільності – «радянський народ».  
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Дисертація розкриває становлення гігієнічної науки в УАН-ВУАН Радянської 

України в 1920-1930-і рр. на тлі соціально-економічних змін і політичних процесів, 

утвердження тоталітарного режиму. У роботі окреслено стан наукової розробки та 

джерельну базу дослідження з урахуванням сучасних методологічних підходів до 

розгляду закономірностей суспільного розвитку, місця вченого в соціумі та впливу 

політичного режиму на наукову творчість. 

Особливе місце відведено формуванню санітарно-гігієнічного напряму в УАН-

ВУАН, становленню професійної, шкільної гігієни та гігієни праці в 1920-1930-і рр. 

Розвиток гігієнічної науки подається в персоніфікованому вимірі, під кутом зору 

дослідницьких практик академіка О.В. Корчак-Чепурківського, професорів 

В.Я. Підгаєцького, В.В. Удовенка та ін. Розкриваються сутнісні ознаки формування нових 

напрямів і наукових шкіл в гігієнічній науці, з’ясовуються структурні зміни та 

організаційні засади появи нових дослідницьких підрозділів в академічних установах 

Радянської України. Обґрунтовується існування особливого етосу медичної інтелігенції, 

який гідно слугував народу України в умовах соціально-політичних викликів радянської 

доби. 

Ключові слова: науково-дослідна кафедра, соціальна гігієна, професійна гігієна, 

шкільна гігієна, гігієна праці, УАН-ВУАН, учені-лікарі, тоталітаризм, репресії. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Витковский С.И. Гигиеническая наука в УАН-ВУАН (1918-1936 гг.): этос 

медицинской интеллигенции. – Рукопись. 
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Диссертация на соискание научной степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.07 – история науки и техники. – ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий 

государственный педагогический университет имени Григория Сковороды». – Переяслав-

Хмельницкий, 2014. 

Диссертация раскрывает становление гигиенической науки в УАН-ВУАН Советской 

Украины в 1920-1930-е гг. в контексте социально-экономических изменений и 

политических процессов, утверждения тоталитарного режима. В работе освещаются 

вопросы состояния научной разработки и источниковой базы исследования с учетом 

современных методологических подходов к рассмотрению закономерностей 

общественного развития, места ученого в социуме и влияние политического режима на 

научное творчество. 

Особое место отведено становлению санитарно-гигиенической научной школы в 

УАН-ВУАН в 1920-1930-е гг., в частности социальной гигиены и эпидемиологии. 

Освещается работа кафедры народного здоровья, гигиены и санитарии ВУАН, кабинетов 

санитарной статистики, школьной гигиены, музея гигиены и санитарии, Института 

демографии и санитарии. Определены научные изыскания академика О.В. Корчак-

Чепурковского в области педагогики, антропологии, демографии, истории образования и 

т.д. 

Важной составляющей исследования является комплексная оценка роботы 

Института физической культуры, где разрабатывались проблемы физического воспитания 

молодежи, евгеники и медицинской генетики, мышечной деятельности, биохимии 

витаминов, научной организации труда. Акцентируется внимание на результатах работы 

лаборатории гигиены труда, которую возглавил профессор В.Я. Пидгаецкий. Отличается 

актуальность трудов ученого под углом зрения разработки программ планирования 

семьи, репродуктивности здоровья, медико-генетического консультирования и т.д. 

В диссертации прослеживаются основные этапы становления в УАН-ВУАН такого 

направления профилактической медицины, как гигиена ребенка. Анализируются научные 

достижения фундатора школьной гигиены М.А. Кудрицкого, изложенные в его 

монографических исследованиях    1920-х гг.  

Раскрывается научно-организаторская работа профессора В.В. Удовенко на кафедре 

гигиены Киевского медицинского института, отличается его личный научный вклад в 

становление советской коммунальной гигиены. 

Подчеркивается, что украинская школа ученых-гигиенистов сыграла ведущую роль 

в становлении и развитии отечественной гигиенической науки, ее теоретических основ и 

в определении приоритетных направлений работы санитарно-эпидемиологических служб. 
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Ученые-гигиенисты «старой формации» своей многогранной профессиональной 

деятельностью, общественной активностью, высокими нравственными качествами были 

духовными ориентирами нации, по праву относятся к особому этосу национально 

сознательной интеллигенции, которая видела смысл своей жизни в служении народу 

Украины. 

В условиях утверждения тоталитарного режима наблюдалась масштабная практика 

морального и физического уничтожения этоса медицинской интеллигенции. В то же 

время формировался советский образ интеллектуала, включенного в состав новой 

исторической общности – «советский народ». 

Ключевые слова: научно-исследовательская кафедра, социальная гигиена, 

профессиональная гигиена, школьная гигиена, гигиена труда, УАН-ВУАН, ученые-врачи, 

тоталитаризм, репрессии. 

 

ANNOTATION 

 

Vitkovskiy S.I. Hygienic science in UAS-AUAS (1918 – 1936 y.): ethos of medical 

intelligentsia. – Manuscript. 

The dissertation for getting scientific degree of candidate of historical sciences from the 

speciality 07.00.07 – history of science and engineering. – State Higher Establishment 

«Pereyaslav – Khmelnytskiy pedagogical University named Grygoriy Skovoroda». – Pereyaslav 

– Khmelnytskiy, 2014. 

The dissertation discovers the formation of hygienic science in UAS-AUAS of Soviet 

Ukraine in 1920-1930s. From the social – economic changes and political processes, the 

affirmation of totalitarian regime. In the work the state of scientific, including modern 

methodological approaches to examination the regularity of social development, the place of 

scientists in the society and influence f political regime ob the scientific creation. 

The special place has the formation of sanitary – hygienic direction in UAN – AUAS, 

professional, school hygienic and work hygienic in 1920 – 1930s. The development of hygienic 

science is given in personification measuring, under the point of view of research practices of 

academic O.V. Korchak-Chepurivskiy, professors V.Y Pidhayetskie, V.V. Udovenko and 

others. The essential features of formation of new directions and scientific schools in hygienic 

science are discovered, the structure changes and organizational ambushes of appearance of new 

research subdivisions in academicals establishments of Soviet Ukraine are found out. The 

existence of the special ethos of medical intelligentsia, which worthy served the Ukrainian 

people in the conditions, of social-political challenges of soviet epoch is grounded.  
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hygienic, work hygienic, UAS-AUAS, scientist-doctors, totalitarism, repressions. 

 

 


