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АНОТАЦІЯ 

Топольницька Ю. А. «Охорона материнства і дитинства в УРСР (1964-1985 

рр.): історичний аспект». – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 «історія України». – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України; Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки 

України. – Київ, 2018. 

Дисертаційна робота присвячена аналізу заходів державної влади із 

організації охорони материнства і дитинства в УРСР у 1964 – 1985 роках. 

Сучасна демографічна ситуація в Україні піднімає на новий рівень 

дослідження різноманітних аспектів соціальної політики. Низка непослідовних 

реформ у сфері охорони здоров’я та соціального забезпечення не вирішили 

проблему низького рівня народжуваності в нашій державі. Чисельність населення 

України за роки незалежності скоротилося з більш як 52 млн. у 1993 році до 42,4 

млн. чоловік на початок 2018 року. На сьогодні коефіцієнт природного приросту 

населення в Україні є одним із найнижчих у світі. Крім того, Україна посідає 

перше місце серед країн Європи за показниками материнської і ранньої дитячої 

смертності, а також одне із перших місць у світі за кількістю розлучень. Це 

свідчить про невпинні процеси депопуляції, які дісталися Україні в спадщину від 

радянського минулого.  

Від утворення і до розпаду СРСР перед партійно-державною владою стояло 

головне завдання – здійснити світову комуністичну революцію і побудувати нове 

суспільство. Втановлення влади більшовиків у Росії, захоплення України 

принесло катастрофічні зміни в демографічній сфері. Для втілення у життя 

далекосяжних планів у програмі комуністичної партії було зазначено, що для 

побудови матеріально-технічної бази комунізму необхідне залучення великої 

кількості людських трудових ресурсів. Для покращення відтворення 

народонаселення в державі радянська влада з перших днів оголосила про охорону 
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материнства і дитинства. Державні заходи щодо охорони материнства і дитинства 

впродовж всього періоду існування СРСР змінювалися відповідно до 

проголошених партією програм. У дисертації досліджено еволюцію ставлення 

партійних ідеологів до інституту сім’ї, охорони материнства і дитинства в УРСР. 

Прослідковано зміну статусу радянської жінки, роль якої впродовж існування СРСР 

коливалася від спроби створити модель «нової радянської жінки» шляхом активного 

залучення до виробничого процесу і перетворення її на «трудовий ресурс» у 1920-х – 

1930-х рр. до визнання головним завданнями жінки – материнства у поєднанні із 

суспільно-корисною працею у 1960-х -1980-х роках. Поряд із еволюцією ролей 

радянської жінки відбулись якісні зміни у ставленні держави до інституту сім’ї. У 

1920-х роках побудова комуністичної імперії передбачала руйнування інституту 

сім’ї та перетворення громадян СРСР на членів комуни із спільним вихованням 

дітей. Однак вже до кінця 1920-х рр. радянська влада відмовилася від ідеї 

відмирання сім’ї, в умовах деморалізації, зростання захворюваності та смертності 

радянського суспільства. Сім’я в СРСР у 1960-х-1980-х рр. розглядалася як важлива 

суспільна ланка, одним із головних завдань якої було відтворення народонаселення. 

Починаючи з другої половини 1960-х років відбулася зміна державних пріоритетів 

щодо виховання молодого радянського покоління. На перший план виходить 

сімейне виховання, однак під контролем держави. 

Заходи державної влади із охорони сім’ї, материнства і дитинства знайшли 

відображення у низці нормативно-правових актів, затверджених Верховними 

Радами, Радами Міністрів, окремими міністерствами СРСР та УРСР. Законодавча 

база з приводу статусу жінки в СРСР впродовж 1960-х - 1980-х років суттєво 

розширилася. У нормативних документах знайшли відображення заходи, що 

передбачали створення сприятливих умов для поєднання жінками суспільно-

виробничої діяльності з материнством. Прийняття  Верховною Радою СРСР у 1968 

році Основ законодавства про шлюб та сім’ю в СРСР ознаменувало відновлення 

прав дітей, народжених поза шлюбом. Вперше в шлюбно-сімейному законодавстві 

з’явилася нова норма про державну охорону і заохочення материнства, яка 

забезпечувалася організацією широкої мережі пологових будинків, дитячих ясел і 
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садків, шкіл-інтернатів та інших дитячих установ, наданням жінці відпустки у 

зв’язку з вагітністю та пологами зі збереженням робочого місця, встановленням 

пільг вагітним жінкам і матерям, охороною праці на виробництві, виплатою 

державної допомоги одиноким та багатодітним матерям. Законодавство про шлюб і 

сім’ю затверджувало широку державну підтримку інституту сім’ї, однак більшість із 

проголошених норм передбачали надання пільг жінкам із дітьми, тоді коли чоловік-

батько фактично опинився осторонь уваги держави. Державна охорона дитинства 

передбачала прийняття низки нормативно-правових документів щодо організації 

системи охорони здоров’я дитини, функціонування закладів дошкільної та середньої 

освіти, а також широкої соціальної підтримки дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

У дисертації розглянуто реформи в системі охорони здоров’я, що мали 

покращити демографічну ситуації в УРСР і досягти зниження дитячої та 

материнської захворюваності та смертності. Вирішити поставлені державою 

завдання передбачалося шляхом будівництва і відкриття мережі жіночих 

консультацій, гінекологічних стаціонарів, пологових будинків і дитячих лікарень із 

максимальним забезпеченням жінок і дітей лікарняними ліжками. Однак органи 

державної влади фактично не звертали увагу на проблему укомплектування 

медичних закладів спеціалізованим медичним обладнанням, діагностичним 

устаткуванням, медикаментами, кваліфікованими кадрами. Спроба реформувати і 

удосконалити систему охорони здоров’я в УРСР у другій половині 1960-х – середині 

1980-х рр. не дала бажаних результатів через залишковий принцип державного 

фінансування, нарощування виключно кількісних показників, відсутність 

матеріального заохочення медичних працівників, а також цілковите ігнорування 

регіональних відмінностей розвитку республік СРСР. 

Політика радянської влади з охорони материнства і дитинства передбачала 

здійснення низки соціальних заходів, спрямованих на покращення демографічної 

ситуації в країні. Насамперед передбачалось надання широкої державної підтримки 

інституту сім’ї із дітьми. І хоча радянська влада і назвала в 1960-х роках сім’ю – 

важливим соціальним інститутом, допомога передбачалась саме жінці, адже в 
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умовах кризи радянського ладу більш як 50% жіночого населення УРСР було 

задіяно на підприємствах із шкідливими та тяжкими умовами праці, що несло 

непоправні наслідки, як для здоров’я і життя матері та дитини, так і для 

демографічних процесів в УРСР. Головним завданням держава поставила заохотити 

народжувати, однак без втрат для виробництва. На репродуктивність населення 

УРСР впливало важке матеріальне становище сімей із дітьми. Тому держава пішла 

на шлях введення матеріальної допомоги багатодітним, одиноким матерям, 

малозабезпеченим сім’ям і врешті решт у 1981 році усім категоріям сімей, що мали 

дітей. Однак встановлена державна матеріальна підтримка, що мала заохотити до 

збільшення репродуктивності населення не відповідала соціально-економічним 

реаліям і не дала бажаних результатів в УРСР. 

Забезпечення радянських дітей щасливим дитинством передбачало створення 

необхідних умов для здорового фізичного, морального, ідеологічного виховання 

дітей, шляхом забезпечення їх закладами суспільного виховання з перших років 

життя. Так, у 1959 році в СРСР було проголошено широку програму із будівництва 

ясел-садків – об’єднаних дошкільних закладів, які в тому числі мали сприяти 

звільненню матерів для участі у суспільно-виробничих процесах. Проте під час 

реалізації програми із забезпечення дітей закладами дошкільного виховання держава 

зіштовхнулася із проблемою нестачі необхідних фінансів. В результаті доводилося 

використовувати в якості приміщень для дошкільних закладів старі, непристосовані, 

аварійні будівлі, що часто призводило до зростання захворюваності серед дітей та 

неможливості виконання програм виховання та розвитку дитини. 

Для забезпечення охорони здоров’я школярів здійснювалися профілактичні 

огляди, що сприяли виявленню захворювань і порушень у розвитку дитини. 

Встановлено, що школярі хворіли значно рідше ніж дошкільнята, однак якщо 

останні частіш за все хворіли на інфекційні захворювання, то серед хвороб школярів 

на перших місцях стояли травми і онкологічні захворювання, що було наслідком, на 

думку вчених, погіршення екологічної ситуації в УРСР та відсутності навичок та 

можливостей радянських педіатрів діагностувати захворювання на ранніх стадіях. 

Поряд із освітньою, школа в СРСР мала виконувати ще й виховну функцію. Держава 
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намагалася контролювати ідеологічний розвиток підростаючого покоління, 

залучаючи громадськість, учителів, шефські організації для попередження 

бездоглядності серед дітей. 

Досліджено свідчення очевидців подій щодо соціальної політики із охорони 

сім’ї, материнства та дитинства в УРСР, що частіш за все йдуть в розріз із офіційним 

її зображенням. Радянська пропаганда намагалась сформувати у свідомості людей  

ідеальне сімейне життя, однак реалії сприймалися й інтерпретувалися в радянському 

суспільстві інакше. Встановлено, що втручання партії і держави у шлюбно-сімейні 

стосунки не дали очікуваного результату. Незважаючи на пропагандистську 

риторику, радянська сім’я як соціальний інститут не була ідеальною і не могла 

вирішити поставлені владою завдання. Демографічна криза в УРСР з роками тільки 

поглиблювалася. Природній приріст населення республіки у 1985 році становив 2,8 

%, порівняно з 13,6 % у 1960-му році. Державна підтримка материнства і дитинства з 

метою збільшення народжуваності виявилася неефективною, оскільки передбачала 

ставлення до людей, як до інструменту для вирішення поточних проблем. 

Наукова новизна роботи полягає у постановці та розробці проблеми, яка не 

отримала ґрунтовного висвітлення в історичних дослідженнях, на основі 

опрацювання широкого кола різноманітних історичних джерел. 

Вперше введено до наукового обігу невідомі раніше дослідникам архівні 

матеріали, що розкривають державну політику із охорони материнства і 

дитинства в УРСР в 1964-1985 рр.; досліджено функціонування системи охорони 

здоров’я із забезпечення охорони материнства і дитинства та запобігання дитячої 

смертності; прослідковано роботу органів соціального забезпечення із 

дотримання трудового законодавства щодо жінок, а також матеріальної державної 

підтримки сімей із дітьми; висвітлено особливості організації і функціонування 

закладів суспільного виховання в УРСР у контексті державної політики із 

охорони дитинства; розкрито особливості сприйняття державної політики у сфері 

охорони сім’ї, материнства і дитинства радянським суспільством. 

Набули подальшого розвитку основоположні теоретичні засади формування 

партійно-державної політики з охорони сім’ї, материнства та дитинства;  
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вивчення державо-нормативної бази із охорони сім’ї, материнства та дитинства в 

УРСР. 

Практичне значення дослідження полягає у тому, що матеріали і положення 

дисертації можуть бути використані при написанні праць та підготовці 

навчальних дисциплін, присвячених як історії України в цілому, так і окремим її 

напрямам – зокрема, історії державності України, історії медицини, соціальної 

історії, гендерної історії та історії повсякдення. 

Ключові слова: охорона материнства і дитинства, державна політика, 

радянська сім’я, соціальна підтримка, дитяча смертність, УРСР. 

ABSTRACT 

Y. Topolnytska "Protection of motherhood and childhood in the Ukrainian SSR 

(1964-1985): historical aspect". - Qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript. 

Thesis for PhD in Historical Sciences degree (PhD) with specialization in «History 

of Ukraine» 07.00.01. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine; Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The thesis is devoted to the analysis of measures of state authority on organization 

of protection of motherhood and childhood in the Ukrainian SSR in 1964 – 1985 years. 

Demographic situation in Ukraine raises a new level of research on various aspects 

of social policy. A number of inconsistent reforms in the field of health care and social 

security have not solved the problem of low birth rates in Ukraine. During the years of 

independence, the population of Ukraine declined from more than 52 million in 1993 to 

42.4 million people by the beginning of 2018. The natural growth rate in Ukraine is one 

of the lowest in the world. Today, Ukraine ranks first in the countries of Europe in terms 

of maternal and early childhood mortality, and also one of the first places in the world in 

the number of divorces. This testifies to the tireless processes of depopulation, as well 

as the destruction of the institution of the family, which inherited Ukraine from the 

Soviet past. 
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From the formation and before the collapse of the USSR, the main task to the 

government apparatus was to make the world communist revolution and build a new 

society. The reintroduction of the Bilshevik authorities in Russia, the capture of Ukraine 

brought catastrophic changes in the demographic sphere. In order to translate its far-

reaching plans into reality, in its program the Communist Party noted the need to attract 

a large number of human labor resources in order to build the material and technical 

base of communism. The Soviet authorities from the very first days announced the 

protection of motherhood and children, to improve the reproduction of population in the 

state. State measures for the protection of motherhood and childhood throughout the 

entire period of the Soviet Union changed, respectively, but proclaimed by the party 

programs. The thesis analyzes the evolution of the attitude of party ideologues towards 

the Institute of Family, Protection of Motherhood and Childhood in the Ukrainian SSR. 

A change in the status of a Soviet woman in the USSR, whose role changed over the 

course of the Soviet Union, was observed. In the 1920’s and 1930’s, the state attempted 

to create a model of a "new Soviet woman," drawing her to the production process and 

turning the woman into a "labor resource". Instead, in the 1960s-1980s, the state 

announced the main task of women – maternity, combined with socially useful work. 

Along with the evolution of the social role of the Soviet woman, there were qualitative 

changes in the attitude of the state to the institution of the family. In the 1920s, the 

construction of the communist empire meant the destruction of the family institution, 

and the transformation of the citizens of the USSR into commune members with a 

common upbringing of children. However, by the end of the 1920s, the Soviet 

authorities had been forced to abandon the idea of "a glass of water", due to 

demoralization, an increase in morbidity and mortality in Soviet society. The family in 

the USSR in the 1960s-1980s was seen as an important social link, one of the main 

tasks of which was the reproduction of the population. Since the second half of the 

1960’s there was a change in the state priorities for the education of the young Soviet 

generation. At the forefront comes the family upbringing, but under the strict control of 

the state. 
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Measures of state authority on protection of family, motherhood and childhood 

were reflected in a number of normative legal acts approved by the Verkhovna Rada, the 

Councils of Ministers, individual ministries of the USSR and the Ukrainian SSR. 

Legislative base on the status of women in the USSR during the 1960s-1980s 

significantly expanded. The normative documents reflected the measures that envisaged 

the creation of favorable conditions for the combination of social and productive 

activities with motherhood. The adoption in 1968 of the Fundamentals of Marriage and 

Family Law in the USSR declared the restoration of the rights of children born out of 

wedlock. The marriage and family law approved a new norm - state protection and 

promotion of maternity, which was provided by the organization and functioning of 

maternity homes, nurseries and gardening, boarding schools and other children’s 

institutions, granting women leave in connection with pregnancy and childbirth with the 

preservation of the worker places, the establishment of benefits for pregnant women and 

mothers, labor protection at work, payment of state aid to single and large mothers. 

Legislation on marriage and family approved widespread state support for the family, 

but most of the proclaimed norms provided for the granting of benefits to women with 

children, while the husband-father actually turned away from the attention of the state. 

The state child protection provided for the adoption of a number of legal documents on 

the organization of the child health system, the functioning of pre-school and secondary 

education institutions, as well as broad social support for children deprived of parental 

care. 

 The dissertation examines the reforms in the health care system, which had to 

improve the demographic situation in the Ukrainian SSR and achieve a reduction in 

child and maternal morbidity and mortality. The state task was solved by building and 

opening of women’s consultations, gynecological hospitals, maternity hospitals and 

children’s hospitals with the maximum provision of women and children in hospital 

beds. However, the state authorities in fact did not pay attention to the problem of 

staffing medical facilities with specialized medical equipment, diagnostic equipment, 

medicines, and qualified personnel. The attempt to reform and improve the health care 

system in the Ukrainian SSR in the second half of the 1960s - the mid-1980s did not 
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produce the desired results, because of the residual principle of state financing, the 

increase of purely quantitative indicators, the lack of material incentives for medical 

workers, and total ignorance regional differences in the development of the republics of 

the USSR. 

The policy of the Soviet government for the protection of motherhood and 

childhood envisaged a series of social measures aimed at improving the demographic 

situation in the country. First of all, it was intended to provide wide state support to the 

institution of family with children. And although the Soviet government also called in 

the 1960s a family - an important social institution, the state aid was intended for the 

woman. After all, in the conditions of the crisis of the Soviet system, more than 50% of 

the female population of the Ukrainian SSR was involved in enterprises with harmful 

and difficult working conditions. It had irreparable consequences for the health and life 

of the mother and the child, as well as for demographic processes in the Ukrainian SSR, 

therefore the main task of the state is to encourage the birth, however, without isolation 

from production. The reproductive nature of the population of the UkrSSR was affected 

by the difficult financial situation of families with children. Therefore, the state went to 

the path of introducing material assistance to large families, single mothers, low-income 

families, and eventually in 1981, to all categories of families having children. However, 

the established state financial support that was supposed to encourage the reproduction 

of the population did not correspond to historical realities and did not produce the 

desired results in the Ukrainian SSR. 

Providing Soviet children with a happy childhood envisaged the creation of the 

necessary conditions for healthy physical, moral, ideological upbringing of children, by 

providing them with institutions of social education from the first years of life. Thus, in 

the USSR, a broad program was launched on the construction of nursing homes - united 

preschools, which were supposed to facilitate the involvement of mothers in 

participation in social and production processes. However, during the implementation of 

the program on providing children with preschool institutions, the state faced a financial 

problem. As a result, old, unapproved, emergency buildings had to be used as pre-
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school facilities, which often led to an increase in the incidence among children, and the 

inability to implement programs for the upbringing and development of the child. 

Prophylactic examinations were conducted among schoolchildren for the detection 

of diseases and disorders in the development of the child. It was found that 

schoolchildren suffered much less than preschool children, but if pre-schoolers were 

more likely to suffer from infectious diseases, among the illnesses of schoolchildren in 

the first places were injuries and oncological diseases that, according to scientists, were 

the result of deterioration of the ecological situation in the Ukrainian SSR, and lack of 

skills and the possibilities of Soviet pediatricians to diagnose the disease in the early 

stages. Along with the educational one, the school in the USSR had to perform an 

educational function as well. The state was trying to control the ideological 

development of the younger generation, involving the public, teachers, and charity 

organizations to prevent homelessness and criminality among children. 

The witnesses of social policy on family, motherhood and childhood in the 

Ukrainian Soviet Socialist Republic, which most often go against their official image, 

are investigated. Soviet propaganda tried to form an ideal family life in people’s minds, 

but realities were perceived and interpreted in Soviet society differently. It was 

established that party and state interference in marital and family relations did not 

produce the expected result. Despite the propaganda rhetoric, the Soviet family as a 

social institution was not perfect and could not solve the task posed by the authorities. 

The demographic crisis in the Ukrainian SSR has only deepened over the years. The 

natural growth of the republic’s population in 1985 was 2.8%, compared with 13.6% in 

the 1960’s. State support for maternity and childhood in order to increase fertility was 

ineffective, as it provided for treatment of people as an instrument for solving current 

problems. 

The scientific novelty of the work is to formulate and develop a problem that has 

not received a thorough coverage of historical research, based on the elaboration of 

various historical sources. 

For the first time, archival materials revealing the state policy on the protection of 

motherhood and childhood in the Ukrainian SSR in 1964-1985 were introduced to the 
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researchers not previously known to the researchers; the functioning of the health care 

system for the protection of maternity and childhood and the prevention of infant 

mortality is researched; followed by the work of the social security agencies on 

compliance with labor legislation with regard to women, as well as material state 

support for families with children; The peculiarities of organization and functioning of 

public education institutions in the Ukrainian SSR in the context of state policy on 

childhood protection are highlighted; features of the perception of the state policy in the 

sphere of family protection, motherhood and childhood by the Soviet society are 

revealed. 

The basic theoretical foundations for the formation of party-state policy on the 

protection of family, motherhood and childhood have become further developed; study 

of the state-normative base on protection of family, motherhood and childhood in the 

Ukrainian SSR; 

The practical significance of the study is that the materials and provisions of the 

dissertation can be used in the writing of works and the preparation of educational 

disciplines devoted to both the history of Ukraine as a whole and its individual areas - in 

particular, the history of statehood of Ukraine, the history of medicine, social history, 

gender history and the history of everyday life. 

Key words: protection of motherhood and childhood, state policy, soviet family, 

social support, child mortality, Ukrainian SSR. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. В Україні, відповідно до Конституції, 

людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються 

найвищою соціальною цінністю. Збереження генофонду українського народу є 

обов’язком держави. Однак сучасна демографічна ситуація в Україні піднімає на 

новий рівень дослідження різноманітних аспектів соціальної політики, які мають 

важливе значення для вирішення проблеми підвищення народжуваності. На 

динаміку суспільних і безпосередньо демографічних процесів впливає політика 

охорони сім’ї, материнства і дитинства в державі. Низка непослідовних реформ у 

сфері охорони здоров’я та соціального забезпечення в Україні не вирішили 

проблему низького рівня народжуваності. Згідно статистичних даних Організації 

об’єднаних націй у 2016 році Україна посіла 172 місце із 199 країн за рівнем 

народжуваності у світі [179, с. 374], при цьому за кількістю розлучень входила у 

першу десятку країн світу [179, с. 671]. Демографічні проблеми сучасної України 

нав’язані не тільки загальноєвропейськими тенденціями до зменшення 

народжуваності, високим рівнем міграційних процесів, тимчасовою чи постійною 

еміграцією, а й із спадком радянського минулого, коли вирішення проблем сім’ї 

здійснювалися командно-адміністративними методами. Тож, вивчення 

позитивного та негативного досвіду радянської державної політики з охорони 

материнства і дитинства може дозволити уникнути повторення помилок при 

здійсненні майбутніх реформ у цій сфері. 

Особливу увагу радянська держава питанням охорони сім’ї, материнства і 

дитинства стала приділяти після Другої світової війни. Систематична 

цілеспрямована державна політика, направлена на зміцнення радянської сім’ї, 

захисту материнства і дитинства стала проводитися з другої половини 1960-х 

років. Це було зумовлене наростанням демографічної кризи в СРСР, та постійною 

потребою у збільшенні трудових ресурсів. Для вирішення демографічної 

проблеми радянська влада у другій половині 1960-х – першій половині 1980-х рр. 

здійснила низку заходів, спрямованих на забезпечення належних умов праці 

жінок, покращення матеріального становища сімей із дітьми, ліквідації проблеми 
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дитячої захворюваності та смертності. Особлива увага приділялася 

удосконаленню системи охорони здоров’я для матерів і дітей, їх соціальному 

захисту, організації функціонування закладів суспільного виховання для дітей. 

Державна політика в сфері охорони материнства і дитинства в УРСР в роки 

загострення кризи радянського ладу на сьогодні залишається малодослідженою і 

фактично не висвітленою в сучасній історіографії, що посилює актуальність даної 

теми. 

Зв’язок роботи з науковими темами та програмами. Дисертаційне 

дослідження виконане у межах науково-дослідної теми «Україна в 

загальноєвропейських історичних процесах: пошуки цивілізаційного вибору» 

(державний реєстраційний номер 16 БФ046-01), яка включена до тематичного 

плану історичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка.  

Об’єктом дослідження є соціальна державна політика, суспільно-політичні 

та соціально-економічні процеси в УРСР, які впливали на охорону материнства і 

дитинства в 1964 – 1985 роках. 

Предметом дослідження є теоретичні засади, форми, методи втілення 

соціальної політики радянської влади, спрямованої на охорону материнства і 

дитинства в УРСР, а саме: фунціонування установ охорони здоров’я, соціального 

забезпечення та суспільного виховання.  

Мета дисертаційного дослідження – проаналізувати основні напрями 

державної політики з охорони материнства і дитинства в УРСР у 1964–1985-х рр. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких дослідницьких 

завдань: 

- висвітлити стан наукової розробки проблеми, виявити та охарактеризувати 

джерельну базу та методологічну основу дослідження; 

- визначити основні теоретичні засади партійно-державної політики з 

охорони сім’ї, материнства і дитинства; 

- дослідити еволюцію нормативного забезпечення здійснення політики з 

охорони сім’ї, материнства і дитинства в УРСР; 
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- проаналізувати функціонування установ системи охорони здоров’я, на які 

покладалося піклування про фізичний стан матерів і дітей та медичне 

забезпечення захисту материнства і дитинства; 

- прослідкувати роботу органів соціального забезпечення та суспільного 

виховання з охорони материнства і дитинства; 

- розкрити особливості сприйняття радянської державної політики з охорони 

сім’ї, материнства і дитинства у тогочасному суспільстві. 

Хронологічні рамки дисертаційної роботи охоплюють другу половину 

1960-х – першу половину 1980-х років. Нижня межа (1964р.) обґрунтовується 

зміною влади в СРСР і початком нового періоду, в якому захист сім’ї, матері і 

дитини проголошується одним із пріоритетних напрямів державної політики. 

Верхня межа (1985 р.) обумовлена змінами в державній політиці охорони 

материнства і дитинства, у зв’язку з поступовим впровадженням перебудовчих 

процесів. Для з’ясування витоків радянської державної політики у сфері охорони 

материнства і дитинства автор виходить за означені хронологічні рамки. 

Територіальні межі дослідження охоплюють територію УРСР з 

урахуванням адміністративно-територіального поділу періоду, що вивчається. 

Наукова новизна роботи полягає у постановці та розробці проблеми, яка не 

отримала ґрунтовного висвітлення в історичних дослідженнях, на основі 

опрацювання різноманітних історичних джерел. 

Вперше: 

- введено до наукового обігу невідомі раніше дослідникам архівні матеріали, 

що розкривають державну політику із охорони материнства і дитинства в УРСР в 

1965-1985 рр. 

- досліджено функціонування системи охорони здоров’я із забезпечення 

охорони материнства і дитинства та запобігання дитячої смертності;  

- прослідковано роботу органів соціального забезпечення із дотримання 

трудового законодавства щодо жінок, а також матеріальної державної підтримки 

сімей із дітьми; 



20 
 

- висвітлено особливості організації і функціонування закладів суспільного 

виховання в УРСР в контексті державної політики із охорони дитинства; 

- розкрито особливості сприйняття державної політики у сфері охорони сім’ї, 

материнства і дитинства радянським суспільством. 

Набули подальшого розвитку: 

- основоположні теоретичні засади формування партійно-державної політики 

з охорони сім’ї, материнства та дитинства;  

- вивчення державо-нормативної бази із охорони сім’ї, материнства та 

дитинства в УРСР; 

- аналіз основних напрямів партійно-державної політики в УРСР у сфері 

охорони материнства і дитинства в другій половині 1960-х – першій половині 

1980-х рр.  

Практичне значення полягає у тому, що матеріали і положення дисертації 

можуть бути використані при написанні праць та підготовці навчальних 

дисциплін, присвячених як історії України в цілому, так і окремим її напрямам – 

зокрема, історії державності України, історії медицини, соціальної історії, 

гендерної історії та історії повсякдення. 

Особистий внесок здобувача в розробку наукової проблеми ґрунтується на 

самостійних напрацюваннях. Усі положення, узагальнення та висновки, здійснені 

в результаті дослідження, є оригінальними й авторськими, спираються на аналіз в 

першу чергу раніше неопублікованих історичних джерел. 

Апробація результатів. Основні положення і результати роботи обговорено 

на засіданнях кафедри новітньої історії України історичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також у 

доповідях автора на Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

питання суспільних наук: соціологія, політологія, філософія, історія», м. Київ 9-10 

жовтня 2015 року; «Х Буковинській ювілейній міжнародній історико-краєзнавчій 

конференції» м. Чернівці, Чернівецький національний університет імені Юрія 

Федьковича, 23-24 жовтня 2015 року; Міжнародній науково-практичній 

конференції: Вплив суспільних наук на процес розвитку суспільства: можливе та 



21 
 

реальне. Київ, 4-5 березня 2016 року; XIV Міжнародній науковій конференції 

студентів, аспірантів та молодих учених «Шевченківська весна – 2016: Історія», 

Київ 6-8 квітня 2016 року. ІІІ Міжнародно-практичній конференції «Актуальні 

проблеми гуманітарних та природничих наук», м. Київ 28-29 жовтня 2016 року; Х 

Міжнародній науково-практичній конференції: «Дні науки історичного 

факультету 2017». 11 травня 2017 року м. Київ. 

Публікації. Основний зміст дисертації викладено у 10 публікаціях, 5 із них 

опубліковані у наукових фахових виданнях, що входять до переліку МОН 

України в галузі «історичні науки», 4 із яких у виданнях, що занесенні до 

міжнародних науково-метричних баз. 

Структура дисертації. Структура дисертації обумовлена її змістом, метою, 

дослідницькими завданнями та побудована за проблемно-хронологічним 

принципом. Дисертація складається із вступу, трьох розділів (8 підрозділів), 

висновків, списку використаних джерел і літератури ( 462 позиції на 40 сторінках) 

та додатків (25 додатків на 28 сторінках). Основний текст викладено на 203 

сторінках. Загальний обсяг роботи становить 271 сторінка.  
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1.Стан наукового висвітлення проблеми. 

 

Охорона материнства і дитинства в СРСР становила цілісну систему 

державних заходів із дотримання законодавства щодо організації охорони 

здоров’я матері і дитини, умов праці жінки-матері, організації системи пільг і 

виплат жінкам із дітьми, матеріальної і моральної підтримки інституту сім’ї, 

забезпечення дітей закладами суспільного виховання. Державна політика в сфері 

охорони материнства і дитинства мала здійснюватися шляхом активної і 

злагодженої роботи загально-союзних міністерств охорони здоров’я, освіти, 

соціального забезпечення та республіканських міністерств і відомств.  

Відповідно до проблемно-хронологічного підходу дослідження, присвячені 

державній політиці з охорони материнства і дитинства в УРСР у другій половині 

1960-х - першій половині 1980-х років, можна поділити на радянську, зарубіжну 

та сучасну українську історіографію. 

Радянська історіографія спиралася на ідеологічні засади марксизму-ленінізму 

і виконувала поставлені комуністичною партією завдання. Автори праць, які 

торкалися охорони материнства і дитинства в УРСР в роки кризи радянського 

ладу, часто були представниками органів державної влади, а також дослідниками 

різних напрямів соціо-гуманітарних наук: істориками, соціологами, психологами, 

філософами, демографами, педагогами, юристами.  

У радянській історіографії знайшли відображення декілька напрямів 

дослідження проблем сім’ї, жіноцтва, материнства і дитинства, в яких побіжно 

розглядались окремі аспекти державної соціальної політики. У більшості 

наукових праць охорона материнства і дитинства в УРСР не мала окремого 

висвітлення, а інтерпретувалася в контексті загальносоюзної проблематики. 
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Радянські дослідники з різних галузей соціо-гуманітарниих наук піднімали 

питання гендерної рівності жінок та залучення їх до суспільно-політичних та 

виробничих процесів в СРСР у поєднанні із функцією материнства.  

У наукових працях середини 1960–1970-х років спостерігається еволюція 

уявлення про сутність гендерної рівності в СРСР. Якщо раніше рівність чоловіка 

та жінки багато в чому пояснювалась однаковими можливостями у роботі, то 

тепер дослідники все частіше звертали увагу на суспільну функцію жінки [282]. 

Стала визнаватися наявність протиріч між суспільно-корисною працею жінки та її 

материнством і сімейними обов’язками. 

У праці «Жінки країни Рад» В. Е. Вавіліної [235] аналізується діяльність 

державних органів та організацій із підвищення активності жінок у економічному 

та політичному житті суспільства. Наукова цінність вищезгаданої праці полягає у 

використанні значного статистичного матеріалу та результатів конкретних 

соціологічних досліджень, здійснених у республіках СРСР та Українській РСР 

зокрема, що дозволяє порівняти дані офіційної радянської статистики, щодо 

залучення радянських жінок до суспільно-політичних процесів, із наведеними 

статистичними даними дослідниці. 

Монографія А. Е. Котляр «Зайнятість жінок на виробництві» [302], написана 

за матеріалами соціологічного дослідження низки промислових підприємств із 

найбільшою концентрацією жіночої робочої сили, висвітлює основні принципи 

раціональної зайнятості жінок при соціалізмі, суміщення жінками роботи на 

виробництві з веденням домашнього господарства і вихованням дітей. У роботі 

дослідниця вказує на ряд проблем, які згубно впливали на участь жінок у 

суспільному виробництві. Зокрема відсутність диференційованих норм 

вироблення за статевою ознакою на виробництві, різниця у заробітній платні 

чоловіків та жінок.  

Радянська дослідниця З. А. Янкова [462], одна з перших в СРСР почала 

вживати термін «подвійного навантаження жінок», що виникало в результаті 

поєднання участі жінки у суспільно-політичних процесах держави та у сімейному 

житті. Дослідниця наголошувала, що така проблема існувала в усіх республіках 
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СРСР і потребувала розв’язання на державному рівні. Тому про вирішення 

питання гендерного рівноправ’я жінок та чоловіків у суспільно-політичному та 

сімейному житті в СРСР навіть у працях радянських дослідників мова не йшла.  

Роботи кінця 1960-х –1970-х рр., описуючи досягнення радянського ладу у 

залученні жінок до трудової та суспільно-політичної діяльності, висвітлюють 

певні недоліки, котрі зумовлювалися причинами, пов’язаними з виключно 

складними історичними умовами становлення радянської соціалістичної держави 

[210, 308, 320, 380]. У працях радянських науковців жіноче питання стало темою 

для обговорення, однак, керуючись офіційною марксисткою точкою зору про 

однорідність радянського суспільства, автори практично залишили поза увагою 

своїх досліджень факт історичного розвитку кожного із народів СРСР, релігійні 

відмінності між європейською та азіатською частинами СРСР, що впливали на 

статус жінки в сім’ї та у суспільстві. 

З початком перебудови намітилися нові підходи до розгляду історії СРСР в 

цілому і ролі радянської жінки зокрема. Так, відбувається відхід від офіційних 

ідеологічних установок, які проголошували, що жіноче питання в СРСР давно 

вирішене остаточно, переосмислюються методологічні підходи досліджень. Ряд 

науковців у своїх публікаціях вказали на наявність у радянському суспільстві 

дискримінації за статевою ознакою, характеризували радянську державну 

політику щодо жінок, як декларативну.  

У другій половині 1980-х років з’являється велика кількість праць, в яких 

здійснюється спроба виділити нові проблеми та нові напрями в історії жіночого 

руху та «жіночої політики» радянської держави. Дослідниками піднімаються 

найбільш гострі питання, що стосувалися професійної зайнятості жінок, 

поєднання суспільної праці та материнства, становище цієї соціально-

демографічної групи у цілому. Так, у дослідженні Г. П. Сергєєвої «Професійна 

зайнятість жінок: проблеми і перспективи» [389] розкривається специфіка праці 

жінок і обґрунтовується необхідність більш повного її обліку. Наукова цінність 

даної монографії полягає у використанні автором матеріалу переписів населення 

різних республік СРСР, зокрема в УРСР, одноразових обліків та статистичної 
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звітності з праці, а також демографічних процесів, що відбувалися в окремих 

республіках Радянського Союзу. 

Проблемі поєднання материнства та професійної діяльності жінок 

присвячено дослідження Т. А. Машика [324]. Праця містить велику кількість 

описового матеріалу, пов’язаного із соціальними досягненнями в сфері 

виробничої, суспільної та материнської діяльності жінок. 

Л. Т. Шинелєва у праці «Жінка і суспільство» звертала увагу на те, що 

вирішенню жіночого питання заважала наявність «догм про його завершеність» 

[457]. Автор критикувала недосконалість радянського механізму реалізації 

декларованих законів. Для зміни ситуації вона закликала до використання як 

позитивного радянського, так і закордонного досвіду дотримання трудового 

законодавства, підкреслювала необхідність наукового співробітництва між 

країнами соціалістичного та капіталістичного світу, а також наголошувала на 

потребі врахування регіональних і ментальних відмінностей при вирішенні 

жіночого питання в республіках СРСР. 

Однак, поряд із подібними дослідженнями існували праці, в яких автори 

дотримувались офіційної лінії. Такими прикладами можуть послугувати збірка 

«СРСР-США: жінка і суспільство: досвід порівняльного аналізу» [271]. Головна 

ціль цієї праці вбачалась у проведенні порівняльного аналізу становища жінок 

двох провідних світових держав. В результаті співставлення двох підходів, був 

зроблений традиційний для радянської історіографії висновок, про те, що держава 

приватної власності перешкоджала звільненню американок, а досягнення 

Радянського Союзу у вирішенні жіночого питання повинні стати прикладом для 

всього світу. 

В 1990-му році були опубліковані дві праці, в яких дослідники зробили 

спроби проаналізувати і підвести підсумки вирішення жіночого питання в СРСР. 

Автори збірки «Праця, сім’я, побут радянської жінки» [423], зазначали, що 

впродовж перших десятиліть існування СРСР зберігалась фактична нерівність в 

оплаті праці жінок, багато з них працювали на шкідливих виробництвах, 

практично не долучаючись до суспільно-політичного життя, нерозвиненою 
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залишалася служба побуту, дошкільні заклади, які мали б допомагати жінкам 

активніше брати участь у державних виробничих процесах. Однак залучення 

жінок до суспільного виробництва в 1960-1980-х рр. та досягнення відносно 

високого рівня освіти оцінювалось авторами позитивно. Наголошувалося на 

значних досягненнях радянської держави у розбудові закладів освіти, наводилися 

республіканські статистичні дані, щодо зведення мережі лікувальних закладів у 

республіках СРСР для належної організації системи охорони здоров’я матері і 

дитини. 

Таким чином, із другої половини 1980-х років поряд із позитивістськими 

працями з’являються роботи, які мали критичну спрямованість щодо досвіду 

вирішення жіночого питання в радянську добу. Дослідниками робиться спроба 

визначити нові проблеми та напрями в історії жіночого питання і «жіночої 

політики» держави. 

 Значна частина робіт радянських дослідників була присвячена питанням 

правової охорони материнства і дитинства. В 1960-1970-х роках в них містились 

описи та пояснення законодавства, а також пропозиції із його удосконалення. Так, 

у працях О. В. Виноградової, Е. Г. Азарової та В. С. Сазонова [247, 211] давалися 

не тільки роз’яснення надання пільг різним категоріям жінок, але й стислий аналіз 

історії затвердження соціальних виплат і допомог в СРСР. Однією із перших 

таких праць є «Виплати по вагітності та пологах жінкам – членам колгоспів» О. В. 

Виноградової [247]. Поява такої праці була спричинена введенням у дію нового 

законодавства про встановлення жінкам-колгоспницям рівних трудових гарантій 

поряд із жінками-робітницями у 1964 році. У дослідженні автор наводить текст 

закону про «Пенсії членам колгоспу» і власні коментарі та роз’яснення до нього.  

В УРСР упродовж другої половини 1960-х – кінця 1970-х років з’являється 

низка монографій, статей і брошур з приводу введення в дію радянського 

законодавства з охорони праці жінок та дотримання соціального законодавства 

[417, 453-455]. Заступник міністра юстиції УРСР О. Г. Павшукова [350, 338]  

опублікувала кілька брошур і коментарів до Кодексу про працю в УРСР 1972 

року, в яких проаналізувала норми, що стосувалися праці жінок і дійшла висновку 
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про те, що радянське трудове законодавство надавало всі можливі права жінкам 

для поєднання материнства із суспільно-корисною працею. 

Правознавці Є. О. Монастирський та М. І. Данченко [326, 259], досліджуючи 

проблеми трудових відносин жінок та прав неповнолітніх, розглянули вплив 

Конституції УРСР на зміну статусу жінки і констатували однакові політичні та 

гендерні суспільні права в УРСР. У спільній праці «Рівноправ’я жінок: справжнє і 

уявне» [371] вони протиставили ролі радянської трудівниці-матері жінку 

капіталістичного світу, яка обмежена і дискримінована у своїх правах. Статус 

радянської жінки дослідники визначили згідно тексту Конституції УРСР 1978 

року, зазначивши, що батько і мати дитини в УРСР мають однакові права і 

обов’язки щодо виховання дітей. 

Дослідження радянського правознавця Ю. А. Корольова розкривають правові 

та моральні основи регулювання шлюбно-сімейних відносин у Радянському 

Союзі, особливості державного та суспільного впливу на формування інституту 

сім’ї та його функціонування, взаємозв’язок права і моралі у вирішенні питань 

шлюбу і сім’ї з урахуванням історичного досвіду [299-301]. Дослідник, на основі 

аналізу радянських нормативних актів, що регулювали шлюбно-сімейні відносини 

та шляхом проведення соціологічних досліджень, виявив основні причини 

розлучень у різних республіках СРСР. Ю. А. Корольов прослідкував, що з появою 

нового законодавства про шлюб і сім’ю (1968 р.), а також нового кодексу про 

працю (1971 р.) кількість розлучень в європейській частині Радянського Союзу 

впродовж 1970-х років значно зросла, що на думку автора було пов’язано із 

появою нових норм, які визначали державну підтримку матері і дитини без участі 

чоловіка. 

При поглибленні вивчення жіночого питання, дослідники значно частіше 

почали вживати такі терміни як «охорона материнства і дитинства», «захист прав 

матері і дитини». Під охороною материнства і дитинства розумілася охорона 

праці жінок, правовий захист, матеріальна і моральна підтримка материнства і 

дитинства та багато інших заходів для конституційних гарантій рівності прав 

жінок [223]. 
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З’являлися праці, в яких автори розкривали правове становище не тільки 

жінок, а й дітей у радянській державі. У монографіях та статтях А. М. Нечаєвої 

[331-335], опублікованих у 1980-х роках, аналізується поняття «правова охорона 

дитинства». Дослідниця виділила основні види «охорони дитинства» відповідно 

до норм шлюбно-сімейного права, а також норм, що регулювали працю жінок, 

розглянула діяльність державних органів влади у сфері охорони дитинства. На 

думку А. М. Нечаєвої поєднання понять «материнство» і «дитинство» свідчить 

про визнання органічного зв’язку між ними, залежність між фізичним і 

психологічним станом жінки із здоров’ям її дитини. Автор також зазначала, що 

для розгляду материнства і дитинства доводиться мати справу з двома 

взаємопов’язаними об’єктами «охорони», що слугує підтвердженням її 

комплексного характеру [335]. 

У монографіях та статтях українських правознавців висвітлювались окремі 

питання правової охорони дитинства. Так, в 1970-х роках з’являються монографії 

В. С. Орлова, А. М. Белякова, В. С. Проніна [345], К. В. Проценко та Є. М. 

Шомова [365], а також статті З. Підіпригори [354], Є. М. Шомова [458] у 

спеціалізованих союзних та республіканських виданнях УРСР із коментарями та 

роз’ясненнями дитячого законодавства. 

У 1970 - 1980-х роках поширення в науковому середовищі отримують праці 

істориків, соціологів і демографів, які започаткували новий напрям - «соціологія 

сім’ї» у дослідженнях проблем сім’ї, жіноцтва, материнства і дитинства. У 

роботах А. Г. Харчева [435-437], Л. Є. Дарського [229], А. Я. Кваши [290], В. В. 

Бойка [225], А. Г. Волкова [250], Н. Г. Юркевич та Д. М. Чечот [460, 446] 

виявлено основні тенденції історичного розвитку радянської сім’ї, прослідковано 

еволюцію державної сімейної політики в радянський період, зафіксовано 

кардинальні зміни, які відбулися із інститутом сім’ї, наслідки цих трансформацій, 

нові форми взаємовідносин у радянській сім’ї. Дослідники виділили 

методологічні підходи до вивчення сім’ї, в якості джерельної бази використали 

результати перепису населення СРСР 1979 року. Зокрема, А. Г. Харчев у своїй 

праці «Шлюб і сім’я» розглядав сім’ю як систему взаємовідносин між 
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подружжям, батьками та дітьми, «соціальна необхідність яких зумовлювалась 

потребою суспільства у фізичному та духовному відтворенні населення» [435]. У 

статті «Соціалістична революція і сім’я», яка хоч і була опублікована в 1994 році, 

автор вкотре розглянув питання впливу соціалістичної революції на шлюбно-

сімейні відносини в СРСР. В результаті, дослідник переосмислив свої колишні 

погляди, і зазначив, що революція мала руйнівний вплив на інститут шлюбу, адже 

головною метою політики більшовиків було знищення сім’ї, як охоронниці не 

лише традиційної культури суспільства, але і побуту, основ соціалізації людини, в 

результаті чого суспільство перетворилося на людей, які не пам’ятають своїх 

родинних та історичних зв’язків [437]. 

 У 1986 році Інститутом соціологічних досліджень СРСР була здійснена 

спроба комплексного вивчення сімейної політики радянської держави. Під 

редакцією М. Г. Панкратова з’являється збірка «Сім’я як об’єкт соціальної 

політики» [387]. Однак, у статтях збірки сімейна політика в СРСР зводилась в 

основному до сфери державного регулювання шлюбно-сімейних відносин. 

Радянська сім’я у цій праці розглядалась не як окремий соціальний інститут 

взаємодії її членів, а як механізм для державного регулювання та контролю над 

внутрішньо-сімейними відносинами та життям радянських громадян. 

 У праці М. С. Мацьковського «Соціологія сім’ї: проблеми, тенденції, 

методології і методики» [323], що була опублікована у 1989 році, здійснено 

комплексний аналіз історії вивчення сім’ї та виявлення недосліджених та 

малодосліджених проблем сім’ї, материнства і дитинства в СРСР. До найбільш 

вивчених питань в соціології у радянський період автор відносив питання сім’ї і 

відтворення населення, виховання дітей дошкільного віку, допомогу сім’ї з боку 

суспільства і держави, професійну і суспільну діяльність жінок, специфіку міської 

та сільської сім’ї, методичні проблеми дослідження сім’ї, побудову моделей 

радянської сім’ї. З іншого боку, на думку автора, проблемними і невивченими в 

роки радянської влади залишилися питання повсякдення і побуту радянської 

родини, проблем сімейного виховання дітей, питання аморальної поведінки у 

сім’ях, бездітність сімей, статус чоловіка-батька у сім’ї. 
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Дослідниця Е. Є. Новікова впродовж 1960-х – 1980-х років присвятила цілу 

низку статей, доповідей і монографій різним питанням охорони материнства і 

дитинства в СРСР. Автор, одна з небагатьох радянських дослідників, спробувала 

розглянути питання охорони материнства і дитинства в СРСР комплексно. Так, 

вона прослідкувала еволюцію створення системи охорони материнства і 

дитинства в СРСР, підкресливши головні здобутки радянської держави в системі 

охорони здоров’я, суспільного виховання, трудових відносин, особливо після 

введення в дію у 1970 році Кодексу про шлюб і сім’ю [341]. Е. Є. Новікова 

підкреслювала особливу роль профспілок у реалізації радянського законодавства 

щодо праці жінок для успішного поєднання материнства із суспільно-корисною 

працею [342, 341]. Автор, дотримуючись позитивістських поглядів на соціальну 

політику держави, показала у своїх працях невирішені за час радянської влади 

протиріччя між професійними та сімейними ролями жінок, їх «подвійну 

навантаженість», що обмежувала резерви вільного часу, необхідного для 

суспільно-політичної діяльності та професійного зростання [341]. Дослідниця 

використовувала загальносоюзні статистичні показники, а також висвітлювала 

загальну інформацію, лишаючи поза увагою регіональні та ментальні відмінності 

розвитку радянських республік, Української РСР зокрема.  

В 1960-х – 1980-х роках дослідженнями української сім’ї, сімейного побуту 

та шлюбних стосунків займався етнолог А. П. Пономарьов [361-363], у своїх 

працях у межах радянської ідеології намагався з’ясувати «становлення 

радянського сімейного побуту» і «питання формування нової людини», а також 

дав власне етнологічне визначення української радянської сім’ї, яке мало чим 

відрізнялося від загально прийнятого радянського визначення. 

Таким чином, розвиток нового напрямку науки «соціологія сім’ї» у 1970-х – 

1980-х роках поклав початок дослідженням державної політики у сфері охорони 

материнства і дитинства через призму соціологічної науки. 

Організація сімейного виховання дитини в СРСР знайшла відображення у 

великій кількості монографій, статей та брошур радянських педагогів у союзних 

та республіканських педагогічних журналах. Монографії О. О. Пінта [357] та М. 
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П. Ніжинського [337], а також статті В. Васильєвої, Г. Ковтуна, Н. Черниченко 

[238], Н. П. Калениченко [287], будувалися на педагогічних поглядах А. С. 

Макаренка та Н. К. Крупської, ідеї яких навіть в 1960-х – 1980-х роках вважалися 

основоположними у вихованні юного радянського громадянина. Радянські 

педагоги у своїх працях наголошували на величезній ролі батьків у вихованні 

дитини, важливості закладання моральних та етичних комуністичних цінностей 

ще змалечку, а також наведення належного ідеологічно правильного прикладу 

батьками своїм дітям. Особливістю вище згаданих праць є виключно 

позитивістська і пропагандистська позиція авторів, яка жодним чином не 

висвітлювала реальну ситуацію із вихованням дітей у сім’ях і не піднімала 

питання однакової ролі батьків у вихованні радянської дитини, як це зазначалося 

у нормативних актах тієї доби. 

Питанням суспільного виховання дітей, яке мало звільнити радянську жінку 

від надмірних клопотів та надати можливість брати активну участь у суспільно-

політичних та виробничих процесах держави в другій половині 1960-х – 1970-х 

років, радянські педагоги також приділяли увагу. Так, в УРСР на проблеми 

комуністичного виховання дітей у закладах дошкільної освіти звернули увагу у 

своїх працях Л. В. Артемова [218], В. В. Байкова [220], Л. Венжик [243], В. К. 

Котирло та В. М. Титаренко [304]. Дослідники, визначили вагому роль держави у 

наданні можливості кожному юному громадянину отримати дошкільну освіту і 

належне виховання, адже, за свідченням авторів, це значно зменшувало участь 

батьків у вихованні дітей, а також було одним із пунктів програми із реалізації 

охорони материнства і дитинства в СРСР.  

Радянські дослідники А. А. Музиря та В. В. Копейко у праці «Жіноча рада: 

досвід, проблеми, перспективи» [329] проаналізували роль жіночих рад у 

суспільно-політичних процесах держави на різних етапах розвитку СРСР. 

Оскільки жіночі ради, як громадські організації, проголошували сферою своєї 

діяльності захист материнства та дитинства, то автори наголошували на 

визначальній їх ролі у вирішенні проблем виховання дітей, соціального 

забезпечення сімей із дітьми та дотриманні прав жінок у СРСР. У праці 
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узагальнюється досвід організації роботи жіночих рад в різних регіонах СРСР та в 

різних сферах народного господарства. Автори розкривають труднощі з якими 

стикалися жіночі ради у своїй діяльності в період кризи радянського ладу, 

оскільки не мали жодної підтримки з боку держави, висловлюють свої пропозиції 

з приводу зміцнення авторитету жіночих рад у суспільстві. 

Державна політика у сфері охорони материнства і дитинства в СРСР 

передбачала медичну складову піклування про здоров’я матері і дитини. Система 

охорони здоров’я в УРСР, як і всі інші сфери життєдіяльності, розглядалась 

радянськими дослідниками частіш за все через призму загальносоюзних 

тенденцій. Більшість із опублікованих в роки існування СРСР праць стосується 

загальної проблематики, фактично залишивши поза увагою окремий аспект 

охорони материнства і дитинства в УРСР.  

Однак у спеціалізованих журналах публікувалися статті на теми охорони 

здоров’я матері і дитини в УРСР. До Міжнародного року жінки (1975 р.) та 

Міжнародного року дитини (1978 р.) в СРСР у журналі «Педіатрія, акушерство і 

гінекологія» заявилась низка статей А. М. Зелінського [281], заступника міністра 

охорони здоров’я УРСР Б. П. Криштопа [305], Є. О. Монастирського, М. М. 

Держко, Е. К. Коса [327], О. Г. Пап [352], в яких автори приділяли значну увагу 

здобуткам радянської системи охорони здоров’я, особливо в сфері акушерства та 

педіатрії. Статті Е. М. Лук’янової [315-316], П. С. Мощич [328] у союзному 

журналі «Педіатрія», А. І. Бекетова та В. І Зяблова [348-349] у віснику 

Харківського медичного інституту, присвячені питанням удосконалення 

педіатричної науки в СРСР та УРСР зокрема. В цей період було видано низку 

публікацій, присвячених охороні здоров’я жінки та дитини: О. М. Дудко «Про 

добробут і охорону здоров’я радянських жінок» [265], Р. І. Каланча Профілактика 

захворювань у дітей на селі» [286], М. М. Левченко «Юній зміні – міцне здоров’я» 

[311]. У статтях та брошурах розкривалися окремі аспекти охорони материнства і 

дитинства в УРСР як на республіканському, так і на регіональному рівнях. 

Основна увага у публікаціях приділялась висвітленню здобутків та позитивних 

зрушень у сфері охорони материнства і дитинства, зокрема, зростанню кількісних 
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показників із забезпечення ліжко-місць для хворих, вагітних та жінок із дітьми, 

що, на думку авторів, мало сприяти вирішенню демографічної ситуації в УРСР. 

У 1972 р. опублікована праця «Здобутки охорони здоров’я України в сім’ї 

братніх народів» [230], у якій міністр охорони здоров’я УРСР В. Д. Братусь разом 

із К. Ф. Дупленко розглянули основні напрями розвитку медичної науки в УРСР 

протягом усього періоду існування Радянського Союзу, а також здобутки і 

досягнення радянської медицини в роки восьмої п’ятирічки. Праця містить 

окремий розділ: «Піклування про здоров’я матері і дитини», де в загальних рисах, 

з офіційної точки зору висвітлюються досягнення державної політики з охорони 

материнства і дитинства в УРСР від утворення СРСР і до 1970 року включно. 

Характерною рисою цієї роботи є відсутність будь-якої інформації щодо недоліків 

у організації роботи органів охорони здоров’я та невирішених проблем з охорони 

материнства та дитинства в УРСР. 

У 1977 році друком вийшла республіканська міжвідомча збірка «Охорона 

здоров’я дітей і підлітків» [347] під редакцією А. І. Корнілова, восьмий випуск 

якої присвячений охороні здоров’я та фізичному розвитку дітей та підлітків 

УРСР. Через рік з’являється збірка «Актуальні питання історії медицини 

Української РСР», що містить узагальнюючу інформацію про формування 

системи охорони здоров’я матері і дитини в республіці. Зокрема, наводяться 

статистичні показники розвитку мережі жіночих консультацій, дитячих лікарень 

та пологових будинків і, відповідно, ліжко-місць для хворих, вагітних та жінок із 

дітьми [214]. 

З 1980 р. в УРСР розпочато поглиблене вивчення розвитку охорони здоров’я, 

медичної науки та освіти за єдиною комплексною програмою, розробленою 

відділом історії медицини й охорони здоров’я Київського науково-дослідного 

інституту загальної і комунальної гігієни імені А. Н. Марзєєва. Керівництво 

здійснював спеціально створений координаційний центр під головуванням 

Міністра охорони здоров’я УРСР А. Е. Романенка. На основі програми було 

розроблено тритомну працю «Охорона здоров’я і медична наука в УРСР. Шляхи 

та підсумки розвитку». У 1987 р. роботу було завершено та опубліковано [280]. У 
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комплексній монографії містилися розділи присвячені окремим напрямам системи 

охорони здоров’я. Один із розділів праці стосувався історії формування системи 

охорони материнства і дитинства в УРСР від створення Радянського Союзу і до 

1980 року включно. Інформація, подана у розділі наводить деякі статистичні дані 

щодо зведення закладів охорони материнства і дитинства в УРСР, розгортання 

ліжко-місць у медичних закладах, матеріально-технічну оснащеність здравниць та 

інше. Досить стисло описуються здобутки радянської медицини у наданні 

амбулаторно-поліклінічної допомоги жінкам-працівницям промислових 

підприємств та жінкам-селянкам, а також формування системи медичної 

допомоги дітям на всіх етапах їхнього розвитку. Навіть це дослідження 

характеризується політичною заангажованістю та висвітленням виключно 

позитивних тенденцій у організації охорони материнства та дитинства в УРСР. 

Праці з історії медицини дають можливість висвітлити санітарно- 

епідеміологічну ситуацію в країні, визначити рівень розвитку окремих галузей 

медицини, зокрема педіатрії, акушерства та гінекології, а також охорони 

материнства та дитинства. У фундаментальній праці українських дослідників С. 

А. Верхратського та П. Ю. Заблудовського «Історія медицини» [244] 

висвітлюються загальні тенденції у розвитку охорони здоров’я в УРСР впродовж 

усього періоду існування СРСР і до 1988 року. Один із підрозділів монографії 

присвячений короткому аналізу розвитку охорони материнства і дитинства в 

УРСР. Однак, на відміну від більш ранніх досліджень даної тематики, для 

вказаної праці характерна критичність, а також висвітлення протиріч та недоліків 

у розвитку системи охорони материнства і дитинства. Так, автори виділили 

найважливіші невирішені проблеми 1970-1980-х років, зокрема проблему абортів 

та материнської і ранньої дитячої смертності у республіці. 

Таким чином, питанням охорони материнства і дитинства в СРСР та УРСР, 

присвячено низку праць радянських дослідників різних наукових галузей. 

Відповідно до офіційної партійної лінії щодо соціальної політики держави, 

висвітлювалися здобутки СРСР в організації охорони материнства і дитинства. 
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Тим не менше, радянські дослідники жіночого питання в роки перебудови 

прийшли до висновку, що гендерна рівність залишилась лише декларативною. 

Окрему групу досліджень материнства і дитинства в СРСР становлять праці 

європейських та американських учених, дослідників гендеру і сім’ї, які з’явились 

в 1960-х – 1980-х роках. Г. Девід, Д. Лапідус, С. Імброгно, у своїх працях 

використовуючи відмінну від радянської методологію, досліджували сімейну 

політику в СРСР, застосовуючи різноманітні джерела та матеріали, аналізували 

становище жінки. Так, Г. Девід, досліджуючи радянську систему охорони 

здоров’я, прослідкував проблему абортів та відсутності санітарного 

просвітництва в СРСР, що на його думку, стало однією із причин демографічної 

кризи в європейських республіках СРСР на початку 1970-х років [196]. 

У своїх працях, присвячених дослідженню ролі радянської жінки у 

виробничих та суспільно-політичних процесах держави, Д. Лапідус приділив 

значну увагу гендерній політиці СРСР в роки загострення кризи радянського 

ладу. Дослідник відкрито критикував демографічну політику в СРСР, назвавши її 

безперспективною. Автор зазначив, що на початку 1980-х років більш як 80% 

радянських жінок брали участь у виробничій діяльності, що призводило до 

збільшення їх втомлюваності та диспропорції у демографічних процесах різних 

республік СРСР. Тоді як у республіках європейської частини СРСР (Українська, 

Литовська, Латвійська, Естонська, Білоруська РСР) спостерігалася активна 

тенденція до зменшення народжуваності та обмеження сімей однією дитиною, то 

для азіатських республік була притаманна багатодітність. Така диспропорція, на 

думку автора, мала негативні наслідки для УРСР та інших республік європейської 

частини СРСР. По-перше зайнятість жінок на шкідливому виробництві та 

фактичне відсторонення чоловіка від виховних процесів у сім’ї, яке пропагувала 

радянська держава, на думку автора, призводила до подвійного навантаження 

жінки, підвищення її захворюваності, народженні хворих дітей, збільшення 

дитячої смертності. По-друге, подвійне навантаження жінки, нерідко слугувало 

причиною внутрішньо-сімейних конфліктів, послаблення контролю батьків за 
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поведінкою дітей, погіршення їх виховання, що сприяло зниженню 

народжуваності [202; 208]. 

С. Імброгно у статті, присвяченій дослідженню радянської сім’ї, звернув 

увагу на еволюцію внутрішньо-сімейних відносин в СРСР та виділив ментальні 

відмінності між шлюбністю мешканців європейських та азіатських республік. 

Наводячи статистичні дані щодо шлюбів та розлучень, автор зазначав, що на 

початку 1970-х років для європейських республік було характерно зменшення 

кількості шлюбів, що призводило, до зниження народжуваності та збільшення 

кількості розлучень, відповідно. Така тенденція, на думку автора поширювалась 

через зайнятість жінок на шкідливому і тяжкому виробництві, в результаті 

існування поняття гендерної рівності чоловіків та жінок в СРСР, а також 

обґрунтування державою розлучення як частини ліберальної концепції державної 

сімейної політики [201]. 

На початку 1980-х років у наукових виданнях розгорається дискусія серед 

закордонних дослідників, пов’язана із зростанням дитячої смертності в СРСР у 

попередньому десятилітті. Це праці дослідників американського університету 

Мічіган: Дж. Д’ютона, В. Кінгкейда, А. Блума та Е. Мон’єра [198, 203-204, 194], 

С. Девіса та М. Фічбаха [197, 199], І. Джонса та Ф. Группа [203]; M. Філда[200]; Б. 

Андерсон та Б. Сілвер [187-192]. Першими привернули увагу до зростання 

дитячої смертності в СРСР С. Девіс та М. Фічбах. Вони пояснювали причини 

зростання дитячої смертності складним комплексом змін, пов’язаних з 

індустріалізацією, зокрема із забрудненням навколишнього середовища в СРСР. 

Протилежна точка зору була висловлена І. Джонс та Ф. Груп, які навпаки 

вважали, що значне зростання дитячої смертності в СРСР зумовлене поліпшенням 

статистичного обліку, особливо в європейській частині СРСР. Дещо пізніше M. 

Філд, аналізуючи висловлені гіпотези, вказав, що хоча поліпшення реєстрації, 

ймовірно, відбувалося, однак воно могло вплинути на показники від однієї 

третини до половини приросту коефіцієнта дитячої смертності. В якості можливої 

причини реального підвищення дитячої смертності на початку 1970-х років він 

вказав епідемії, викликані новими штамами грипу, до профілактики яких 
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радянська медицина виявилася непідготовленою. Б. Андерсон і Б. Сілвер 

показники зростання дитячої смертності в СРСР пов’язували з поліпшенням 

повноти обліку та ведення державної статистики.  

Після розпаду СРСР та можливістю використання різноманітних історичних 

джерел, зарубіжні дослідники стали активніше вивчати радянську сім’ю і роль 

жінки у житті суспільства. Так, E. Вуд у своїй праці «Баба і товариш» [209] 

зосередила увагу на суспільній, професійній та політичній діяльності радянських 

жінок, ігноруючи їх сімейне повсякдення.  

Дослідниця східноєвропейських студій Р. Марч у праці «Жінка у Росії та 

Україні» [205], на основі архівних матеріалів звернула увагу на специфіку 

гендерної рівності в українській та російській частинах СРСР, шляхом 

порівняльного аналізу виділила ментальні відмінності між різними жіночими 

етнічними групами в СРСР. Автор дійшла до висновку, що радянське суспільство 

залишилося патріархальним до розпаду СРСР, однак українські та російські жінки 

здійснювали спроби творчо протистояти гендерній нерівності. 

Фінська дослідниця-соціолог A. Роткірх у 1998 році опублікувала працю, 

присвячену інтимному життю радянських жінок. Висновки А. Роткірх були 

побудовані на вивченні більш як 40 чоловічих та жіночих есе, в яких вони 

описували своє особисте життя. Основну увагу соціолог приділила питанню ролі 

материнства у житті радянських жінок, прослідкувавши трансформацію 

материнських практик впродовж трьох поколінь. Її виcновок полягав у тому, що 

як і в 1940-х, так і в 1980-х роках у більшості випадків радянські жінки 

протиставляли материнство сексуальності [207]. 

Окремі аспекти сімейної політики, питання гендеру та охорони материнства і 

дитинства, радянського повсякдення описані у праці американського дослідника 

історії СРСР Д. Хоскінга у праці «Історія Радянського Союзу у 1917-1991» [440] . 

Дослідник наголошує на нерівномірності розподілу соціальних ролей у 

радянській сім’ї в період кризи радянського ладу, а також на очевидній гендерній 

нерівності і певній дискримінації жінки в СРСР [440, с. 409]. 



38 
 

З початку 1990-х років розпочався новий етап у розвитку історіографії. 

Російські науковці, спираючись на доступ до архівів та нову методологію 

підготували значну кількість праць, в яких аналізують різноманітні аспекти 

соціальної політики в роки існування СРСР. Державна політика у сфері охорони і 

захисту сім’ї, материнства та дитинства знайшла відображення в окремих 

дослідженнях. Так, у праці під редакцією демографа і соціолога А. Г. 

Вишневського «Еволюція сім’ї і сімейна політика в СРСР» [459] виділяються і 

характеризуються етапи формування сімейної політики в радянський період. 

Автори праці розглядали сім’ю як об’єкт державної демографічної політики. На їх 

думку, такі демографічні показники, як народжуваність, шлюбний вік і т. п. 

показують ступінь благополуччя сім’ї у суспільстві і суспільства в цілому. 

З’явилися перші праці, в яких критикувалася державна сімейна політика в 

радянський період. На думку дослідників, зростання демографічних показників у 

1980-х роках не завжди залежало від державної підтримки сім’ї. Цього погляду 

притримувалася О. Д. Захарова, яка вважала що розмір збитку, нанесеного усій 

демографічній динаміці пострадянських країн пов’язаний з непродуманою 

державною сімейною політикою 1970-1980-х років [278]. З думкою О. Д. 

Захарової погодились Л. Є. Дарський, Є. М. Андрєєв, Т. Л. Харькова, які у 

спільній праці «Населення Радянського Союзу: 1922-1991» [215, с. 85], 

опублікованій в 1993 році, констатували, що невелике збільшення ймовірності 

народження другої, третьої та четвертої дитини у сім’ї дійсно могло бути і 

збільшення показників слідувало в часі за введенням державних заходів по 

допомозі сім’ї, які вводились в окремих республіках СРСР у різний час. Втім, 

зростання кількості дітей у сім’ї відбувалося за рахунок азіатських «багатодітних» 

республік СРСР, тоді як у республіках європейської частини Радянського Союзу 

мізерна матеріальна допомога сім’ям із дітьми не мала прямого позитивного 

результату на збільшення народжуваності. 

У середині 1990-х років з’явилось дослідження російського соціолога В. В. 

Єлізарова, який провів аналіз радянської державної політики щодо охорони сім’ї 

[268]. Автор підкреслив необхідність «нейтральної» державної політики щодо 
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підтримки сім’ї, що передбачало невтручання у внутрішньо-сімейні відносини і 

це б, на думку В. В. Єлізарова, стимулювало б функції дітонародження [268, с. 94-

105]. Аналогічні дослідження були проведені А. Б. Синельниковим та В. А. 

Борисовим [227, с. 69], які критично оцінили сімейну політику радянської  

держави, здійснювану владою, щодо всіх республік СРСР у 1970-1980-х роках. 

Автори дійшли висновку, що заходи, запроваджені державою, щодо підвищення 

народжуваності, були неефективними, а позитивні результати - незначними і 

короткочасними. 

Н. А. Араловець у праці «Міська сім’я у Росії в другій половині ХХ століття» 

[217] здійснила фундаментальне дослідження історико-демографічних проблем 

міської сім’ї. Автор зазначала, що з 1960-х років шлюбно-сімейні відносини 

перебували під сильним впливом соціальної нестабільності радянського 

суспільства, що помітно загострило їх кризу. Книга написана на основі архівних 

даних, опублікованих статистичних відомостей, монографій і статей, матеріалів 

зібраних в СРСР (зокрема, на територіях союзних республік). Праця містить 

розділи присвячені шлюбності міського населення у 1960-1970-х рр.; 

репродуктивності населення; специфіці шлюбності міських жителів у 1980-х рр; 

дитячій смертності та соціальному сирітству. 

На цей час припадає перегляд основних методологічних підходів і концепцій, 

зокрема ставиться під сумнів вирішеність жіночого питання в СРСР [391; 246]. 

Становище радянських жінок, розвиток жіночого руху в СРСР знайшли 

відображення в ряді робіт як загального спрямування, так і в окремих аспектах. 

Авторами підкреслювався низький соціальний статус жіночої частини населення, 

розбіжності між юридичною та фактичною рівністю можливостей жінок та 

чоловіків в Радянському Союзі. У багатьох монографіях та спеціальних статтях 

переосмислюється радянський досвід «вирішення жіночого питання». У роботах 

російських дослідників висвітлено досягнення радянської системи охорони 

материнства і дитинства, акцентовано увагу на недоліках. 

Суттєвий внесок у розробку жіночої проблематики зробила російська 

соціолог О. А. Хасбулатова [438]. Вона досліджує розвиток жіночого руху в 
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СРСР, зміни політики радянської держави у жіночому питанні тощо. В своїх 

роботах О. А. Хасбулатова виходить з того, що жіноча державна політика – це 

частина загальної соціальної політики, яка зачіпає інтереси жінок як великої 

соціально-демографічної групи, формує їх правовий та соціальний статус, 

регламентує взаємовідносини із суспільством. Автор проаналізувала технології 

конструювання міфу про рівноправність радянської жінки і показала, що в його 

основі лежить жорсткий прагматизм радянської гендерної політики, коли жінка 

розглядалася державою лише як людський трудовий ресурс для вирішення 

виробничих і демографічних завдань.  

Складність і суперечливість становища жінок в СРСР у 1960-х – 1980-х роках 

аналізуються у працях С. Г. Айвазової [212, с. 7]. Гендер жінки в рамках офіційної 

пропаганди впродовж існування Радянського Союзу, в трактовці С. Г. Айвазової, 

включав дві основні соціальні ролі «трудівниці» і «матері», які забезпечували їй 

статус громадянки. В цілому ж, радянський гендерний порядок характеризується 

дослідницею як «державний патерналізм», заснований на формальній нормі 

рівноправ’я статей і прихованою дискримінацією жінки. В результаті проведених 

досліджень, до схожих висновків дійшли російські соціологи Е. А. Здравомислова 

та А. А. Тьомкіна, які охарактеризували радянський гендерний порядок, як 

етакратичний, визначений державною політикою та ідеологією, який формує 

жорстку схему для життєдіяльності людини. Радянський гендерний контракт для 

жінок, на думку дослідниць, є контрактом «працюючої матері» [279; 274]. Жінка 

була виведена із-під підпорядкування лише сім’ї, але держава приписала їй 

обов’язки бути робітницею та матір’ю. 

Серед досліджень, присвячених історії жіночого руху, які з’явилися в 2000 

роки слід виділити монографії Т. А. Мельникової [325], збірку статей «Гендер і 

суспільство в історії» під редакцією Л. П. Рєпіної [254], праці Н. Л. Пушкарьової 

[366-368]. Продовженням розробок гендерної проблематики є видання «Жіночий 

рух в Росії: вчора, сьогодні, завтра» [275]. У статтях збірки представлені 

різноманітні, частково протилежні, погляди на жіночий рух і статус жінок у 

Радянському Союзі в історичній ретроспективі. Основна увага авторів прикута до 
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висвітлення загальносоюзного гендерного порядку, однак питання відмінності 

соціальної і політичної ролі жінок різних частин СРСР і з урахуванням їх 

ментальності, релігійного світогляду, традиційного порядку фактично 

залишаються поза увагою. 

Правове становище, питання гендерної рівності радянської жінки, а також 

питань розвитку інституту материнства в СРСР висвітлюються в дисертації для 

здобуття вченого ступеня кандидатів історичних та юридичних наук. Так, Я. А. 

Шаповалова [452] у кандидатській дисертації розглянула розвиток шлюбно-

сімейних відносин в СРСР у 1945-1991 роках. Дослідниця звернула увагу на 

еволюцію державної політики щодо сім’ї в СРСР, назвавши її «шлюбно-

центристською», що означало здійснення заходів морального та матеріального 

стимулювання для зміцнення інституту сім’ї з боку держави, за для вирішення 

демографічної проблеми в СРСР. Автор виділила наслідки державної політики 

щодо абортів та спроби її врегулювання шляхом роботи органів пропаганди і 

просвітництва. Я. А. Шаповалова розглянула у дисертації тему суспільного 

виховання дітей, зокрема функціонування ясел-садків, як одного із шляхів 

вирішення питання активнішого залучення жінок до суспільного виробництва і 

визначила державну політику неефективною, через невиконання планів та її 

декларативність. 

У дисертації О. С. Ростової [378] досліджено еволюцію правової охорони 

материнства і дитинства впродовж всього періоду існування СРСР. Автор 

зазначила, що не зважаючи на ідеологічну декларативність в правових нормах, все 

ж відбувався поступальний, прогресивний розвиток законодавства в сфері 

охорони материнства і дитинства, яке забезпечувало населення Радянського 

Союзу комплексом економічних і соціально-політичних гарантій. Охорона 

материнства і дитинства у радянській державі до середини 1980-х років значно 

більше відповідала міжнародним правовим стандартам ніж раніше. Однак, 

задекларовані норми найчастіше не вдавалося втілити в життя. 

Таким чином, аналіз праць зарубіжних науковців, повною мірою не дають 

змогу висвітлити проблеми материнства і дитинства в СРСР та радянських 



42 
 

республіках, адже розглядають лише певні її аспекти, пов’язані із гендерною 

історією, проблемами радянської сім’ї, вихованням дітей та охороною здоров’я. 

Однак, з іншого боку вчені, проаналізувавши радянські законодавчі акти, 

періодичну пресу та соціологічні дослідження, робили зовсім інші висновки, 

протилежні до офіційної радянської ідеології, яка була схильна до ідеалізації, 

викривлення або приховування історичних фактів. Для сучасних європейських та 

американських досліджень радянської соціальної історії, характерне висвітлення 

питання охорони сім’ї, материнства і дитинства на загальносоюзному рівні СРСР. 

Проте, порівняно із сучасною російською історіографією, для якої часто 

характерне дотримування консервативних і позитивістських поглядів на державну 

політику СРСР, західноєвропейські науковці схильні у своїх дослідженнях до 

відкритої критики радянського ладу. 

У сучасній українській історіографії відсутні комплексні дослідження 

питання охорони материнства і дитинства в УРСР. Через полідисциплінарність 

даної проблеми, вона знайшла відображення у монографіях, статтях і розвідках 

дослідників різних галузей соціо-гуманітарних наук. 

Деякі аспекти правового становища радянської жінки висвітлені у 

колективній монографії під редакцією дослідниці гендерних студій в Україні      

Л. О. Смоляр «Жіночі студії в Україні: Жінка в історії та сьогодні» [276]. Один із 

розділів монографії присвячений зміні статусу української жінки впродовж 

післявоєнного періоду і до розпаду СРСР. Автор розділу досить стисло 

прослідкувала еволюцію ролі української жінки у суспільно-політичних процесах 

радянської держави і констатувала, що залучення жінок до виробництва заважало 

виконанню ними материнських функцій, що загрожувало демографічній ситуації 

в УРСР. Крім того, на думку дослідниці, проголошення гендерної рівності в СРСР 

носило скоріше декларативний характер, адже політична участь жінок 

допускалась частіш за все на периферійному рівні чи на рівні жіночих рад. 

Питанням правового становища жінок, їх участі у суспільно-політичному 

житті держави, еволюції соціальної ролі чоловіка та жінки в УРСР присвячені 

роботи українського історика гендеру О. В. Стяжкіної [404-402]. Науковець, з 
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використанням джерел усної історії, здійснила дослідження радянського 

повсякдення Донецького регіону в другій половині ХХ століття. Значну увагу у 

своїх працях дослідниця присвятила питанням гендерної рівності українських 

жінок і чоловіків, еволюції інституту сім’ї та шлюбу, а також якоюсь мірою 

висвітлила проблему охорони материнства і дитинства в УРСР через бачення 

звичайного обивателя. У праці «Людина в радянській провінції освоєння 

(від)мови» [402] дослідниця висвітлила соціальну роль радянської жінки та 

чоловіка у повсякденному житті, давши їй назву «маленької угоди», коли вся 

відповідальність за функціонування сім’ї, як важливої ланки радянського 

суспільства, лягала на плечі жінки, чоловік же залишався за бортом сімейних 

обов’язків. Автор звернула увагу, що радянське законодавство стимулювало до 

народження позашлюбних дітей, надаючи гарантії і права одинокій матері. 

Т. В. Орлова у докторській дисертації на тему «Жінка в історії України: 

історіографія ХХ – початку ХХІ ст.» [346] досліджує історіографію ролі жіноцтва 

в історії України від найдавніших часів до сучасності. Один із підрозділів 

дисертації присвячений радянській історіографії жіночого питання. Дослідниця 

наголосила на тому, що питання ролі української жінки в СРСР розглядалося в 

контексті загальносоюзної радянської політики і період загострення кризи 

радянського ладу на сьогодні є фактично не висвітленим ні у радянській, ні у 

сучасній українській історіографії. 

У кандидатській дисертації Н. О. Бондаренко «Розвиток прав жінок в УРСР: 

національний та міжнародний аспекти (1917–1991)» [226] досліджено 

методологічні підходи до вивчення прав жінок та їх втілення у різних політико-

правових доктринах; положення українських радянських Конституцій 1919, 1929, 

1937 та 1978 років охарактеризовано як базові норми для розвитку основних прав 

і свобод жінок. Автор проаналізувала законодавчі акти, що містять норми про 

політичні, шлюбно-сімейні, трудові та освітні права жінок, оцінила ефективність, 

здійснюваної в УРСР, державної політики щодо законодавчого забезпечення прав 

жінки.  
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Питання правової охорони материнства і дитинства в другій половині 1960-х 

– першій половині 1980-х рр. розглянуто у сучасних підручниках та монографіях 

із сімейного права, зокрема В. С. Гопанчука [392], розвідках К. В. Бориченко 

[228] , І. О. Демуз [261] , В. В. Стинської [398]. 

Окремі нормативні документи щодо охорони материнства і дитинства в 

УРСР проаналізовані у кандидатській дисертації Турчіної М. О. «Медичне 

законодавство в Україні в радянський період» [424]. Один із підрозділів 

дисертації присвячений розвитку норматино-правової бази із охорони здоров’я 

населення в УРСР у другій половині ХХ ст. 

Деякі аспекти нормативного забезпечення та реалізації державної політики у 

сфері охорони здоров’я розглянуті у статтях Ф. Я. Ступак та І. С. Савицької [381; 

400]. Автори на основі архівних документів деяких областей України і 

опублікованих матеріалів проаналізували особливості розвитку сфери охорони 

здоров’я у 1964–1985 рр., висвітлили основні напрями реформування медичної 

галузі в УРСР на регіональному рівні. Проаналізували деякі аспекти медичного 

законодавства в УРСР, використовуючи офіційні статистичні дані, здійснили 

спробу визначити рівень забезпечення населення лікарями та фондом лікарняних 

ліжок, а також якість надання медичних послуг. Зокрема, І. С. Савицька виділила 

ряд проблем, що стосувалися недостатнього оснащення лікарняних закладів 

необхідним обладнанням, неналежного забезпечення медикаментами тощо.  

Дослідженню розвитку системи охорони здоров’я у 1964–1985 рр. на 

регіональному рівні присвячені кандидатські дисертації Л. І. Лавріненко [309] та 

В. Г. Ільїна [284]. Автори, проаналізувавши нормативно-правове забезпечення та 

архівні дані УРСР, прослідкували розвиток системи охорони здоров’я на 

Чернігівщині та у  Харкові. Зокрема, у дисертації В. Г. Ільїна присутній аналіз 

розвитку охорони материнства і дитинства у Харкові, автор звернув увагу на 

проблему дитячої смертності та державні спроби вирішити цю проблему. 

Питання охорони материнства і дитинства в УРСР на регіональному рівні 

висвітлені у кандидатській дисертації О. В. Шимко [456]. Автор, в одному із 

розділів дисертації, розглянула особливості охорони материнства і дитинства в 
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60-80-ті роки ХХ століття в Донецькій області. На основі аналізу архівних 

матеріалів висвітлено такі проблеми, як будівництво медичних установ для 

вагітних і породіль, дитячих садків, ясел, шкіл, соціальне забезпечення 

малозабезпечених сімей, одиноких матерів та покинутих дітей. Загалом політику 

радянської держави щодо охорони материнства та дитинства в роки кризи 

радянського ладу, автор характеризує як позитивну, виділивши здобутки у цьому 

напрямку. 

У своїх статтях дослідниця В. І. Карачевська [289] знайомить з основними 

державними законодавчими актами та радянськими нововведеннями у сфері 

охорони здоров’я дитинства і материнства. Головний акцент у її роботах зроблено 

на відкритті мережі медичних спеціалізованих закладів Луганської та Донецької 

областей. Автором висловлено припущення щодо причин найпоширеніших 

дитячих захворювань у 1960 – 1980-х роках.  

А. С. Поліщук [360] один із підрозділів кандидатської дисертації присвятила 

питанням розвитку системи охорони здоров’я на матеріалах Вінницької і 

Хмельницької областей УРСР у 1965 – 1985-х рр. У дослідженні наводяться 

статистичні дані щодо забезпечення жінок та дітей закладами охорони здоров’я у 

цьому регіоні, ліжко-місцями у них, створення мережі дитячих аптек у регіоні, у 

порівнянні із загальноукраїнськими показниками. Також, автор дослідила 

розвиток системи закладів дошкільної та шкільної освіти на Вінничині та 

Хмельниччині, виділивши як здобутки радянської політики, так і невирішені 

питання суспільного виховання дітей. 

Проблемі демографічної кризи, високого рівня дитячої смертності та 

низького рівня народжуваності в Україні на сучасному етапі розвитку присвячена 

низка досліджень працівників та співробітників Інституту демографії та 

соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України. У 2007 році з’явилась 

монографія під редакцією Е. М. Лібанової «Смертність населення України у 

трудоактивному віці» [394]. У роботі висвітлюються особливості соціально-

економічних умов формування здоров’я, чинників та наслідків його кризового 

стану у трудоактивному віці; досліджуються зміни у смертності й середній 
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тривалості життя впродовж ХХ – поч. ХХІ ст., здійснена науково обґрунтована 

оцінка демографічних втрат України в другій половині 1960-х – 1980-х рр. 

Зокрема, у монографії автори наголосили на пагубній алкогольній політиці 

радянської влади 1960-1970-х рр., яка призводила до деградації суспільства, 

зниження народжуваності та підвищення дитячої захворюваності і смертності в 

УРСР. Разом із тим, автори праці серед причин зниження народжуваності та 

захворюваності населення України назвали, зайнятість жінок на шкідливому 

виробництві та екологічні проблеми в УРСР.  

У 2010 році опублікована робота співробітника ІДСД НАН України В. С. 

Стешенко «Дослідження народжуваності і плідності у реальних поколінь жінок 

України: висновки та сьогодення» [397]. У статті аналізуються показники 

побудованих автором таблиць народжуваності й плідності для поколінь жінок 

України 1921/1922–1988/1989 років народження з метою розкрити ті особливості 

плідності жінок, які не можуть бути досліджені методом умовного покоління. 

Основне завдання даної публікації — зробити висновки з когортного аналізу, які 

становлять актуальний інтерес для сучасної національної демографічної політики 

і демографічної статистики. 

Організація державної опіки над дітьми, позбавленими батьківського 

піклування чи сиротами, відображена у колективній монографії Т. К. 

Завгородньої та І. Б. Плугатар [277]. Автори дослідили досвід організації опіки 

дітей і молоді в УРСР, визначили нормативно-правового забезпечення дітей-сиріт 

Україні в 1945-1990 роках. 

Дослідженням проблем інституту сім’ї в СРСР та УРСР зокрема займаються 

не лише історики, етнологи, але і педагоги, правознавці, соціологи та психологи. 

Так, І. В. Фатхутдінова [430-431], у своїх розвідках розкриває питання еволюції 

шлюбно-сімейних відносин в СРСР впродовж першої половини ХХ століття, та 

деякою мірою висвітлює проблему охорони материнства та дитинства у 

радянській державі. 

Окремий напрям досліджень, які розглядають проблеми материнства і 

дитинства в УРСР, становлять праці педагогів та істориків щодо організації 
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суспільного виховання в СРСР. О. А. Венгловська, Є. Коваленко, Л. Чумак, Л. С. 

Пісоцька, І. Г. Улюкаєва, Л. Т. Гавриленко [240-242; 293; 451; 358; 427; 252-253] у 

своїх наукових розвідках та статтях висвітлюють питання становлення і розвитку 

системи закладів суспільного виховання в УРСР впродовж існування Радянського 

Союзу, розкривають проблеми і недоліки у роботі закладів дошкільної та 

шкільної освіти з історичної та педагогічної точки зору. 

Питанню нормативно-правового регулювання і організаційно-правового 

забезпечення у дошкільних закладах УРСР, а також умовам становлення системи 

дошкільного виховання на регіональному рівні у другій половині ХХ століття 

присвячені статті І. М. Цюпак [442-444]. Автор виділив етапи розвитку 

дошкільного виховання в Україні в зазначених часових межах, а також 

охарактеризував особливості Херсонщини, що вплинули на розвиток системи 

дошкільного виховання. 

Проблемі дошкільного виховання у 1960-1980-х рр., присвячена розвідка     

О. Д. Літіченко [314]. У статті дослідниця проаналізувала значення педагогічної 

преси, що відображала ідеї дошкільного виховання. Висвітлила сучасне бачення 

науковців на пресу, як історіографічне джерело. Розглянула історичні передумови 

розвитку видань дошкільної галузі. Автор здійснила аналіз бібліографічних 

довідників та літописів. З’ясувала значення журналу «Дошкільне виховання» у 

висвітленні питань та провідних ідей дошкільного виховання серед широкого 

кола читачів.  

С. А. Васильєва у дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук «Тенденції розвитку дошкільних навчальних закладів різних 

типів в Україні ( друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)» з педагогічної точки зору 

висвітлює тенденції розвитку закладів суспільного виховання в УРСР, а також 

основні здобутки радянської влади у вирішенні питання забезпеченості 

радянських дітей закладами освіти [237]. 

Дослідженню системи шкільної світи в УРСР, висвітленню окремих аспектів 

охорони дитинства у школі присвячені монографії Л. Д. Березівської, Т. П. 
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Усатенко, Л. В. Пироженко [222; 353; 430], розвідки Н. Г. Тіхонової та В. 

Даниленко [2558; 416]. 

У кандидатській дисертації К. О. Богатирчук [224], присвяченій 

повсякденному життю дітей і підлітків УРСР в другій половині 1960-х – першій 

половині 1980-х років, проаналізована нормативно-правова база захисту 

материнства і дитинства в УРСР через призму історії повсякдення, приділяється 

увага організації системи охорони здоров’я школярів в УРСР. 

Н. Г. Тіхонова [416] розкриває особливості етапів становлення та розвитку 

взаємозв’язку школи, сім’ї та громадськості у вихованні учнів (1945–1991 рр.), 

аналізує взаємозв’язок між соціальними інститутами в контексті суспільно-

політичного, соціально-економічного та культурно-освітнього розвитку. 

Таким чином, не дивлячись на існування певного пласту напрацювань 

сучасних вітчизняних дослідників, які певною мірою висвітлюють деякі аспекти 

організації охорони материнства і дитинства в УРСР в роки кризи радянського 

ладу, комплексного висвітлення даної проблеми в історичній науці на сьогодні 

немає. Найбільше питання охорони дитинства висвітлені з правової точки зору. 

Сучасні дослідники критично підійшли до аналізу нормативно-правової бази 

СРСР з питань соціальної політики, зазначивши декларативність правових актів 

та відірваність їх від реального життя. На сьогодні існує також досить велика 

кількість праць педагогічного характеру, що зумовлено потребою у реформування 

сучасної системи освіти в Україні. Однак, праці педагогів піднімають скоріше 

актуальну для їх напрямів дослідження проблематику, фактично лишаючи поза 

увагою історичний аспект охорони дитинства у закладах дошкільної та шкільної 

освіти.  
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1.2. Джерельна база дослідження. 

 

Дисертаційне дослідження виконано на основі комплексу історичних джерел, 

які включають у себе опубліковані та неопубліковані матеріали. Неопубліковані 

джерела можна умовно розділити на наступні групи: законодавчі акти, 

діловиробнича документація, статистичні матеріали, усно-історичні інтерв’ю. 

Опубліковані джерела, що використовувались для написання дисертаційного 

дослідження умовно можна розділити на: офіційні документи органів державної 

влади (директиви, рішення з’їздів партії, конституції, закони, укази, постанови) 

статистичні матеріали, періодичні видання. 

Неопубліковані джерела репрезентовані матеріалами фондів Центрального 

державного архіву вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України), 

Центрального державного архіву громадських об’єднань України (ЦДАГО 

України) та архіву Центру усної історії кафедри новітньої історії України 

історичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (ЦУІ).  

Фонди ЦДАВО України зберігають значний пласт опублікованих та 

неопублікованих нормативно-правових актів Верховної Ради УРСР, Ради 

Міністрів УРСР та документи окремих міністерств та відомств УРСР. Матеріали 

Фонду 2 Ради Міністрів УРСР, що були використані під час написання дисертації, 

містять інформацію щодо контролю виконання постанов і розпоряджень РМ 

УРСР з питань роботи установ охорони здоров’я та закладів освіти. Для 

написання дисертаційного дослідження були використані матеріали Фонду 342 

Міністерства охорони здоров’я УРСР. Фонд вміщує Постанови Ради Міністрів 

УРСР, Накази МОЗ УРСР, листування між МОЗ УРСР та СРСР, доповідні 

записки та інформації перевірок МОЗ до ЦК КПУ та ВР УРСР та СРСР, звітні та 

статистичні дані. Матеріали фонду дають змогу дослідити не лише законодавчий 

процес у сфері охорони здоров’я матері і дитини, але і реалізацію, прийнятих 

Верховною Радою УРСР та ЦК КПУ законів, наказів і резолюцій з охорони 

материнства і дитинства. Аналіз документації Головного управління лікувально-
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профілактичної допомоги дітям і матерям МОЗ УРСР дозволив дослідити 

організацію і функціонування закладів охорони здоров’я в УРСР в роки 

загострення кризи радянського ладу. Доповідні записки і звіти перевірок 

ГУЛПДДМ МОЗ УРСР, а також комісій при ВР УРСР дали можливість визначити 

досягнення, недоліки і прорахунки державної політики у сфері охорони здоров’я, 

що в роки радянської влади не були висвітлені ні у ЗМІ, ні в офіційних 

документах ЦК КПУ. Зокрема, звіти перевірок закладів охорони здоров’я, 

дитячих дошкільних та шкільних установ, підприємств та організацій з 

обслуговування оздоровчих та дитячих закладів, висвітлюють організацію 

охорони здоров’я матері і дитини на всіх рівнях, кадрове та матеріальне 

забезпечення органів охорони здоров’я, особливості організації роботи медичних 

установ. Статистична інформація, подана у фондах МОЗ УРСР, дозволяє 

здійснити порівняльний аналіз із опублікованою радянською статистикою і 

висвітлити демографічні процеси в УРСР, причини і динаміку захворюваності та 

смертності серед дітей і матерів у пологових стаціонарах, дитячих лікарнях та 

інших закладах. 

Для написання дисертаційного дослідження використовувались матеріали 

Фонду Міністерства освіти УРСР (Фонд 166) ЦДАВО України. В результаті, було 

проаналізовано матеріали справ Управління інтернатних установ, Управління 

дошкільних та шкільних закладів МО УРСР, а також доповідні записки, звіти та 

інформації Міністерства освіти УРСР до РМ УРСР та ЦК КПУ з питань народної 

освіти. Опрацювання цих матеріалів дозволило розкрити сутність функціонування 

навчально-виховного процесу у закладах дошкільної та шкільної освіти в УРСР, 

дало змогу з’ясувати основні проблеми та недоліки в організації навчання, 

виховання, харчування та охорони здоров’я радянських дітей у закладах 

суспільного виховання, а також прослідкувати заходи органів державної влади із 

усунення недоліків. 

Документи з фонду Міністерства соціального забезпечення УРСР (Ф. 348) 

ЦДАВО України, зокрема, планово-фінансового відділу, містять інформацію про 

розподіл фондів та використання коштів державного бюджету на різні сфери 



51 
 

соціального забезпечення, зокрема щодо найменш захищених категорій 

населення: матерів-одиначок, багатодітних та малозабезпечених сімей, а також 

про здійснення державних виплат на допомогу по вагітності і пологам жінкам 

УРСР. Звіти про державні витрати на соціальне забезпечення, довідки і доповідні 

записки перевірок витрат державних асигнувань, здійснюваних Міністерством 

соціального забезпечення, надають не лише статистичні дані, але і розкривають 

сутність невирішених державних соціальних проблем. 

Для написання дисертаційного дослідження були використані матеріали 

ЦДАГО України, зосереджені головним чином у фонді ЦК Комуністичної партії 

України (Ф.1). Документи фонду представлені матеріалами, що донедавна 

містились в «спеціальних засекречених папках», та включають документи 

засідань ЦК КПУ, інформації, довідки, доповідні записки, листування міністерств 

та відомств УРСР з приводу виконання планів п’ятирічок органами влади на 

місцях, організації роботи закладів охорони здоров’я, суспільного виховання, 

дотримання норм трудового законодавства, роботи профспілок, жіночих рад та 

інших питань соціального забезпечення населення УРСР. Документи фонду 

дозволяють висвітлити значні недоліки в організації системи охорони здоров’я та 

захисту материнства і дитинства, організації соціального забезпечення жінок і 

дітей, адже у фонді репрезентовані матеріали внутрішнього листування вищих 

органів влади, текст яких залишився невідомим і невисвітленим у радянських 

ЗМІ. 

Документи архіву Центру усної історії кафедри новітньої історії України 

історичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, що були використані для написання дисертації, є джерелами особового 

походження і становлять записи усно-історичних інтерв’ю. Основним джерелом 

для аналізу стали матеріали, зібрані студентами історичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка в межах реалізації 

усноісторичного проекту «Радянська повсякденна культура 1970-х – початку 

1980-х років. Формування радянського способу життя». Проект започатковано ще 

у 2012 році, але записи нових інтерв’ю продовжуються. На сьогодні опитано 
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більш як 150 респондентів, під час інтерв’ювання яких застосовувався 

біографічно-проблемний підхід, тобто формування тематичних блоків під час 

опитування відповідно до послідовності життєвих циклів людини, із акцентом на 

найбільш важливі для інтерв’юера періоди життя і події пов’язані з ними. 

Враховуючи специфіку усноісторичних джерел, під час аналізу інтерв’ю 

було взято до уваги фактори, що мали вплив на трансформацію пам’яті 

респондента, зокрема вік (70,5% опитаних - прожили 1965-1985-ті роки у віці від 

5 до 30 років, 19,5% - у віці від 31 до 50 років), стать (61% опитаних - жінки, 39% 

- чоловіки), регіон проживання (76% - Київ і область, 24% - інші області України), 

освітній рівень (69,6% - вища освіта, 23,9% - середня професійна, 6,5% - середня 

освіта) і соціальне походження інформанта (39% - селянського походження, 21% - 

робітничого, 26% - інтелігенція) Здійснюючи дослідження усноісторичних 

інтерв’ю, було взято до уваги суб`єктивність спогадів респондента, особливості 

пам’яті індивіда та її трансформації під впливами зовнішніх та внутрішніх 

чинників. Під час аналізу усноісторичних інтерв’ю, спрямованих на розкриття 

радянського способу життя 1970-1980-х років, досліджувалися відповіді на 

питання, які торкалися сімейних стосунків, ролі батьків і держави у формуванні 

світогляду дитини, реалізації державою сімейної політики, охорони материнства і 

дитинства, зокрема, сприйняття державної сімейної політики у суспільстві. 

Автобіографічні інтерв’ю не висвітлюють повною мірою хронологію історичних 

явищ, вони лише інтерпретують сприйняття тих чи інших подій індивідуумом і 

відображають суб’єктивний погляд людини. З іншого боку, відтворення в пам’яті 

минулих подій їх сучасниками через призму років дає можливість подивитися у 

минуле і порівняти сприйняття радянських реалій очима звичайного обивателя і з 

точкою зору офіційної радянської ідеології. Використання джерел усної історії 

дає змогу повніше реконструювати сприйняття звичайних людей реалізованої 

державою політики з охорони сім’ї, материнства та дитинства. 

Важливу категорію джерел під час проведення дослідження склали 

опубліковані документи та матеріали, що відображали офіційну лінію політики 

держави відносно інституту сім’ї, материнства та дитинства. Програми КПРС, 
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Конституції СРСР та УРСР, резолюції та директиви XXIII, XXIV, XV та XXVI 

з’їздів партії, Пленумів ЦК КПРС, Закони Верховної Ради СРСР та УРСР, Укази 

Президії Верховної Ради СРСР та УРСР, Постанови Ради Міністрів СРСР та 

УРСР, накази міністерств охорони здоров’я, освіти, соціального забезпечення 

СРСР та УРСР та інші державно-нормативні акти, значна частина яких 

опублікована у періодичних виданнях «Правда» та «Відомості Верховної Ради 

СРСР». Газети були офіційними друкованими виданнями вищих органів влади, в 

яких публікувалися правові документи. Основні матеріали, які висвітлюють 

офіційну позицію влади з приводу охорони материнства і дитинства опубліковані 

у спеціальних збірниках документів («Декрети Радянської влади» [146], «КПРС в 

резолюціях і рішеннях з’їдів, конференцій і пленумів ЦК» [154-155], «Збірник 

наказів та розпоряджень Міністерства освіти УРСР» [151]).  Стенографічні звіти 

ХХІІІ, ХХIV, XXV, XXVI з’їздів КПРС [141-144]. 

Систематизація спеціальних норм з охорони материнства і дитинства була 

здійснена заступником міністра юстиції УРСР О. Г. Павшуковою, під редакцією 

якої у 1982 році вийшла друком збірка документів «Законодавство з охорони 

дитинства в УРСР» [149]. У збірку включено основні нормативно-державні акти з 

охорони материнства і дитинства в УРСР, про права жінок і дітей у сім’ї, 

обов’язки батьків і держави стосовно дітей, про соціальне забезпечення дітей, 

вагітних та жінок із дітьми, про налагодження системи охорони здоров’я матері і 

дитини, організацію і функціонування закладів суспільного виховання. 

Висвітлення проблем залучення жінок до суспільного виробництва та 

політичного життя держави, питань демографічного розвитку СРСР та УРСР 

зокрема, статево-вікові характеристики, дані змін кількісних показників розвитку 

різних сфер життя в СРСР здійснювалось із залученням цифр, що містяться в 

статистичних збірках загальносоюзного та республіканського значення. «Жінки в 

СРСР» [180], «Жінки і діти в СРСР» [181], «Народне господарство СРСР» [182], 

«Народне господарство Української РСР» [183], «Охорона здоров’я в СРСР» 

[184], «Соціальний розвиток СРСР» [185-186] висвітлювали соціальне становище 
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та рівень життя населення УРСР у другій половині 1960-х – першій половині 

1980-х років. 

Важливу роль у дослідженні проблем сім’ї, охорони материнства та 

дитинства в УРСР у період кризи радянського ладу відіграв аналіз друкованих 

періодичних видань. Газети «Радянська Україна» та «Комсомольська правда» 

містили постанови та рішення центральних та місцевих партійних і радянських 

органів влади, інформацію про діяльність жіночих рад, будівництво закладів 

суспільного виховання та охорони здоров’я в республіці, забезпечення найменш 

захищених категорій суспільства житлом та іншими соціальним пільгами і 

гарантіями та інше. 

Популярні масові радянські журнали для жінок – «Робітниця», «Радянська 

жінка» - більшою мірою формували, ніж відображали радянську дійсність. Вони 

містять різноманітні вербальні та візуальні матеріали, присвячені жінці в 

радянській державі. В центрі уваги опинився статус сім’ї, материнства, дитинства 

в контексті державної гендерної політики, що варіювалася впродовж існування 

СРСР від розкріпачення жінки, поступового відмирання сім’ї, ідеї усуспільнення 

дітей в умовах переходу до комуністичного суспільства, до проголошення 

материнського обов’язку перед державою, визнанням сім’ї важливим соціальним 

інститутом і стимулюванням його зміцнення та розвитку. Всебічне вивчення 

відображення материнства і дитинства на сторінках журналів дозволяє розширити 

уявлення про радянські жіночі журнали, як історичне джерело.  

Таким чином, використання різноманітної джерельної бази дало змогу 

висвітлити проблему охорони материнства і дитинства в УРСР в роки кризи 

радянського ладу не лише через призму офіційної державної лінії, але й 

інтерпретувати ставлення звичайних людей щодо втілення в життя заходів 

соціальної політики органами радянської влади. Наявна джерельна база дозволяє 

виконати поставлені завдання та досягти мети дослідження.  
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1.3. Теоретико-методологічні засади дослідження. 

 

Для з’ясування широкого кола питань щодо державної політики з охорони 

материнства і дитинства в УРСР було використано низку методологічних 

принципів. Значну кількість різноманітних джерел із охорони материнства і 

дитинства в УРСР у другій половині 1960-х – першій половині 1980-х років 

вивчено та проаналізовано, використовуючи загально-наукові та спеціально-

історичні принципи. 

Для виконання мети та завдань, а також формулювання висновків 

дисертаційного дослідження використовувались принципи: історизму, 

об’єктивності, комплексності, опори на історичні джерела та систематизації. 

Принцип історизму дав змогу дослідити основні напрями державної політики 

у сфері охорони материнства та дитинства в УРСР у другій половині 1960-х – 

першій половині 1980-х років, які були зумовлені певними історичним 

обставинами та пануванням марксистської ідеології. Історичний принцим 

дозволив прослідкувати: еволюцію ставлення держави до питання становища 

жінки у радянському суспільстві та зміни її соціальної ролі; зміни у ставленні 

держави до інституту сім’ї, до визнання сім’ї як важливої суспільної ланки; 

державну політику з питань виховання дітей, з активним втручанням органів 

влади у справи сім’ї та дитинства; трансформацію і розвиток системи охорони 

здоров’я матері і дитини, як одного із напрямів державної демографічної 

політики; соціальну політику держави з приводу матеріального заохочення до 

материнства та підтримки сім’ї, від моральної підтримки жінки-матері до 

встановлення оплачуваної відпустки по вагітності, призначення різноманітних 

пільг та виплат окремим категоріям сімей, одиноким матерям та вагітним і жінкам 

із дітьми. 

Принцип об’єктивності дав змогу проаналізувати радянську історіографію та 

джерела, що виходячи із панування комуністичної ідеології та жорсткої цензури 

характеризуються ідеалізацією політики КПРС та суб’єктивним ставленням до 

політичних і соціально-економічних процесів, які відбувалися в СРСР впродовж 
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усього його існування. Використання принципу об’єктивності дозволило 

неупереджено і критично оцінити державну політику із охорони материнства і 

дитинства у УРСР в другій половині 1960-х – першій половині 1980-х років. 

Вдалося з’ясувати основні здобутки і недоліки державної соціальної політики, що 

мали наслідки для майбутнього розвитку системи охорони здоров’я, суспільного 

виховання та соціального забезпечення сучасної України. 

Комплексний принцип, використаний шляхом залучення праць сучасної 

української, а також зарубіжної історіографії у поєднанні із неопублікованими 

раніше архівними матеріалами, статтями, полягав у висвітленні основних 

напрямів розвитку соціальної сфери в УРСР, з’ясуванні заходів державної 

політики із організації охорони материнства та дитинства в СРСР та союзних 

республіках, визначенні її головних завдань в контексті вирішення соціальних 

проблем радянського суспільства та досягнення необхідного рівня 

функціонування усіх суб’єктів держави. Комплексність висвітлення політики 

держави із охорони материнства та дитинства в УРСР в 1965-1985 рр. здійснена 

шляхом дослідження діяльності органів державної влади різних рівнів щодо 

налагодження роботи закладів охорони здоров’я, суспільного виховання та 

соціального забезпечення. Державна політика з охорони материнства та 

дитинства розглядається як сфера втілення ідеологічних настанов КПРС про 

соціальну однорідність і рівність радянського суспільства, для подальшого 

використання її досягнень за для пропаганди соціалістичного ладу. 

Принцип опори на історичні джерела пов’язаний із використанням та 

аналізом архівних джерел як офіційного законодавчого характеру, так і особового 

походження, що дало змогу прослідкувати не лише реалізацію заходів державної 

політики із охорони материнства та дитинства в УРСР, але й інтерпретувати 

ставлення звичайних людей – свідків подій щодо, здійснюваної державою, 

соціальної політики, зокрема, щодо охорони сім’ї, шлюбу, материнства та 

дитинства в УРСР в 1964-1985 рр. 

Принцип системності дозволив розкрити цілісність об’єкта дослідження з 

урахуванням впливу об’єктивних і суб’єктивних чинників, зокрема внутрішньої 
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політики держави, її устрою і суспільно-політичного ладу у період кризи 

радянського ладу. 

Під час написання дисертаційного дослідження використовувались 

загальнонаукові (аналізу і синтезу, аналогії, узагальнення, класифікації) та 

спеціально-історичні (історико-порівняльний, критичного аналізу джерел, 

проблемно-хронологічний, статистичний, усноісторичний) методи.  

Завдяки застосуванню загальнонаукових методів дослідження, 

проаналізовано історіографію та комплекс різних історичних джерел, що дало 

змогу відтворити реальну картину досліджуваного періоду з урахуванням 

наукового доробку радянських, сучасних українських та зарубіжних досліджень, 

що висвітлювали діяльність державних органів влади щодо охорони материнства і 

дитинства в УРСР. 

Послуговуючись історико-порівняльним методом дослідження стало 

можливим порівняти реалізацію державної політики із охорони материнства і 

дитинства в УРСР та інших республіках СРСР, а також порівняти висвітлену у 

радянських нормативно-правових актах та інших джерелах, задекларовану 

політику, із реалізацією оголошених заходів влади щодо сімейної політики, 

охорони материнства та дитинства. 

Використання методу усноісторичних досліджень, а також проблемно-

хронологічного інтерв’ювання дозволило інтерпретувати сприйняття радянських 

життєвих реалій свідками подій і розкрити суб’єктивні погляди людей. З іншого 

боку відтворення в пам’яті минулих подій їх сучасниками через призму років дало 

змогу зазирнути у минуле і порівняти сприйняття радянських реалій, очима 

звичайної людини із офіційною радянською пропагандою.  

Проблемно-хронологічний метод сприяв виокремленню проблемних питань і 

синхронне дослідження окремих подій і явищ у межах певного історичного 

періоду. Він став визначальним у побудові структури дисертаційного 

дослідження. Розкриття сутності поставленої проблеми через призму 

хронологічної послідовності зумовили дослідження таких напрямів державної 

політики із охорони материнства і дитинства як: охорона здоров’я матері і 
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дитини, організація функціонування закладів суспільного виховання дітей, 

створення системи соціального забезпечення для окремих категорій сімей із 

дітьми та вагітним і жінкам із дітьми, дотримання трудового законодавства щодо 

праці жінок. 

Застосований для аналізу кількісних показників статистичний метод 

дозволив вирахувати середні показники і відсотки результатів досягнень 

державної соціальної політики в галузі охорони здоров’я, освіти, соціального 

забезпечення впродовж другої половини 1960-х – першої половини 1980-х років, а 

також прослідкувати динаміку змін показників впродовж 5-10 років. Завдяки 

статистичному методу вдалося з’ясувати особливості політики СРСР щодо 

охорони материнства і дитинства крізь призму схожостей і відмінностей союзних 

та республіканських показників. 

Використання методу актуалізації дає змогу сформувати рекомендації для 

сучасної України щодо державної політики в сфері охорони материнства і 

дитинства, а також дозволить у майбутньому уникнути системних помилок, які 

здійснювала радянська влада. 

Таким чином, методологічний інструментарій включає в себе загально-

наукові та спеціально-історичні методи. Висвітлення реалій і соціальних процесів 

періоду загострення кризи радянського ладу базується на принципах історизму, 

об’єктивності та науковості в контексті комплексного підходу до вивчення історії. 

На основі зазначених принципів та методологічних підходів було проаналізовано 

основні напрями державної політики щодо охорони материнства і дитинства в 

УРСР. 
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Висновки до розділу. 

 

Проведений аналіз стану вивчення проблеми охорони материнства і 

дитинства в УРСР у другій половині 1960-х – першій половині 1980-х років дає 

можливість стверджувати про відсутність комплексного дослідження в 

українській сучасній історіографії, яке б висвітлювало усі аспекти державної 

політики щодо охорони сім’ї, материнства і дитинства в УРСР. Це може бути 

спричинено полідисциплінарністю даної проблеми, адже охорона материнства і 

дитинства являла собою комплекс державних заходів, що передбачали 

дотримання трудового законодавства щодо праці жінки-матері, моральне та 

матеріальне забезпечення сімей із дітьми, організацію системи охорони здоров’я 

матері і дитини, налаштування належного функціонування закладів дошкільної і 

шкільної освіти для дітей. Тому дослідженням окремих аспектів проблеми 

охорони материнства і дитинства в УРСР, як у радянський період, так і сьогодні, 

займалися вчені різних галузей соціо-гуманітарних та медичних наук. У 

радянській історіографії питання державної політики щодо охорони материнства і 

дитинства висвітлено значно краще, однак особливістю радянських досліджень є 

політична заангажованість, позитивістський марксистський підхід, а також 

фактична відсутність розгляду проблем соціальної політики на регіональному 

рівні.  

Джерельну базу дослідження становлять неопубліковані (архівні) та 

опубліковані (збірки документів і матеріалів, статистичні дані, періодична преса 

та ін.) джерела. Більшість неопублікованих джерел вперше введена автором до 

наукового обігу. Усі групи джерел мають різний ступінь репрезентативності та 

достовірності, однак дають змогу повною мірою висвітлити основні проблеми 

охорони материнства і дитинства в УРСР в 1964-1985 рр. 

Методологічний інструментарій включає в себе загально-наукові та 

спеціально-історичні методи. Висвітлення реалій і соціальних процесів періоду 

загострення кризи радянського ладу базується на принципах історизму, 

об’єктивності та науковості в контексті комплексного підходу до вивчення історії. 
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На основі зазначених принципів та методологічних підходів було проаналізовано 

основні заходи державної влади щодо охорони материнства і дитинства в УРСР. 
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РОЗДІЛ ІІ. 

ГЕНЕЗА ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ З ОХОРОНИ МАТЕРИНСТВА І 

ДИТИНСТВА В УРСР 

 

2.1. Концептуальні основи партійно-державної політики з охорони сім’ї, 

материнства і дитинства. 

 

Встановлення радянської влади у Росії та захоплення України призвело до 

відмови від колишніх догм і порядків, трансформації внутрішньо-сімейних 

стосунків та зміни понять і ставлень до інституту сім’ї і шлюбу. Так, програма 

РКП(б) 1919 року, втілюючи марксистський підхід, надала рівні права жінці з 

чоловіком перш за все в трудових і шлюбно-сімейних відносинах. Така концепція 

зумовлювалась прагненням радянської влади до створення «нової радянської 

людини», яка мала бути відданою цілям і завданням комуністичної партії. 

Впродовж перших післяреволюційних десятиліть у середовищі партійних 

функціонерів точилися дискусії з приводу ставлення держави до інституту сім’ї і 

шлюбу. Це було пов’язано із активним поширенням у радянській державі 

європейських феміністичних ідей рівності жінок та «вільного кохання». Так, 

Народний комісар державної опіки в УСРР, а згодом завідувачка жіночим 

відділом ЦК РКП(б) О. М. Колонтай, керуючись власним життєвим досвідом, 

була активною прихильницею ідеї формування у радянській державі моделі 

«нової жінки» - особистості, інтереси якої не повинні були зводитися до побуту, 

сім’ї і кохання [296, с. 7]. Не відкидаючи існування інституту сім’ї, вона 

наголошувала, що традиційна сім’я - це в’язниця жінки, вона йде до відмирання, 

натомість повинна виникнути нова форма сім’ї, позбавлена функції виховання 

дітей і побудована на взаємному коханні і приятелюванні чоловіка та жінки – 

рівноправних членів комуністичного суспільства [295, с. 23]. З іншого боку, О. М. 

Колонтай була першою, хто виступив із ідеєю державної допомоги і підтримки 

материнства і дитинства в СРСР, через створення садків та ясел і суспільних 

комун, які б утримувалися державою. Партійна діячка наполягала на тому, що 
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охорона материнства і дитинства є частиною державної соціальної політики [296, 

с. 7].  

Ідею руйнування традиційної сім’ї та усуспільнення дітей підтримував і Л. Д. 

Троцький, який зазначав, що «революція зробила героїчну спробу зруйнувати так 

зване «сімейне вогнище», тобто ту архаїчну, затхлу і відсталу установу, в якій 

жінка трудового класу відбувала каторжні роботи з дитячих років і до смерті. 

Повне поглинання господарських функцій сім’ї установами суспільного 

виховання, що зв’язувало солідарністю і взаємною турботою все покоління, мало 

принести жінці, і тим самим - дітям, дійсне звільнення від тисячолітніх кайданів» 

[422]. Прихильниками теорії суспільного виховання дітей були М. І. Бухарін та Є. 

О. Преображенський, які наполягали на тому, що сім’я приречена на занепад, тож 

батьки не мали права на виховання власних дітей, яких повинно виховувати 

суспільство [232]. 

Однак значна частина членів партії не підтримали ідеї вільного кохання і 

«склянки води». В. І. Ленін, констатував, що молоде радянське суспільство часто 

неправильно розуміло свободу кохання, плутаючи його із звільненням від 

обов’язків та від народження дітей [441]. Критикуючи О. М. Колонтай, В. І. Ленін 

зазначав, що думки робітниць повинні бути спрямовані на пролетарську 

революцію, а не на проблеми вільного кохання [312]. Одним із відомих 

прихильників збереження традиційної моногамної сім’ї виступав народний 

комісар освіти СРСР А. В. Луначарський. Він зазначав, що в радянському 

суспільстві єдиною правильною формою сім’ї – була парна сім’я [317, с. 24-25]. 

Тож, до кінця 1920-х років сформувалась офіційна політика радянської держави 

щодо питання сім’ї і шлюбу.  

Із критикою феміністично-вільних поглядів О. М. Колонтай виступила і 

завідуюча відділом робітниць та селянок ЦК РКП(б) С. М. Смірідович. На її 

думку, новим типом стосунків у радянській державі мала стати не буржуазна 

сім’я, яка базувалась на інституті приватної власності, а вільний союз 

рівноправних людей, які несли однакову відповідальність за народжених ними 

дітей [395, с. 62-63]. 
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У неналежному сімейному вихованні радянські ідеологи вбачали головну 

причину зростання дитячої безпритульності і бездоглядності. Така теза яскраво 

відображена у виступі А. Д. Калініної, керівника Дитячої комісії у Москві, яка 

стверджувала у 1919 році: «Безпритульність значною мірою породжена тим, що 

широкі маси практикують старі відсталі методи виховання, неприпустимі в 

революційну добу. Грубе і жорстоке поводження з дітьми у сім’ї, експлуатація 

дітей, на жаль, є частим явищем» [288, с. 123]. На противагу сімейному 

вихованню ставилось суспільне виховання дітей. Радянська держава мала стати 

єдиним захисником і опікуном дитини. Разом з тим, радянська ідеологія в СРСР 

не дала чіткого визначення поняттю «дитинства», однак, виходячи із державної 

політики із охорони дітей, заходи влади здійснювалися згідно цивільного кодексу 

СРСР, в якому діти визначалися як особи, які не досягнути повноліття. 

Дослідники сходяться у поглядах, що наприкінці 1920-х років у радянській 

ідеології і політиці СРСР відбувся перехід від ідей радикальної перебудови 

інституту сім’ї і сексуальної революції до повернення до консервативних 

цінностей стабільної парної сім’ї [279, с. 128]. Кінець політики вільного кохання і 

соціального експериментаторства, як зазначає І. М. Тартаковська, був 

ознаменований появою у 1927 році статті директора інституту Маркса-Енгельса, 

Д. Б. Рязанова «Маркс та Енгельс проти вульгарного комунізму і статевої 

вседозволеності» [407, с. 59]. У цій та багатьох інших публікаціях того часу 

засуджувалась сексуальна свобода, піднімались питання прав матерів із 

неповнолітніми дітьми. 

У 1930-х рр. обговорювалися декілька тем, пов’язаних із особистим життям 

радянських громадян: якою повинна бути радянська сім’я, яке місце має 

відігравати сім’я і держава у вихованні дітей, у чому полягають основні принципи 

«правильного» материнства і батьківства. З кінця 1930-х років контроль держави 

над усіма сферами життєдіяльності людини і в особистому житті зокрема, став не 

лише пропагандою, але і реальністю. 

Паралельно відбувається зміна соціальної і політичної ролі жінки у житті 

суспільства, яка стала наслідком реалізації перших п’ятирічних планів, що 
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передбачали максимальне прилучення жінок до соціально-економічних процесів, 

а також проголошення сталінської декларації, згідно якої «жіноче питання» в 

Радянському Союзі вважалось вирішеним [291, с. 9]. Залучення жінок до 

суспільного виробництва, на якому наголошував В. І. Ленін, на практиці 

виявилось їх втягненням у середовище нежіночої праці. Вони працювали у 

промисловому секторі, на транспорті, однак майже ніколи жінки не потрапляли в 

число особистих водіїв партійних лідерів [251, с. 258]. Рівність жінки і чоловіка 

інтерпретувалась в СРСР як зобов’язання жінки виконувати свій державний 

обов’язок – працювати на рівні з чоловіком. 

Пропагандистська література тих часів, зокрема жіночі журнали «Робітниця» 

і «Селянка», які не лише вербально, але й візуально інтерпретували образ «нової 

радянської людини», зображували типову «правильну» радянську жінку 1930-х 

років як моральну, сильну, вольову, стахановку або трактористку, з грубими 

рисами обличчя, великими руками, без будь-яких ознак жіночності. «Нова 

радянська людина» - подавалася, як істота без статі [370]. Водночас радянська 

пропаганда невтомно намагалась переконати жінок у тому, як важливо для них 

народжувати багато дітей, і тоді вони, як зазначала бездітна Н. К. Крупська, – 

«стануть об’єктами суспільної турботи» [306, с. 122-123].  

У 1930-х роках материнство стає проблемою державного масштабу. В 

спеціалізованих медичних журналах «Охорона материнства і дитинства», 

«Акушерство та гінекологія» почали публікувати статті суспільно-політичної 

тематики. Медичні ж аспекти стали підлягати ідейно-політичному контролю. Такі 

зміни відбулися в умовах затвердження законодавства про заборону штучного 

переривання вагітності 1936 року. Оскільки влада намагалася взяти під контроль 

народжуваність населення та інтимне життя громадян.  

Для пропаганди материнства, радянські ідеологи активно використовували і 

засоби візуального сприйняття образів. Так, з 1930-х років плакати із 

зображенням матері та дитини з’являються скрізь, на фабриках, заводах, у 

жіночих консультаціях, школах [272]. Ще з другої половини 1930-х рр. отримує 

розвиток ідеологія «щасливого радянського дитинства», яка передбачала 
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залучення дітей з самого малечку до суспільно-політичної роботи [262]. 

«Щасливе дитинство» стало невід’ємним атрибутом радянського способу життя. 

Особливо активно образ жінки і дитини почав тиражуватися радянською 

пропагандою під час Другої світової війни. На думку Е. Уотерс, використання 

образу матері і дитини у політичній іконографії відображало звернення держави 

до гуманних цінностей [279, с. 128]. Образ матері і дитини відображав надію на 

мирне майбутнє. 

Радянська сім’я будувалась на основах комуністичної моралі, поняття якої 

вперше було визначено В. І. Леніним під час більшовицького перевороту, однак 

ним продовжувала користуватися радянська пропаганда і на далі, інтерпретуючи 

«мораль», як «поєднання особистих і суспільних інтересів» [343].  

В 1936 році Й. В. Сталін проголосив про успішне завершення боротьби з 

безпритульністю і бездоглядністю в СРСР, передавши частково відповідальність 

за дітей на батьків. Найбільш важливим інститутом виховання «нової людини» 

вважалися заклади дошкільної та шкільної освіти, однак і на сім’ю відтепер 

покладалися певні обов’язки у вихованні дітей [80, арк. 1-5; 322, с. 59]. 

 У роки Другої світової війни та післявоєнного десятиліття змінюється образ 

жінки-матері в СРСР, що пов’язувалося з демографічними і гендерними змінами в 

державі, у результаті великих людських втрат, особливо серед чоловічого 

населення країни. Тож, новою особливістю радянської сімейної політики стала 

завуальована пропаганда одинокого материнства і формування норми, згідно якої 

кожна доросла жінка повинна мати хоча б одну дитину. Наслідком цього було 

встановлення відповідальності чоловіка та жінки за кохання і його наслідки, та 

турботи держави про створення необхідних умов для реалізації жінкою державної 

сімейної політики [274, с. 111].  

На сторінках радянської пропаганди з’являються яскраві образи, які 

формують нові ролі радянської жінки. Численні статті про подвиги жінок матерів-

героїнь, їх активну участь у відбудові народного господарства та покращення 

демографічної ситуації, своїм прикладом заохочували читачок до поєднання 

материнства з участю у виробничому процесі [272, с. 121-125]. У післявоєнні роки 
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жіночність все більше асоціювалась із материнством. Героїчна жінка довоєнного 

періоду, яка встановлювала світові рекорди (трактористка, льотчиця, 

мотоциклістка), поступилася місцем жінці-матері. На сторінках преси все частіше 

з’являється поняття «неповна сім’я», вочевидь для нормалізації ставлення у 

суспільстві до відсутності чоловіка у сім’ї.  

Після смерті Й. В. Сталіна, початок періоду «Відлиги» не вплинув на статус 

жінки. На ХХ з’їзді КПРС у 1956 році, Перший секретар ЦК КПРС М. С. Хрущов 

зазначив, що держава, ставить своїм першочерговим завданням забезпечити 

кожну дитину щасливим дитинством за рахунок підтримки інституту сім’ї. 

Натомість, нова влада звернулася до моральних та матеріальних методів 

стимулювання, для збільшення народжуваності в державі [420, с. 158-164]. Для 

реалізації державної політики зі зміцнення інституту сім’ї на ХХ з’їзді КПРС М. 

С. Хрущов запропонував реорганізувати систему суспільного виховання, 

особливо заклади виховання дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. 

Так, було запропоновано створити новий навчально-виховний заклад, який у 

майбутньому мав замінити дитячі будинки. Йшлося про створення шкіл-

інтернатів, до яких направлялися діти старші 7-ми років для виховання і навчання. 

Причому перебувати у закладах такого типу могли не лише діти-сироти, чи діти, 

позбавлені батьківського піклування, але і діти матерів-одиначок, ветеранів війни, 

з багатодітних і малозабезпечених сімей [420, с. 158-164]. Таким чином, на думку 

М. С. Хрущова, діти, виховуючись у школах-інтернатах, не були б позбавлені 

уваги і опіки батьків, однак забезпечувались належним державним вихованням і 

навчанням. 

Кардинальна зміна векторів сімейної політики в СРСР затверджувалась і у 

новій Програмі КПРС 1961 року. Сім’я як соціальний інститут вперше 

розглядалася в програмі партії. Так, в розділі «Завдання партії в сфері покращення 

матеріального добробуту народу» визначалося ставлення держави до інституту 

сім’ї. У документі зазначалося, що КПРС ставить своїм першочерговим завданням 

забезпечити кожну сім’ю окремим житлом, жінок відпусткою по вагітності і 

пологах, а дітей щасливим дитинством [177, с. 87]. Відповідно до Програми 



67 
 

КПРС, наступні партійні з’їзди визначали нові напрями економічного і 

соціального розвитку СРСР, які, мали вирішити питання з трудовими ресурсами 

для подальшого розвитку матеріально-технічної бази комунізму, шляхом 

покращення рівня життя радянського громадянина, створення умов для зміцнення 

інституту сім’ї, а також захисту материнства та дитинства [141, с. 317; 142, с. 227-

229; 143, с. 462; 144, с. 375]. 

Започатковане в новій програмі КПРС 1961 року нове визнання статусу сім’ї, 

як суспільної ланки в СРСР, підштовхнуло радянських ідеологів до бурхливого 

обговорення значення сім’ї і радянської жінки у суспільно-політичному житті 

держави. Втілюючи у життя нову сімейну політику, державний та партійний 

апарат, у 1960-1980-х роках керувався тезою Генерального Секретаря ЦК КПРС 

Л. І. Брежнєва, що в Радянському Союзі всі сімейні клопоти лягали на плечі 

жінок. Саме тому більшість державних заходів спрямовувались на створення умов 

для полегшення становища жінки в сім’ї та у суспільстві. У документах 

комуністичної партії неодноразово згадувалось про те, що основною функцією 

радянської жінки є материнство, але завдяки «піклуванню» компартії радянська 

жінка не лише отримала рівні права з чоловіком, але й право поєднувати 

материнство із суспільно-корисною працею. Натомість, за твердженням 

радянської пропаганди, жінка у капіталістичному світі – хатня робітниця, яка 

лише обслуговує інших членів родини [316, с. 35]. Радянська жінка з допомогою 

чоловіка виховує дітей, виступає розпорядником сімейного бюджету, 

організатором побуту і вільного часу сім’ї, задовольняє потреби її членів у 

духовному спілкуванні [310].  

Л. І. Брежнєв під час виступу на XXIV (1971 р.) з’їзді КПРС наголошував, що 

метою політики партії є надання нових можливостей для радянської жінки 

виховувати дітей, брати участь у громадському житті, відпочивати і навчатися, 

ширше долучатися до культурного надбання [142, с. 86]. У 1976 році під час 

виступу на XXV з’їзді КПРС Генеральний Секретар, визначаючи ролі радянської 

жінки в СРСР, підкреслив: «Партія вважає своїм обов’язком проявляти постійну 

турботу про жінку, про покращення її становища, як учасниці трудового процесу, 
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матері, виховательки дітей і господарки дому» [143, с. 85]. Слова керівника партії 

підтверджували тезу про те, що насправді радянські жінки не отримали рівних 

прав із чоловіками, принаймні щодо участі у суспільно-політичному житті 

держави, адже вони розглядались, як об’єкт політики держави. Однак, радянські 

пропагандистські журнали, формуючи візуальний образ радянської жінки другої 

половини 1960-х – першої половини 1980-х років, змальовували її, як успішну 

керівницю, лікарку, вчительку чи вченого, щасливу сім’янинку і матір своїх 

доглянутих і вихованих дітей [267; 445; 415, с. 403-405]. Очільниця Комітету 

радянських жінок В. В. Ніколаєва-Терешкова, під час своїх виступів 

наголошувала на гендерній рівності в СРСР, що передбачало однакову участь 

чоловіків і жінок як у суспільно-політичних процесах держави, так і в сім’ї [336, 

с. 22-25]. 

Розвиваючи тезу про головну роль жінки у сім’ї, на ХХІІІ з’їзді КПРС 1966 

року, були прийняті рішення створити усі необхідні умови для успішної реалізації 

державної політики із підтримки сім’ї, шляхом удосконалення оздоровчого 

законодавства щодо охорони материнства і дитинства, дотримання трудового 

законодавства щодо праці вагітних і жінок із дітьми, а також організації роботи 

закладів суспільного виховання [141, с. 360].  

Одним із рішень ХХІІІ з’їзду КПРС було зобов’язання підняти авторитет 

народного учителя. Партійні, радянські, профспілкові організації, колективи 

підприємств, організацій, колгоспів і радгоспів зобов’язувались створити усі 

необхідні умови для плідної роботи вчителя, допомагати йому у тяжкій, але разом 

з тим благородній справі – морального виховання підростаючого покоління [141, 

с. 54]. Таким чином, не дивлячись на пріоритетність сімейного виховання, 

проголошеного Л. І. Брежнєвим, держава не збиралася ліквідовувати свій 

контроль над суспільним вихованням дітей, називаючи його допомогою молодій 

матері. 

У науковому середовищі другої половини 1960-х років з’являється 

визначення «радянської сім’ї». Відомий радянський юрист професор В. А. 

Рясенцев писав у 1971 році: «Радянську сім’ю в юридичному сенсі можна 
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визначити як коло осіб, пов’язаних правами і обов’язками, які витікають із 

шлюбу, родинних зв’язків, всиновлення чи іншої форми прийняття дітей на 

виховання і покликані сприяти зміцненню і розвитку сімейних відносин на 

принципах комуністичної моралі» [379, с. 45]. Професор права М. Г. Юркевич у 

1970-му році у праці «Радянська сім’я», розмірковуючи про умови стабільності 

сім’ї в СРСР, звернувся до проблеми ідеологічної єдності чоловіка та дружини. 

Він писав: «Ідеологічна несумісність присутня у випадках, коли подружжям 

виявляється, наприклад, чоловік з поглядами комуніста та міщанка» [460, с. 136-

138]. Такий приклад не є випадковістю для 1970-х років, адже в цей час 

спостерігається у радянському суспільстві втрата авторитету з боку партії, 

розвивається дисидентський рух. Дослідниця С. М. Бурова звернула увагу на те, 

що у радянській сім’ї 1960-1980-х років відбувалась боротьба між старими 

патріархальними нормами приватновласницької ланки та новими соціалістичними 

чи комуністичними уявленнями, новим укладом сімейного життя [231, с. 330]. 

Радянський дослідник сім’ї і шлюбних відносин в СРСР А. Г. Харчев, який 

впродовж довгих років обіймав високі посади в наукових установах СРСР та брав 

активну участь у міжнародних дослідженнях сім’ї, дав власне визначення 

поняттям сім’ї і шлюбу. А. Г. Харчев вважав, що сім’я - це система 

взаємовідносин між чоловіком та жінкою, між батьками та дітьми, малою 

соціальною групою, члени якої пов’язані родинними стосунками, спільністю 

побуту і взаємною моральною відповідальністю, основною функцією якої було 

відтворення населення [435, с. 75]. Саме його визначення поняття сім’ї і шлюбу 

наводились практично у всіх довідниках та енциклопедіях того часу. Велика 

популярність концепції сім’ї А. Г. Харчева в 1960-1980-ті роки серед радянських 

вчених та ідеологів пояснювалась його авторитетом як в науковому, так і в 

партійному середовищі.  

А. Г. Харчев неодноразово наголошував, що історія радянської сім’ї почала 

свій відлік від вилучення державою приватної власності, що не зачепило 

економічних основ більшості із сімей, однак переконало у тому, що для 

благополуччя шлюбно-сімейних відносин власність не є визначальним фактором 
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[435, с. 136]. Радянські автори С. Єлістраткина та В. Томін, які досліджували 

сімейні відносини в СРСР, наголошували на тому, що сім’я в Радянському Союзі 

характеризується постійним посиленням духовних зв’язків та послабленням 

економічних [269, с. 85-92].  

У суспільно-політичних дискусіях кінця 1960-х – початку 1970-х років 

значна увага приділялась висвітленню проблем обов’язків членів сім’ї, ролі 

жінки-матері у суспільно-виробничих процесах держави та у піклуванні про 

дитину. Так, з’явилися поняття «подвійного навантаження» яке мали радянські 

жінки у сім’ї порівняно з чоловіками, адже крім залучення до виробничого 

процесу, вони виконували роль матері-виховательки та домогосподині одночасно 

[ 462, с. 79]. Така теза була підтримана радянською дослідницею-соціологом З. А. 

Янковою і стала широко застосовуватись у працях пізнього радянського періоду і 

початку 1990-х років. 

Із середини 1960-х років радянські соціологи і педагоги починають 

привертати увагу громадськості до проблеми «прихованих безбатченків». А. Г.  

Харчев з цього приводу зазначав, що прихована безбатьківщина проявляється у 

тому, що у багатьох випадках батьки, живучи у сім’ї, абсолютно або майже не 

беруть участі вихованні своїх дітей [435, с. 317]. 

Поряд з обговореннями обов’язків чоловіків і жінок у сім’ї, в радянській 

публіцистиці кінця 1960-х років з’являється гасло «Бережіть чоловіків!», висунуте 

соціологом Б. Ц. Урланісом, який захищаючи радянського чоловіка, зобразив його 

жертвою іншої ніж у жінок фізіології, в результаті чого чоловіки більше схильні 

до захворювань і смертності ніж жінки [429]. Він наголошував на необхідності 

більш лояльнішого ставлення до чоловіка і його ролей у сім’ї. Поряд із тим, 

продовжує пропагуватися вирішальна роль жінки у вихованні дітей та організації 

побуту. Так, Г. А. Літвінова, головний редактор республіканського журналу 

«Радянська жінка», у своїх працях не втомлювалась переконувати у тому, що 

материнство є головним обов’язком радянської жінки, поряд із цим авторитет 

матері у сім’ї і вихованні дітей формує моральний авторитет дітей і її самої, 

необхідний для активної громадянської позиції [313].  
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У кінці 1970-х – на початку 1980-х років навіть для радянських ідеологів 

стало очевидно, що підвищення трудової активності жінок гальмувало виконання 

ними «сімейних обов’язків» жінки-матері. У цей період з’являється велика 

кількість публікацій, спрямованих на перегляд обов’язкової зайнятості, 

повернення до традиційної ролі жінки. Таким чином, ставилось завдання 

комплексного вирішення проблем поєднання жінкою професійної діяльності з 

материнством, сімейними обов’язками, збільшенням бюджету вільного часу [390, 

с. 9]. Заступник міністра охорони здоров’я СРСР Е. Ч. Новікова, відома своїми 

позитивістсько-марксистськими поглядами на інститут сім’ї і шлюбу, з цього 

приводу зазначала: «На сьогодні не всі жінки можуть реалізувати надані їм 

суспільні можливості в силу певних протиріч між професійними і сімейно-

побутовими ролями» [339]. Так, зайнятість жінки з року в рік зростала, що 

негативно позначалося на відтворенні народонаселення в державі. Крім того, 

однією з причин небажання народжувати жінкою більше як однієї дитини було 

покращення її освітнього становища, що вело до кваліфікованої професії, 

кар’єрного зростання. З іншого боку, партійний функціонер мала визнати, що 

далеко не у всіх сім’ях чоловіки брали активну участь у вихованні підростаючого 

покоління, що призводило до перевантаження соціальних ролей жінки [340].  

Подвійне навантаження, яке лягало на жінку турбувало владу в контексті 

вирішення демографічної проблеми. Обговорювалися різні шляхи для 

покращення становища жінки-матері. Так, радянські вчені-суспільствознавці 

1970-х – 1980-х рр. пропонували цілий ряд заходів щодо інтеграції батька до 

сімейного колективу, активізації його виховних функцій. Дехто вважав, що було б 

доцільно використовувати існуючу на окремих промислових підприємствах 

практику оцінки особистості працівника за критерієм рівня вихованості його 

дітей. Очікувалося, що це сприятиме створенню клімату суспільного схвалення на 

адресу «батька-вихователя, наділеного почуттям відповідальності за дітей», та 

дозволило б підняти престиж батьківства [341, с. 135].  

Із кінця 1970-х років на сторінках пропагандистської преси різко 

пожвавлюється тематика, присвячена ролі чоловіків у вихованні дітей. 
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Відповідно, така тенденція була пов’язана з підписанням СРСР у 1979 році 

Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок та 

оголошення 1975 - роком жінки, а 1975 - 1985 роки – десятиліттям жінки в СРСР. 

Не дивлячись на численні промови Л. І. Брежнєва, про рівність чоловіка і жінки у 

радянській державі, СРСР, як член ООН не міг проігнорувати конвенцію, поява 

якої мала збільшити зацікавленість радянських жінок щодо отримання вищої 

освіти, більш активної участі у політичному і економічному житті держави на 

рівні з чоловіками. Саме тоді, з’явилась ідея компенсувати зайнятість радянської 

жінки, шляхом залучення чоловіка до виконання сімейних обов’язків.  

Радянські ідеологи і партійні функціонери випустили низку статей з приводу 

реалізації радянською державою захисту прав жінок-матерів, охорони праці, 

дотриманням оздоровчого законодавства [264; 321; 344; 364; 356]. На сторінках 

журналу «Радянська жінка» з’являються окремі рубрики, розраховані 

безпосередньо для залучення чоловіка-читача [461]. Починаючи з 1980-го року 

постійна рубрика «Університет батьків» [355; 236; 428], в якій професіонали 

давали поради подружжю, щодо морального, психологічного, економічного та 

ідеологічного виховання дітей, трансформувалась у рубрику «Відкритий урок для 

батьків» [234; 319; 425; 433], яка лишала за собою ту ж місію, тільки тепер 

основна увага статей була зосереджена навколо фігури батька та його ролі у 

вихованні, особливо хлопчиків. Окремі статті подавалися редакцією як написані 

власне «щасливими чоловіками-батьками». Таким чином, рубрики присвячені 

батькові, мали привернути увагу чоловічої статі до обговорення дитячого питання 

і водночас зруйнувати стереотипи про радянську жінку, яка бере на себе всю 

відповідальність за домашні справи та виховання дітей. 

Однак, не дивлячись на спроби залучення чоловіків до виховної діяльності, 

введення різноманітних пільг та допомог для жінок із дітьми в 1970-х роках, 

відтворення населення у республіках із низьким рівнем народжуваності, до яких 

відносилась і УРСР, продовжувало падати. Вперше питання зниження 

народжуваності у державі було підняте на ХХV з’їзді КПРС у 1976 році, де Л. І. 

Брежнєв висловив думку про необхідність вирішення проблеми демографічної 
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кризи в СРСР шляхом удосконалення роботи органів охорони здоров’я та 

суспільного виховання [143, с. 462]. Проте, вже на XXVІ з’їзді КПРС у 1981 році, 

Л. І. Брежнєв заявив про позитивні демографічні наслідки введення матеріального 

стимулювання сімей із дітьми, частково оплачуваних відпусток для жінок з 

дітьми до досягнення дитиною 1 року, про неповний робочий день для матері 

малолітніх дітей [144, с. 73]. 

Радянські демографи, соціологи, філософи, ще з початку 1970-х років, і аж до 

розпаду СРСР жваво обговорювали демографічну кризу, її причини, наслідки та 

шляхи подолання. Так, радянський соціолог і демограф А. Г. Вишневський у 

1970-х роках розвинув концепцію «демографічної революції», згідно якої СРСР 

переживав демографічний перехід, і відродити колишні демографічні процеси 

було неможливо, адже низька народжуваність безпосередньо пов’язувалась з 

особливостями розвитку окремих республік. Можливість покращення 

демографічної ситуації вчений бачив у «ліквідації дитячої смертності, емансипації 

і самореалізації жінки, зростанні освіченості та кваліфікації жінок» [248, с. 145]. 

До того ж, на його думку, з точки зору народжуваності набагато краще, якщо 

сім’я відчуває, що вона народжує не для держави, а для себе. Також А. Г. 

Вишневський вважав, що, коли держава йде на заходи з підвищення 

народжуваності, це загрожує втручанням в особисті справи сім’ї [248, с. 63]. У 

1970-х роках його погляди не отримали широкої підтримки, однак у роки 

здійснення політики перебудови, на основі наукових поглядів А. Г. Вишневського 

виникає ціла низка соціологічно-історичних досліджень сім’ї в СРСР. 

Радянські вчені-демографи Л. Є. Дарський та Є. М. Андрєєв, дослідивши 

соціально-демографічну ситуацію в СРСР, звернули увагу на швидке зростання 

дитячої смертності у всіх республіках СРСР із 1972 року [215, с. 85]. Оскільки 

дитяча смертність була неабиякою демографічною проблемою, то МОЗ СРСР 

створив у 1975 році державну комісію у складі соціологів-демографів та педіатрів 

для вивчення причин виникнення цієї проблеми. Однак результати дослідження 

не вдовольнили очікування партійного керівництва. Відмінності дитячої 

смертності між соціально-демографічними групами радянського населення 
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виявилися настільки значними, що ставили під сумнів одну з найважливіших 

ідеологічних тез в СРСР про «соціальну однорідність радянського суспільства». 

Наслідком втілення цієї тези стала досить безглузда уніфікація політики в галузі 

охорони здоров’я дітей в різних республіках. Навіть, прийняті на початку 1980-х 

рр., заходи допомоги сім’ям із дітьми були через два роки поширені на регіони з 

дуже високим рівнем народжуваності. Причини відмінності в рівні дитячої 

смертності на різних територіях і тим більше в різних етнічних групах населення 

слід було шукати, перш за все, в сім’ї, в характері догляду та нагляду за дитиною 

і, що основною жертвою високої дитячої смертності були діти високих порядків 

народження [216]. Однак відмова від пропаганди багатодітності йшла в розріз 

офіційній ідеології СРСР, тож держава, в рамках комуністичних поглядів, 

здійснювала практичні заходи для вирішення демографічної кризи, приховавши 

від громадськості результати соціологічних досліджень. 

Отже, після захоплення влади більшовиками змінився статус жінки в 

державі, її роль упродовж майже 70-ти років існування СРСР коливалася від 

спроби створити модель «нової радянської жінки» шляхом активного залучення 

до виробничого процесу і перетворення її на «трудовий ресурс» до визнання 

головним завданнями жінки – материнства у поєднанні із суспільно-корисною 

працею. Поряд із еволюцією ролей радянської жінки відбулись активні зміни у 

ставленні держави до інституту сім’ї, від прагнення до його відмирання на 

початку 1920-х рр., до оголошення інституту сім’ї – важливою суспільною 

ланкою в СРСР у 1960-х роках. З провалом політики «суспільного виховання 

дітей» у середині 1920-х років, сімейне виховання дітей надалі відігравало все 

важливішу роль, хоча держава із свого боку і надалі намагалася контролювати цей 

процес і впливала на нього безпосередньо через заклади системи освіти та 

громадські організації. Характерно, що на відміну від еволюції державних 

поглядів щодо статусу жінки, інституту сім’ї, охорони материнства і дитинства, 

питання забезпечення кожної радянської дитини «щасливим дитинством» 

залишається незмінним і ключовим у всіх нормативно-правових актах, та засобах 

пропаганди в СРСР. Політика тотального державного контролю та нав’язування 
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єдино-правильної партійної лінії у суспільстві, та відкидання будь-яких 

альтернативних шляхів розвитку радянських громадян призвела до економічних 

та демографічних проблем. Впродовж усього періоду існування радянської 

держави йшов пошук шляхів їх вирішення. Так, у 1930-х роках через введення 

тоталітарного законодавства, у 1940-1950-х – матеріальним і моральним 

заохоченням жінок-матерів, у 1970-1980-х – державним захистом сім’ї, а також 

проголошенням широкої медичної, виховної та соціальної програми з охорони 

материнства і дитинства.  
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2.2. Історичний аспект нормативного забезпечення з охорони сім’ї, 

материнства і дитинства в УРСР. 

 

У перші роки свого існування радянська влада проголосила відокремлення 

держави від церкви, що зумовило повну зміну напрямів її внутрішньої політики, 

зокрема, щодо охорони сім’ї, материнства та дитинства. Першими документами, 

що регламентували формування нової моделі шлюбно-сімейних відносин в 

радянській Україні, були декрети Раднаркому УСРР «Про цивільний шлюб і 

ведення книг запису актів цивільного стану» і декрет «Про розлучення» від 20 

лютого 1919 року. Документи фактично дублювали аналогічні декрети ВЦВК і 

РНК РСФРР, прийняті у 1917 році. Шлюб проголошувався вільним союзом і 

волевиявленням двох рівноправних громадян чоловіка та жінки. Лише шлюб, 

зареєстрований державними органами влади, без втручання церкви, вважався 

законним [146]. Закріплювалась свобода розлучень, причому надавалися певні 

юридичні права саме жінці, адже визначалася можливість розлучення на прохання 

обох членів подружжя, або принаймні одного з них, що вочевидь, йшло в розріз 

дореволюційній традиції [146, с. 123].  

Сімейний кодекс 1926 року, не лише відображав і систематизував раніше 

затверджені декрети радянської влади щодо шлюбно-сімейних відносин, але й 

доповнював їх низкою нових пунктів. Документ залишався комплексним 

сімейним законодавством упродовж більш як 40 років в Україні і був замінений 

тільки у 1969 році. Зокрема, Кодекс вперше визнавав поряд із зареєстрованим 

цивільним шлюбом, так званий, «фактичний шлюб», тобто не закріплений 

органами державної реєстрації. Однак, визнання такого шлюбу здійснювалось 

лише через суд, де необхідно було довести наявність фактичного шлюбу. У разі 

виникнення суперечок між подружжям, зокрема, щодо майна чи аліментів, 

відповідальність за розв’язання таких конфліктів лягала на працівників суду, які 

зобов’язувались дослідити кожен конкретний випадок на наявність шлюбних 

зв’язків. Доказами існування цивільного шлюбу були: факт спільного життя - 

майно і господарство, наявність спільних дітей [152, с. 62].  
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Ще в 1917 році при Наркоматі соціального забезпечення РСФРР був 

утворений відділ охорони материнства і дитинства, при місцевих виконкомах – 

відповідні секції. До їх завдань, крім розвитку мережі лікувально-профілактичних 

заходів, входили популяризація правил гігієни вагітності, післяпологового 

періоду, догляду за новонародженими та ін. [280, с. 239]. З метою активізації 

роботи державних структур з охорони материнства і дитинства, Рада Народних 

Комісарів УСРР 30 квітня 1920 року ухвалила постанову «Про передачу справ 

охорони материнства і дитинства від Народного комісаріату соціального 

забезпечення до Народного комісаріату охорони здоров’я і його місцевих органів» 

[280, с. 248]. Крім того, до компетенції органів охорони здоров’я відійшло також 

оформлення документів на виплата грошової допомоги матерям, які годували 

дітей, вагітним і породіллям[439, с. 124], хоча надання такої допомоги мало б 

залишатися прерогативою наркомату соціального забезпечення.  

Упродовж всього періоду існування СРСР сім’я, особисті і сімейні інтереси 

громадян мали підпорядковуватися завданням, які ставила комуністична партія та 

радянська влада. В Програмі РКП(б) 1919 року сім’я взагалі не розглядалася, як 

окрема суспільна ланка і її функції зводилися до виключно спільного проживання 

людей, тоді як держава мала перебирати на себе функції піклування про майбутнє 

підростаюче покоління, шляхом реалізації програми «суспільного виховання» 

[257, с. 123]. 

У 1919 році український більшовицький уряд, дублюючи законодавчу 

ініціативу російських більшовиків, ухвалив низку декретів щодо організації 

закладів суспільного виховання дітей у республіці. Відповідно до декретів «Про 

комісії для неповнолітніх», «Про утворення народного комісаріату освіти УСРР, 

губернських і повітових відділів народної освіти», «Про передачу усіх навчальних 

закладів у відання народного комісаріату освіти» [6, арк. 25-34 ], НКО ставав 

єдиним органом влади у радянській державі, який відповідав за організацію та 

контроль розвитку закладів суспільного виховання дітей. Проте здійснити 

швидкий перехід до системи суспільного виховання виявилося неможливим на 

практиці.  
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Вже на початку 1930-х років, через спричинений владою Голодомор, дитяча 

безпритульність і смертність в УСРР набули колосальних масштабів. Збагнувши 

катастрофічність ситуації, сталінська влада у 1935 році переглянула ставлення 

партії щодо суспільного виховання і оголосила про завершення боротьби проти 

дитячої безпритульності і бездоглядності відповідною постановою РНК СРСР і 

ЦК ВКП(б) [154, с. 200]. В документі зазначалося, що у Радянському Союзі 

ліквідована масова дитяча безпритульність і держава ставить завдання з 

удосконалення законодавства відносно малолітніх правопорушників. Постанова 

посилювала заходи моральної та матеріальної відповідальності батьків і опікунів 

за правопорушення дітей.  

Із другої половини 1930-х років можна прослідкувати певну зміну векторів 

щодо ставлення радянської влади до інституту сім’ї і його значення у побудові 

комунізму. Нові політичні завдання в сфері сімейної політики знайшли 

відображення в конституціях і законодавчих актах. Союзні Конституції СРСР 

1924 і 1936 років, Конституції УСРР 1929 та УРСР 1937 років не містили жодної 

норми про охорону інституту сім’ї і лише декларували рівність чоловіка і жінки. 

Хоча і стаття 122 Конституції СРСР 1936 року і стаття 121 Конституції УРСР 

1937 року затверджувала право жінки на державну охорону інтересів матері й 

дитини, шляхом надання їй відпусток по вагітності та пологах із збереженням 

робочого місця, забезпеченням широкою мережею пологових будинків, дитячих 

ясел і садків [153], однак про захист сім’ї не згадувалося. 

Сталінська концепція розвитку СРСР, яка остаточно утвердилась наприкінці 

1920-х років передбачала державний контроль над усіма сферами життєдіяльності 

людини, включаючи і особисте життя. Вже під час реалізації першої п’ятирічки 

радянської модернізації, РКП(б) наштовхнулася на проблему трудових ресурсів, 

що було пов’язано із зниженням народжуваності в СРСР, в результаті лояльної 

політики радянської держави щодо абортів. Тож, для виправлення демографічної 

ситуації влада наважилася на прийняття нормативного акту, якого в історіографії 

охрестили «сімейним термідором» [279, с. 112]. 27 червня 1936 року ЦВК і РНК 

СРСР видає Постанову «Про заборону абортів, збільшення матеріальної допомоги 
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породіллям, встановлення державної допомоги багатодітним матерям, розширенні 

мережі пологових будинків, дитячих ясел і садків, посилення кримінальної 

відповідальності за неплатіж аліментів та про деякі зміни в законодавстві про 

розлучення» [158]. Таким чином, держава не лише затвердила своє втручання у 

справи контролю над народжуваністю, але й чи не вперше звернула увагу на 

демографічну проблему.  

В документі не згадується про підтримку чи зміцнення шлюбу радянських 

громадян, більшість пунктів постанови спрямовані на надання широкої, 

матеріальної і моральної підтримки жінці-матері. Постанова 1936 року вперше 

вводить матеріальну допомогу багатодітним матерям, встановлює кримінальну 

відповідальність за відмову у прийомі на роботу вагітних жінок, за несплату 

аліментів на дітей, дещо збільшує термін декретної відпустки по вагітності і 

пологах до розміру 63 дні (28 днів до і 35 днів після пологів). Також, постанова 

затвердила план розбудови мережі дитячих виховних закладів, систематизувала 

порядок стягнення аліментів на дітей, встановивши розмір аліментів відповідно 

до заробітної платні відповідача у відсотковому відношенні. Однак головним і 

антидемократичним пунктом Постанови була заборона на проведення операції із 

переривання вагітності, аборти дозволялися лише у тих випадках, коли вагітність 

загрожувала життю чи здоров’ю матері. За здійснення абортів працівникам 

органів охорони здоров’я передбачалась кримінальна відповідальність від 1 до 2 

років, а людям, які не мали будь-якої медичної освіти за таку операцію 

загрожувало 3 роки ув’язнення [158]. Заборона абортів і встановлення 

кримінальної відповідальності не призвела до покращення демографічної ситуації 

в СРСР, а навпаки, кількість підпільних абортів зростала, що призводило до 

збільшення передчасної смертності жінок.  

Для вирішення питання відтворення народонаселення в умовах німецько-

радянської війни, сталінська влада звернулася до давно відомих і часто 

застосовуваних в СРСР методів примусу. Так, 21 листопада 1941 року з’являється 

Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про податок на неодружених, самотніх та 

малосімейних громадян СРСР». Указ передбачав щомісячне оподаткування 
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бездітних чоловіків у віці від 20 до 50 років в розмірі 6% від заробітної платні. 

Податок стосувався і бездітних жінок, однак стягувався лише з одружених і 

бездітних, тоді як усі чоловіки, незалежно від їхнього сімейного статусу 

зобов’язувались сплачувати «податок на бездітність» [169]. З іншого боку, методи 

примусу не завжди були дієвими, тому радянська влада, ще в умовах війни, 

розуміючи катастрофічність становища, ухвалює указ, який доповнював 

Постанову 1936 року, і був спрямований на моральне та матеріальне 

стимулювання збільшення народжуваності дітей у сім’ї. Так, в 1944 та 1947 роках 

з’являються Укази Президії Верховної Ради СРСР «Про збільшення державної 

допомоги вагітним жінкам і одиноким матерям, посилення охорони материнства і 

дитинства і заснування ордену «Материнська слава» і «Медаль материнства» 

[162], а також «Про розмір державної допомоги багатодітним і одиноким 

матерям» [174].  

Згідно указу 1947 року щомісячна допомога сім’ї виплачувалася лише після 

народження четвертої дитини – у розмірі 4 крб. на місяць. З народженням кожної 

наступної дитини, розмір допомоги збільшувався, досягнувши максимуму – 15 

крб. на місяць на одинадцяту і кожну наступну дитину. Державна допомога 

одиноким матерям, які не перебували у шлюбі на утримування і виховання дітей 

виплачувалась у розмірі 20 крб. на місяць на кожну дитину [174]. В умовах 

воєнного та післявоєнного часу така державна допомога відіграла позитивну роль, 

коли багатодітні сім’ї були поширеним явищем і тому регулярна щомісячна 

допомога надавала певну фінансову підтримку. Крім того, указ 1944 року 

принципово змінив ставлення держави до шлюбу, відтепер визнавався лише 

офіційно зареєстрований органами державної влади шлюб, і лише він породжував 

офіційні права та обов’язки між подружжям. Таким чином, фактичні шлюби 

більше не прирівнювалися до зареєстрованих. Укази 1944 та 1947 років 

функціонували з невеликими змінами і доповненнями до 1981 року. 

В умовах повоєнного часу, при колосальній диспропорції між чоловічим і 

жіночим населенням, питання державного матеріального забезпечення матерів-

одиначок було надзвичайно актуальним, однак його практична площина 
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виявилась далекою від життєвих радянських реалій. З іншого боку, наданням 

моральної та матеріальної допомоги жінці-матері, держава приховано 

пропагувала одиноке материнство за для демографічних потреб. 

У роки Другої світової війни в СРСР загострилась проблема безпритульних 

дітей, адже в умовах окупації і воєнних дій, сотні тисяч дітей втратили своїх 

батьків, заклади суспільного виховання були майже вщент зруйновані, діти 

опинилися на вулиці. У цій ситуації держава зобов’язалась забезпечити 

малолітнім радянським громадянам нормальні умови життя, оздоровлення, 

навчання та виховання. 23 січня 1942 року РНК СРСР ухвалює Постанову «Про 

влаштування дітей, що залишилися без батьків». Особам, які приймали дітей на 

виховання, держава обіцяла щомісячну допомогу у розмірі 50 крб. на 

утримування однієї дитини [114, арк. 41]. Тож на різних рівнях створювались 

комісії з улаштування дітей-сиріт, куди входили представники органів освіти, 

охорони здоров’я, міліції і громадських організацій.  

Катастрофічна ситуація з безпритульними дітьми, яка склалася в Українській 

РСР в умовах війни, підштовхнула ЦК КП(б)У ухвалити 30 липня 1944 року 

постанову «Про заходи боротьби з безпритульністю та бездоглядністю дітей в 

Українській РСР» [88, арк. 4-9]. На органи Наркомату освіти покладалось 

організація навчання і виховання дітей у цих закладах. Постанова залишалася 

фактично єдиним нормативним актом, який регулював роботу дитячих будинків 

впродовж майже 20 років.  

На виконання планів післявоєнної п’ятирічки наприкінці 1940-х років 

КП(б)У звернула увагу не лише на організацію виховної і освітньої роботи серед 

дітей, але й на якість цієї роботи, яка неодмінно впливала на фізичний, розумовий 

та ідеологічний розвиток підростаючого покоління. 19 травня 1949 року ВР СРСР 

затвердила «Указ про покращення справ державної допомоги багатодітним і 

одиноким матерям та покращення умов праці цих жінок» [219, с. 549]. Документ 

передбачав, що вагітним жінкам і матерям із дітьми (у тому числі усиновленими), 

при розірванні ними трудового договору зберігається безперервний трудовий 

стаж за умови участі матері у трудовому процесі до досягнення дитиною 
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півторарічного віку. Плата за утримання в дитячих садах і яслах дітей одиноких 

матерів, заробіток яких не перевищував 60 крб. на місяць, знижувалася на 50% 

[219, с. 549]. Указ мав чинність до розпаду СРСР, з певними змінами і 

доповненнями у 1959 і 1983 роках. 

12 грудня 1950 року ЦК КП(б)У ухвалив Постанову «Про заходи щодо 

поліпшення роботи в дошкільних установах і установах материнства та дитинства 

Української РСР» [10, арк. 18]. Постанова зобов’язувала органи освіти і охорони 

здоров’я УРСР організувати підвищення фахового рівня вихователів дитячих 

дошкільних закладів, санаторіїв, шкіл з метою покращення фізичного розвитку 

дітей, та профілактики захворюваності у закладах освіти. 

Поворотним етапом у розвитку суспільних відносин та формуванні нових 

векторів державної політики з охорони сім’ї, материнства та дитинства став 

прихід до влади в СРСР Микити Сергійовича Хрущова. 23 листопада 1955 року 

Указом Президії ВР СРСР «Про відміну заборони абортів», виконання операції 

штучного переривання вагітності було дозволене усім жінкам при відсутності у 

них медичних протипоказань. Однак наказ дозволяв процедуру аборту лише у 

стінах спеціалізованих медичних закладів. Переривання вагітності на дому, як і 

раніше вважалося кримінальним злочином. Лікарю у такому випадку загрожувало 

ув’язнення терміном до одного року, а у випадку смерті пацієнтки до 8-ми років 

[157, с. 425]. 

На виконання рішень ХХ з’їзду КПРС органи державної влади перейшли до 

моральних та матеріальних методів стимулювання населення для збільшення 

народжуваності в державі. Указ Президії Верховної Ради СРСР від 28 березня 

1956 р. затверджував збільшення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами до 

112 календарних днів, наданням 56 днів відпустки до і 56 днів після пологів, із 

збереженням заробітної платні. У разі складних пологів або народження двох і 

більше дітей відпустка після пологів збільшувалась до 70 днів. Крім того жінка-

матір отримала право на подовження декретної відпустки без збереження 

заробітної платні, але зі збереженням безперервного стажу строком на 3 місяці 

[157, с. 425]. 
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На початку 1960-х у СРСР існувала диференціація між піклуванням про 

жінку-робітницю і жінку–колгоспницю, адже до 1964 року не існувало жодного 

правового акту, який би регулював соціальне забезпечення селянки-матері. Лише 

16 липня 1964 року Верховна Рада СРСР затвердила Закон «Про пенсії та 

допомоги членам колгоспів». Статті 18-19 закону стосувалися пільг для вагітних 

жінок та матерів із дітьми. Документ встановлював відпустки по вагітності і 

пологах для селянок у розмірі 112 днів, тобто такий самий термін який ще у 1956 

році був закріплений для жінок, які мешкали у містах. Крім того, в разі 

народження двох, або більше дітей, чи у випадку ускладнення під час пологів 

жінки отримали право на продовження відпустки до 70 днів, також мали право 

отримати допомогу по вагітності і пологах на час відпустки, незалежно від стажу 

роботи у повному обсязі [164]. 

Систематизація, раніше прийнятих, законодавчих ініціатив у сфері охорони 

здоров’я матерів і дітей відбулася у 1960 році з ухваленням постанови ЦК КПРС і 

Ради Міністрів СРСР «Про заходи щодо подальшого поліпшення медичного 

обслуговування і охорони здоров’я населення СРСР» від 14 січня 1960 р. 

Постанова покладала на республіканські міністерства відповідальність за 

здійснення низки заходів за для розширення мережі медичних закладів через 

спрямування капіталовкладень на будівництво лікарень, поліклінік, пологових 

будинків, амбулаторій, фельдшерсько-акушерських пунктів у сільській 

місцевості, а також надання кваліфікованої медичної допомоги населенню. 

Зазначені заходи у першу чергу мали б поліпшити стан здоров’я дітей і матерів 

[149, с.83]. 

Після ХХ з’їзду КПРС відбулася зміна векторів державної політики в сфері 

охорони дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На 

виконання постанов ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 15 вересня 1956 року 

«Про організацію шкіл-інтернатів» і «Про заходи, пов’язані з організацією шкіл-

інтернатів» ЦК КПУ і РМ УРСР ухвалили постанову «Про заходи щодо 

подальшого розвитку мережі шкіл-інтернатів в Українській РСР», від 20 жовтня 

1956 року, яка визначала кількість вихованців у інтернатах УРСР до 1960 року (не 
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менше 200 тис. осіб) і затверджувала план розподілу контингенту дітей між 

областями на 1956-1960 роки [151, с. 3].  

На виконання резолюції ХХ з’їзду КПРС, ВР УРСР у квітні 1959 року 

затвердила закон «Про зміцнення зв’язку школи з життям і про подальший 

розвиток системи народної освіти в Українській РСР». Закон передбачав повне 

реформування системи освіти УРСР, зокрема дошкільної. Так, передбачалась 

ліквідація дошкільних закладів виховання – ясел і дитячих садків, та утворення 

єдиної дошкільної установи «ясла-садок» для виховання дітей віком від 6 місяців 

до 7 років [148, с. 62]. Підпорядкування та фінансування ясел-садків 

розподілялося між МОЗ, МО, іншими міністерствами та відомствами УРСР, а 

також колгоспами. Зазнала деяких змін і шкільна освіта, тепер замість 

обов’язкової семирічної освіти, вводилась загальна восьмирічна освіта. 

Радянське законодавство досить довгий час ігнорувало міжнародні норми 

сімейного права, які закріплювала Загальна декларація прав людини і 

громадянина, затверджена Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року. 

Декларація містила норми про те, що сім’я є природною і основною ланкою 

суспільства і має право на захист з боку суспільства і держави, одночасно 

заборонялося довільне втручання держави в особисте та сімейне життя громадян 

[147]. Декларація прав людини і громадянина не була ратифікована в СРСР, а 

норма про невтручання держави в особисте життя громадянина не знайшла 

закріплення в жодному радянському законодавчому акті. Більше того, 6 стаття 

Цивільного кодексу УРСР 1963 року, з подальшими його доповненнями, 

зазначала, що захист громадянських прав у випадках і у порядку, встановленому 

законодавством УРСР здійснюється не лише державним судом, але й 

товариськими, профспілковими та іншими громадськими організаціями [409, с. 

102-108]. Таким чином, кодекс опосередковано вмикав зелене світло 

представникам громадськості, які частіш за все були членами партії, на втручання 

у внутрішні справи сім’ї та її членів.  

Виконуючи рішення партійних з’їздів, керівництво СРСР у другій половині 

1960-х років ще активніше почало приділяти увагу політиці регулювання 
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шлюбно-сімейних відносин, збереження та зміцнення радянської сім’ї шляхом 

удосконалення законодавства, забезпечення належних умов для народження та 

виховання дітей, створення пільгових умов праці для жінок-матерів. 27 червня 

1968 року Верховна Рада СРСР затвердила закон про затвердження «Основ 

законодавства СРСР і союзних республік про шлюб і сім’ю». Відповідно до 

закону зберігалися попередні норми сімейних відносин у радянському 

суспільстві: свобода шлюбу та розлучення; принцип моногамії у шлюбі; 

рівноправ’я жінок і чоловіків у шлюбі; захист інтересів дітей [145]. Разом із тим, 

затверджувалися ряд нових положень, в яких визначались нові завдання 

радянського законодавства про шлюб і сім’ю. На підставі нового закону були 

розроблені та прийняті кодекси про шлюб і сім’ю в союзних республіках. Так, 

Верховна Рада УРСР, 20 червня 1969 року затвердила «Кодекс про шлюб і сім’ю 

Української РСР» і надала йому чинності з 1 січня 1970 року. 

Кодекс про шлюб і сім’ю УРСР визначав піклування про сім’ю, як одне з 

найважливіших завдань радянської держави, в якій гармонійно поєднуються 

суспільні та особисті інтереси громадян. Держава брала на себе допомогу сім’ї у 

вихованні дітей шляхом зведення мережі дитячих садків, ясел, шкіл, шкіл-

інтернатів та інших дитячих закладів [149, с. 50]. Кодекс встановлював порядок та 

умови вступу до шлюбу та його припинення, зокрема зазначалося, що розірвання 

шлюбу здійснюється у судовому порядку, причому чоловік без згоди жінки не має 

права відкрити справу про розірвання шлюбу під час вагітності дружини і 

впродовж одного року після народження дитини.  

Кодекс регулював особисті та майнові відносини між подружжям, між 

батьками та дітьми, між іншими членами сім’ї, унормовував відносини, що 

виникали у зв’язку з усиновленням, опікою і піклуванням, прийомом дітей на 

виховання. Зокрема, охороняючи інтереси підростаючого покоління, Кодекс про 

шлюб і сім’ю встановлював, що батьківські права не можуть виконуватися на 

противагу волі і інтересам дитини. Батьки або один із них можуть бути позбавлені 

батьківських прав при ухиленні від виконання ними батьківських обов’язків із 

виховання дітей, зловживанням батьківськими правами, при жорстокому 
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поводженні з дітьми, при здійсненні поганого впливу на дітей своєю аморальною, 

антисоціальною поведінкою, а також якщо батьки є хронічними алкоголіками чи 

наркоманами [149, с. 51-53]. 

У сфері захисту сім’ї Кодекс деталізував пріоритетні завдання, які поставила 

КПРС. Так, норми цього документу передбачали: подальше зміцнення сім’ї, яка 

будувалась на принципах комуністичної моралі; побудову сімейних відносин на 

добровільному шлюбному союзі жінки і чоловіка, на вільних від матеріальних 

розрахунків почуттях взаємної любові, дружби та поваги всіх членів сім’ї; 

виховання дітей сім’єю у поєднанні з суспільним вихованням у дусі відданості 

Батьківщині, комуністичного ставлення до праці, підготовка їх до активної участі 

в будівництві комуністичного суспільства; охорона інтересів матері і дитини і 

забезпечення щасливого дитинства кожній дитині; усунення шкідливих 

пережитків і звичаїв минулого у сімейних відносинах; виховання в усіх 

радянських громадян почуття відповідальності перед сім’єю [149, с. 50]. 

Зміцнення радянської сім’ї передбачало зменшення кількості розлучень і 

конфліктних сімей, покращення якості сімейного виховання і утримування 

неповнолітніх дітей, турботи про непрацездатних членів сім’ї, удосконалення 

майнових і особистих стосунків між усіма членами сім’ї [149, с. 50]. Практичними 

напрямами реалізації політики зміцнення сім’ї мали стати: безпосередня грошова 

допомога сім’ї (пенсії, допомога на дітей після народження); пільги сім’ям, які 

мають дітей (трудові, податкові, пенсійні, з оплати послуг у дошкільних закладах, 

оздоровчих закладах); натуральні виплати на дітей (безкоштовні ліки, дитяче 

харчування, сніданки у школах, путівки до санаторію). 

Піклування радянської влади про жінку-трудівницю і дітей знайшло втілення 

в «Основах законодавства СРСР та союзних республік про працю», які набули 

чинності з 1 січня 1971 року, а також у «Кодексі законів про працю УРСР» від 1 

червня 1972 року. Радянська пропаганда особливо яскраво подавала певні зміни у 

новому Кодексі про працю, у зв’язку з чим з’явилася низка коментарів до закону, 

які одноманітно підносили значення партії у розширенні прав жінки, а також у 

державному піклуванні про майбутнє підростаюче покоління [338; 350]. У кодексі 
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зазначалося: про заборону використання жіночої праці на важких роботах, а 

також із шкідливими умовами праці; обмеження праці жінок у нічний час, 

заборона залучення вагітних жінок, матерів, які годують і жінок, які мають дітей 

до одного року до нічних чи понаднормових робіт і робіт у вихідні дні; заборона 

направлення у відрядження; встановлено зобов’язання керівництва підприємств 

переведення вищезазначених категорій жінок на легші роботи, із збереженням 

попередньої заробітної платні, встановлення гарантій при прийомі на роботу та 

заборону звільнення [149, с. 70-71]. 

У документі головний акцент робився на оплачуваній відпустці для жінок по 

догляду за дитиною і встановлення допомоги на дітей. У 1970-х роках в СРСР 

працюючі жінки мали право на оплачувану (112 днів) відпустку та відпустку по 

догляду за дитиною, до досягнення нею однорічного віку без збереження 

заробітної платні. Працюючим матерям, які годували дітей, кодекс надавав право 

перерви для годування, а також передбачав організацію дитячих ясел, садків та 

кімнат для особистої гігієни і для годування на підприємствах. Кодекс заохочував 

ініціативу усиновлення дітей, адже стаття 182 гарантувала надання оплачуваної 

відпустки жінкам, які усиновили дитину з пологового будинку, з виплатою у 

встановленому порядку допомоги по народженню за період із дня усиновлення до 

закінчення 56 днів від народження дитини [149, с. 71-72]. 

В офіційних промовах неодноразово підкреслювалось, що подібні заходи 

мали неоціненне значення для жінок-матерів і для дітей, оскільки вони свідчили 

про суспільне визнання материнської праці [149, с. 71-72]. З іншого боку, це 

подавалося як часткова компенсація сім’ї матеріальних затрат по вихованню дітей 

та надання працюючій жінці можливості переривати професійну діяльність на час 

догляду за дитиною із збереженням робочого місця. Таким чином, держава, 

зміцнюючи сім’ю і піклуючись про становище жінок, сприяла стимулюванню 

народжуваності і покращенню демографічної ситуації в СРСР. Заходи, які 

задекларувала влада, могли вирішити проблему поєднання професійної 

активності жінки з її сімейними та материнськими обов’язками, але лише тоді, 
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коли ця державна допомога була суттєвою. В інших випадках жінки були змушені 

переривати свою відпустку і виходити на роботу. 

Розвиток інституту сім’ї потребував необхідного матеріального 

забезпечення, тому важливим напрямом державної політики у сфері охорони 

материнства і дитинства у 1960-х - 1980-х рр. було подолання важкого 

фінансового становища сімей на основі введення матеріальної допомоги на 

утримування дітей. ХХІІІ з’їзд КПРС, що відбувся навесні 1966 року, затвердив 

п’ятирічний план розвитку народного господарства в СРСР на 1966-1970 роки. В 

директиві з’їзду зазначалось на необхідності забезпечення робітниць усіх сфер 

промисловості і господарства допомогою на час втрати працездатності [141, с. 

77]. Таким чином, наступні десятиліття, порядок призначення і виплати допомог 

багатодітним і одиноким матерям, а також одноразової допомоги матері при 

народженні дитини регулювався Положенням РМ СРСР «Про порядок 

призначення і виплати допомог вагітним жінкам, багатодітним і одиноким 

матерям», що було затверджене постановою Ради Міністрів СРСР від 12 серпня 

1970 року. Документ був складений на основі раніше прийнятих у 1940-1960-х 

роках нормативно-правових актів, що регулювали порядок призначення і виплат 

допомоги матерям. При призначенні державної допомоги багатодітній матері 

враховувалися народжені та усиновлені нею діти, а також діти чоловіка та 

усиновлені ним діти, не старші 12 років. Державна допомога багатодітній матері 

призначалась незалежно від отримання на дітей пенсій чи аліментів. Державна 

допомога одиноким матерям становила 20 крб. на місяць на кожну дитину, 

надавалась до досягнення дітьми 16-річного віку. Виплати одинокій матері при 

наявності в неї 3-х і більше дітей призначалися та виплачувалися незалежно від 

отримання виплати, встановленої для багатодітної матері. Допомога виділялася до 

досягнення дитиною 16-річного віку, а дітям, що навчалися до 18 років. Виплата 

одноразової допомоги матерям при народження дитини встановлювалась у 

розмірі 50 крб. при народженні першої дитини і 100 крб. при народженні другої і 

третьої дитини із збереженням діючих раніше розмірів виплат на четверту і 

наступних дітей (65 крб. - на четверту, 85 – на п’яту, 100 – на шосту, і до 250 крб. 
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на одинадцяту і всіх наступних дітей) [149, с. 120-122]. Постанова РМ УРСР «Про 

додаткові відпустки жінкам, які всиновили дітей безпосередньо з пологового 

будинку» від 27 серпня 1970 року, передбачала на прохання робітниць і 

службовців надання додаткової відпустки жінці-матері без збереження заробітної 

платні [149, с. 124]. 

На виконання рішень XXVІ з’їзду КПРС 1981 року, що передбачали 

здійснення заходів для покращення демографічної ситуації в СРСР [144, с. 73], 

Президія Верховної Ради УРСР затвердила Указ 1981 року «Про заходи по 

збільшенню державної допомоги сім’ям, що мають дітей», в якому зазначалося 

про введення частково оплачуваної відпустки по догляду за дитиною до 

досягнення нею однорічного віку матерям, які працювали і мали загальний 

трудовий стаж не менше одного року, а також для жінок, які навчалися з відривом 

від виробництва. Оплата передбачалась у розмірі 35 крб. щомісяця [149, с. 53].  

У нормативних документах другої половини 1960-х - 1970-х років 

закріплювалася допомога окремим категоріям сімей. Державна допомога 

малозабезпеченим сім’ям з дітьми в роки VIII п’ятирічки з 1966 року передбачала 

видачу безкоштовного харчування через молочні кухні, як самостійні, так і у 

складі дитячих поліклінік та лікарень, молочно-видаткові пункти, донорські 

пункти, а також через кухні дитячих лікарень, хоча і про матеріальне заохочення 

не йшлося. Фінансування діяльності перерахованих установ відбувалося за кошти 

МОЗ СРСР і союзних республік. Дитяче харчування надавалося згідно Інструкції 

«Про порядок безкоштовного забезпечення молочними сумішами та іншими 

продуктами дитячого харчування дітей першого року життя, які знаходилися на 

ранньому прикормі та штучному вигодовуванні, з багатодітних та 

малозабезпечених сімей», затвердженої МОЗ, Постановою Центрального комітету 

профспілок СРСР, Міністерством торгівлі та Міністерством фінансів [149, с. 150-

153]. 

25 вересня 1974 року затверджений Указ Президії ВР УРСР «Про введення 

допомоги на дітей малозабезпеченим сім’ям», який передбачав виплату 

щомісячної допомоги 12 крб. на кожну дитину в сім’ї, де сукупний дохід на одну 
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людину не перевищував 50 крб. на місяць. Право на отримання допомоги на дітей 

мали сім’ї до досягнення дитиною 8-річного віку. Усиновлені діти мали такі самі 

права на державну допомогу, як і рідні діти [149, с. 128-132]. Указ визначав 

призначення і виплату допомоги на дітей малозабезпеченим сім’ям усіх категорій 

(робітникам, службовцям, колгоспникам). Виплати допомоги сім’ям усіх 

категорій крім сімей колгоспників здійснювалися Міністерством фінансів СРСР 

та союзних республік. Сім’ям колгоспників виплата на дітей відбувалася за 

рахунок коштів централізованого союзного фонду колгоспників. При визначенні 

середнього сукупного прибутку сім’ї враховуються також прибутки осіб, які не 

перебували у зареєстрованому шлюбі, але жили спільно, ведучи спільне 

господарство і разом виховували дітей [149, с. 126-129]. Таким чином, останній 

указ суперечив Кодексу законів про шлюб і сім’ю УРСР, 1969 року, де 

зазначалося що лише громадяни, які оформили свій шлюб у органах державної 

реєстрації вважаються подружжям, а отже сім’єю. Насправді така розбіжність є 

далеко не єдиною для різних нормативних документів радянської доби. Адже 

політика подвійних стандартів в СРСР проявлялася, як на законодавчому рівні, 

так і в практичній площині. 

На виконання директив XXIV з’їзду КПРС щодо реалізації п’ятирічного 

плану народного господарства СРСР на 1971-1975 роки РМ СРСР прийняла 

Постанову «Про покращення забезпечення допомогою по вагітності та пологах і 

по догляду за хворою дитиною» від 26 липня 1973 року. Постанова передбачала 

встановлення виплат жінкам-робітницям та службовцям, у тому числі тим, які не 

були членами профспілки допомогу по вагітності та пологах у розмірі повного 

заробітку незалежно від трудового стажу. Встановлювалось, що лікарняний лист 

та допомога по догляду за дитиною, яка не досягнула 14 річного віку, мали 

видаватися за період впродовж якого дитина потребувала догляду, але не більше 

ніж на 7 календарних днів, при цьому одиноким матерям, вдовам та розлученим 

жінкам, лікарняний лист та допомога по догляду за дитиною, яка не досягнула 7 

років, могла видаватися терміном до 10 календарних днів [149, с. 123-124]. 
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У другій половині 1960-х – першій половині 1980-х рр. застосовувалися 

заходи морального стимулювання народжуваності. Продовжував діяти Указ 

Президії ВР СРСР 1944 року, що передбачав присвоєння звання «Мати-героїня» 

жінці, яка народила і виховала 10 і більше дітей. На початку 1980-х рр. ця правова 

норма здавалася вже давно застарілою. За даними Всесвітньої організації охорони 

здоров’я, кожна наступна народжена дитина, починаючи з п’ятої за рахунком, 

страждає багатьма дефектами здоров’я. Часті пологи виснажують організм жінки, 

вона народжує слабких дітей [195]. Однак, КПРС цікавив лише кількісний приріст 

населення. Питання належного виховання і навчання 10-ти дітей, без нанесення 

шкоди фізичному і духовному розвитку дитини, партія не враховувала. Однак, у 

1970-1980-х роках моральне стимулювання вже не приваблювало жінок для 

народження великої кількості дітей. Адже статистика по УРСР свідчить, що жінки 

все рідше зважувались на 2-3 дитину, вже не говорячи про 4-ту чи 11-ту [183, с. 

406]. 

Лише наприкінці 1970-х років радянське законодавство поповнилося 

положенням про конституційний захист сім’ї державою. Так, у Конституції СРСР 

1977 року та відповідно Конституції УРСР 1978 року, вперше в історії 

радянського права була вміщена окрема стаття, яка присвячувалася захисту сім’ї. 

У статті 51 Конституції УРСР визначалися засади побудови шлюбу і сім’ї: сім’я 

мала знаходитися під захистом держави; шлюб будувався на добровільній згоді 

жінки та чоловіка; подружжя повністю рівноправне в сімейних відносинах. 

Держава мала проявляти піклування про сім’ю шляхом створення і розвитку 

широкої мережі дитячих закладів, організації та вдосконалення побутових служб 

та громадського харчування, виплати допомоги по народженню дитини, надання 

допомоги та пільг багатодітним сім’ям, а також інших видів виплат і допомоги 

сім’ї [149, с. 6]. 

Конституція УРСР 1978 року містила більше десяти статей, які регулювали 

діяльність державних інституцій і суспільних організацій у сфері виховання дітей, 

прав і обов’язків громадян щодо сім’ї, державної допомоги у справах сім’ї. Так, у 

статтях 7, 24, 25, 40, 41, 51 і 64 закріплювалися норми, пов’язані з організацією 



92 
 

виховання, дозвілля, охорони здоров’я дітей [149, с. 6-9]. Згідно Основного 

Закону 1978 року перевага надавалась відтепер сімейному, а не суспільному, як в 

перші роки існування Радянського Союзу, вихованню дітей. Таким чином, 

конституційне положення про захист сім’ї державою закріплювало на найвищому 

рівні принципово інше розуміння ролі сім’ї в житті радянського суспільства. 

У другій половині 1960-х – першій половині 1980-х років пріоритетним 

напрямом державної політики визначалась охорона здоров’я матері і дитини. 

Одним із перших заходів у вирішенні питання належного функціонування 

системи охорони здоров’я на ХХІІІ з’їзді КПРС (1966 р.) було оголошено 

розбудову мережі медичних закладів і налагодження їх роботи, зокрема, через 

покращення кваліфікації працівників сфери освіти та охорони здоров’я по роботі з 

дітьми [141, с. 52]. З цією метою МОЗ СРСР у 1966 році затвердило «Програму з 

підготовки лікарів, медичних сестер, вихователів та педагогів дитячих 

дошкільних закладів та будинків дитини з питань фізичного виховання дітей 

раннього та дошкільного віку» а також «Програму підготовки лікарів та медичних 

сестер з питань фізичного виховання школярів» [161]. Пункт 24 Постанови «Про 

заходи з подальшого покращення охорони здоров’я і розвитку медичної науки в 

країні» 1968 року передбачав поступову заміну у складі персоналу лікарень, 

пологових будинків, санітарок (нянь) молодшими медичними сестрами по 

догляду за хворими, зберігши за медсестрами умови оплати праці, пільги і 

переваги, якими раніше користувалися санітарки [81, арк. 21]. По суті постанова 

підтверджувала той факт, що більшість посад середнього медичного персоналу 

займали люди, які взагалі не мали відношення до медичної освіти. 

Рішення ХХІІІ з’їзду КПРС [141, с. 360] внесли корективи і до оздоровчого 

законодавства. На виконання завдань і рішень з’їзду, ВР СРСР затвердила 

Постанову «Про стан медичної допомоги населенню та заходи з покращення 

охорони здоров’я в СРСР» від 26 червня1968 р. Нормативний акт фактично 

відбивав зміст положення 1960 року з певними доповненнями і змінами [176]. 

Однак, вже 19 грудня 1969 року ВР СРСР ухвалює закон «Про затвердження 

основ законодавства СРСР і союзних республік про охорону здоров’я». 
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Задекларовані у радянських конституціях норми про державну опіку над 

охороною материнства і дитинства в СРСР, а також директиви з’їздів партії 

знайшли своє відображення у законі УРСР «Про охорону здоров’я» від 15 липня 

1971 року. Закон був першим і єдиним в історії УРСР комплексним документом, 

що охоплював усі напрями охорони здоров’я, діяв зі змінами і доповненнями в 

Україні аж до 1993 року. Документ зазначав, що кожен громадянин УРСР має 

право на безкоштовну кваліфіковану медичну допомогу, здійснювану 

державними закладами охорони здоров’я [149, с. 77]. Значна увага в документі 

приділена статтям, які висвітлювали організацію допомоги з охорони материнства 

і дитинства у республіці. Так, закон передбачав охорону і державне заохочення 

материнства; створення жінкам умов, які дозволяють поєднувати материнство із 

працею; забезпечення правового захисту, матеріальної і моральної підтримки 

материнства і дитинства. Охорона материнства і дитинства мала забезпечуватись 

організацією широкої мережі жіночих консультацій, пологових будинків, 

санаторіїв і будинків відпочинку для вагітних жінок і матерів із дітьми, ясел, 

садків, та інших дитячих закладів, наданням жінці відпустки по вагітності і 

пологах з виплатою допомоги по соціальному страхуванню; встановлення 

перерви у роботі для годування дитини; виплатою у встановленому порядку 

допомоги при народженні дитини і допомоги на час догляду за хворою дитиною 

[149, с. 78] .  

Закон визначав, що в цілях охорони здоров’я жінки, їй надавалося право 

самостійно вирішувати питання материнства [149, с. 78], тобто документ 

остаточно закріплював скасування заборони на аборти. В законі також 

закріплювалось, що охорона здоров’я матері і дитини повинні здійснюватися не 

лише у спеціалізованих медичних закладах, але й на робочому місці для жінок, 

шляхом виконання трудового законодавства щодо вагітних і матерів. Організація 

медичної допомоги дітям передбачала забезпечення належного кваліфікованого 

медичною нагляду у лікарнях, виховних і освітніх закладах. Особлива увага 

приділялася наданні допомоги дітям із дефектами фізичного та психічного 

розвитку, які утримувалися у будинках дитини, дитячих будинках та інших 
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спеціалізованих дитячих закладах [149, с. 79]. Реалізація закону про охорону 

здоров’я мала забезпечуватись діяльністю МОЗ УРСР і відповідних установ [149, 

с. 80-81]. Таким чином, закон Про охорону здоров’я, гарантував широку 

професійну медичну допомогу вагітній жінці на всіх етапах її вагітності, а також 

надання належної медичної допомоги новонародженим дітям на всіх рівнях. 

Однак далеко не всі, задекларовані у законі, норми виявилися реалізованими на 

практиці. 

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я СРСР і Міністерства 

освіти СРСР від 29 серпня 1975 р. «Про заходи щодо подальшого поліпшення 

виховання, охорони здоров’я та зниження захворюваності дітей в дошкільних 

установах» основні зусилля були спрямовані на розширення мережі, зміцнення 

матеріально-технічної бази дитячих дошкільних установ, підвищення якості 

медичного обслуговування дітей, поліпшення їх санітарного виховання. В наказі 

планувалося проведення в 1978-1980 рр. Всесоюзного огляду дошкільних 

установ, що мав на меті досягнення поліпшення охорони здоров’я і зниження 

захворюваності дітей [149, с. 197].  

Надання лікувально-профілактичної допомоги дітям у закладах суспільного 

виховання здійснювалось згідно «Інструкції про роботу медичного персоналу 

дитячої поліклініки та надання лікувально-профілактичної допомоги дітям в 

дитячих дошкільних закладах», затвердженої МОЗ СРСР в 1975 році. [149, с. 162-

163]. «Методичні рекомендації з організації лікувально-профілактичної допомоги 

дітям у дитячих дошкільних закладах» [149, с. 170], затверджені МОЗ СРСР 31 

грудня 1975 року, передбачали організацію заходів із контролю санітарно-

гігієнічних умов, організації режиму дня, харчування та фізичного виховання 

дітей; організацію диспансерного обстеження дітей та лікувально-оздоровчих 

заходів; проведення протиепідеміологічних заходів, підвищення кваліфікації 

персоналу і санітарно-просвітницька робота; поліпшення ведення медичної 

документації дошкільними закладами.  

На виконання рішень XXV з’їзду КПРС (1976 р.) у 1977 р. ЦК КПУ і РМ 

УРСР затвердили постанову «Про організацію виконання в республіці постанови 
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ЦК КПРС і РМ СРСР «Про заходи з подальшого поліпшення народної охорони 

здоров’я» з доповненнями та змінами у 1982 та 1985 роках. Документ, був 

доповненням до закону Про охорону здоров’я УРСР 1971 року і передбачав, крім 

підвищення кваліфікації медичних працівників, удосконалення роботи закладів 

охорони здоров’я, організацію розвитку медичної науки, розширення досліджень, 

спрямованих на розробку заходів по боротьбі з поширеними хворобами [156]. На 

виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про заходи щодо 

подальшого поліпшення народного охорони здоров’я» МОЗ СРСР затвердило 

наказ «Про заходи з подальшого вдосконалення режиму роботи амбулаторно-

поліклінічних закладів в країні» від 1 квітня 1980 року, яким затверджувалась 

комплексна програма розвитку охорони здоров’я і медичної науки в X і XI 

п’ятирічках. Наказ передбачав встановити графік роботи медико-санітарних 

частин відповідно до графіку роботи підприємств; організувати прийоми лікарів-

терапевтів і педіатрів в поліклініках і забезпечити надання медичної допомоги 

хворим на дому в недільні та святкові дні і виконання в ці дні лікарських 

призначень як в поліклініці, так і вдома. Забезпечити надання консультативної 

допомоги міському та сільському населенню в поліклінічних відділеннях 

спеціалізованих міських лікарнях, консультативних поліклініках 

республіканських (обласних, крайових) лікарнях, диспансерах протягом 6 днів 

тижня. Організувати надання консультативної допомоги міському та сільському 

населенню в поліклінічних відділеннях спеціалізованих міських лікарень 

(поліклінік), консультативних поліклініках республіканських (обласних, 

крайових) лікарнях [159]. 

З метою поліпшення медичного обслуговування жінок-робітниць 

промислових підприємств і посилення контролю за охороною їх праці, МОЗ 

УРСР видало наказ від 25 квітня 1974 року №198 «Про подальше поліпшення 

медичного обслуговування жінок-робітниць і посилення контролю за виконанням 

трудового законодавства по охороні праці жінок» [46, арк. 25], а також наказ від 3 

січня 1978 року «Про стан і заходи з подальшого покрашення медичної допомоги 

робітникам промисловості, будівництва та транспорту» [175]. Накази передбачали 
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необхідність вживання заходів щодо поліпшення надання акушерсько-

гінекологічної допомоги працівницям промисловості, будівництва і транспорту, 

звернувши особливу увагу на проведення профілактичних оглядів із подальшою 

диспансеризацією; передбачалось забезпечити контроль за роботою кімнат 

особистої гігієни жінок. Відповідно до наказу затверджені також Положення про 

медико-санітарні частини на підприємствах; про лікаря цехового-терапевта 

лікарські дільниці; про лікарські та фельдшерські оздоровчі пункти; про 

профілактично-патологічні відділення лікувально-профілактичних закладів на 

підприємствах. Такі заходи влади здійснювалися перш за все для раціоналізації 

робочого часу жінки і для того щоб нічого не могло відволікати жінку-робітницю 

від покращення виробничих результатів. 

Проблема демографічної кризи в СРСР піднімалася на ХХV з’їзді КПРС 

(1976 р.), однак, вочевидь, впродовж Х п’ятирічки державній владі не вдалося 

вирішити питання низької народжуваності у республіках і високої смертності 

особливо серед дитячого населення СРСР. Директива наступного ХХVІ з’їзду 

(1981 р.) визначала потребу здійснення низки заходів для удосконалення 

медичного обслуговування вагітних жінок і матерів, покращення якості дитячого 

лікування та нагляду за новонародженими у лікарняних закладах та комплексного 

обстеження і лікування дітей у закладах суспільного виховання [144, с. 73]. З цією 

метою МОЗ СРСР прийняло ряд наказів, які свідчили не лише про реалізацію 

державної політики з охорони здоров’я, але і про ряд недоліків. Наказом МОЗ 

СРСР «Про посилення профілактичної допомоги з дітьми раннього та 

дошкільного віку» від 23 червня 1982 року планувалося посилити роботу з 

організації всього комплексу профілактичних заходів, спрямованих на виховання 

здорової дитини; звернути особливу увагу на підвищення кваліфікації медичного 

персоналу дитячих лікувально–профілактичних установ і санітарну освіту 

населення з питань розвитку і виховання здорової дитини [173]. Відповідно, 19 

жовтня 1982 року затверджено Наказ МОЗ СРСР «Про посилення контролю за 

санітарним станом пологових будинків, дитячих лікувально-профілактичних 

закладів та аптек». Наказ зобов’язував міністрів охорони здоров’я союзних і 
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автономних республік, керівників обласних і міських органів охорони здоров’я та 

аптечних управлінь забезпечити суворий контроль за дотриманням санітарно-

протиепідеміологічного режиму в пологових будинках, дитячих лікувально-

профілактичних установах і обслуговуючих їх аптеках [172].  

На виконання рішення травневого (1982 р.) Пленуму ЦК КПРС щодо 

подальшої розробки найважливіших напрямів аграрної політики, у жовтні 1982 р. 

затверджено Наказ МОЗ СРСР «Про подальше покращення організації 

акушерсько-гінекологічної допомоги жінкам, які мешкають у сільській 

місцевості». Наказ передбачав урахування потреб акушерсько-гінекологічних 

установ у сільській місцевості, в першу чергу при розподілі фондів на дефіцитний 

інструментарій, апаратуру, обладнання [165]. Наказ МОЗ СРСР «Про заходи з 

подальшого покращення медичної допомоги сільському населенню» від 

26.02.1982 року визначав подальший інтенсивніший розвиток мережі приписних 

терапевтичних та педіатричних дільниць, систематичне збільшення посад лікарів 

- фахівців в амбулаторіях відповідно до чинних нормативів. Активніше залучення 

медичних працівників фельдшерсько-акушерських пунктів: фельдшерів, 

акушерок, патронажних медичних сестер для проведення серед сільського 

населення профілактичних і лікувально-оздоровчих заходів, а також заходів щодо 

санітарно-гігієнічного виховання сільських жителів [160]. 

На виконання директив XXVI з’їзду КПРС (1981 р.) Постановою ЦК КПРС і 

Ради Міністрів СРСР від 19 серпня 1982 «Про додаткові заходи щодо поліпшення 

охорони здоров’я населення» МОЗ СРСР у 1983 році затвердило Накази «Про 

подальше удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дитячому 

населенню у містах» [167], «Про подальші заходи з удосконалення медичної 

допомоги новонародженим дітям» [168], «Про покращення роботи органів 

охорони здоров’я та народної освіти з охорони здоров’я дітей у дошкільних 

закладах» [170]. Більшість із подібних документів у першій половині 1980-х років 

частково дублювали раніше затверджені ВР та РМ СРСР та УРСР постанови і 

накази. Проте, невирішене демографічне питання і проблема дитячої і 

материнської смертності в СРСР змушувала МОЗ СРСР та союзних республік 
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затверджувати нові нормативні акти, декларуючи важливість зазначених питань. 

Таким чином, впродовж другої половини 1960-х - 1980-х рр. органи державної 

влади задекларували широку програму медичної допомоги жінкам і дітям, проте, 

навіть повна практична реалізація затверджених норм, не означала цілковите 

виконання державної політики із охорони материнства і дитинства в УРСР, адже 

належне державне піклування про дітей мало відбуватися також і на освітньому 

рівні. 

В період кризи радянського ладу питання суспільного виховання дітей 

займало особливе місце у державному законодавстві. Зміна влади в СРСР у 1965 

році ознаменувала прийняття низки рішень, що скасовували попередні 

нормативні акти. Так, Постанова ЦК КПРС СРСР «Про передачу додатково на 

рішення РМ союзних республік питань господарського та культурного 

будівництва» від 4 жовтня 1965 року передбачала збільшення контингентів дітей 

у дошкільних закладах та кількості лікарняних ліжко-місць, зверху встановлених 

у народногосподарському плані норм СРСР, з фінансуванням додаткових витрат 

за рахунок бюджету республіки [149, с. 161]. Фактично Постанова відображала 

тодішні суспільно-економічні реалії СРСР, адже дозвіл на порушення власне 

затверджених нормативів означав тільки те, що держава не виділяє необхідних 

коштів, для зведення мережі дитячих закладів суспільного виховання. З іншого 

боку, постала необхідність показової активної діяльності. Тож, влада вкотре 

пішла шляхом збільшення кількісних показників із ліжкового фонду, що 

негативно впливало на санітарного-гігієнічний стан дитячих установ та на стан 

здоров’я їх вихованців. 

На початку 1970-х рр. радянська влада звертає свою увагу на питання 

створення організації спеціальних дошкільних дитячих закладів для навчання, 

виховання та лікування дітей з фізичними та психічними вадами. Цілі партії 

закріплювалися появою низки відповідних положень нормативних документів 

Міністерства Охорони здоров’я і Міністерства освіти УРСР: «Положення про 

туберкульозні санаторні дитячі садки для дітей з ранніми проявами 

туберкульозної інфекції, з малими та затихаючими формами туберкульозу» від 21 
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вересня 1961 року [149, с. 202-203]; «Типове положення про дошкільні заклади і 

групи для дітей з порушеннями слуху» від 31 грудня 1968 року [149, с. 203-205]; 

«Типове положення про дошкільні заклади і групи для дітей з порушеннями 

мови» від 26 травня 1970 року [149, с. 206-212]; «Типове положення про 

дошкільні заклади і групи для слабкозорих дітей» від 15 травня 1974 року [149, с. 

213-218]; «Типове положення про дошкільні заклади для дітей з відставанням 

розумового розвитку» від 2 вересня 1974 року [149, с. 218-222]; «Типове 

положення про дошкільні заклади для дітей з порушеннями опорно-рухового 

апарату» від 31 грудня 1975 року [149, с. 223-229]. Таким чином, затверджені 

нормативні акти свідчать про всеохоплююче державне піклування над здоров’ям 

та дошкільним вихованням радянських дітей, незалежно від їх фізичних та 

розумових можливостей. 

У роки VIII та IX п’ятирічок Рада Міністрів СРСР та Міністерство освіти 

СРСР прийняли ряд постанов і положень, які регулювали організацію середньої 

освіти в державі. Так, з’явився «Статут загальноосвітньої школи», затверджений 

Постановою РМ СРСР від 8 вересня 1970 року, що передбачав організацію 

навчально-виховного процесу у середній школі на виконання закону про 

обов’язкову восьмирічну освіту [149, с. 270]. «Правила учнів загальної середньої 

школи УРСР», затверджені МО УРСР у 1972 році [149, с. 281-283], що 

регулювали кількість контингентів учнів у освітніх закладах та критерії 

оцінювання і зарахування на навчання. «Положення про вечірню середню 

загальноосвітню школу», затверджене Міністерством освіти СРСР від 15 січня 

1971 року [149, 289-291], що регулювало правила вступу  до вечірньої школи, 

організацію навчально-виховного процесу для учнів вечірньої школи. Постанова 

ЦК КПРС та РМ СРСР «Про заходи з подальшого покращення умов роботи 

сільської загальноосвітньої школи» від 2 липня 1973 року передбачала залучення 

фінансування для покращення матеріально-технічної бази сільських шкіл, а також 

забезпечення сільської школи інвентарем та кваліфікованими педагогічними 

працівниками [149, с. 243-249]. Всі ці нормативні документи регулювали 
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організацію роботи закладів середньої освіти та передбачали виконання 

середньою школою виховних та оздоровчих функцій. 

ХХІV (1971 р.) з’їзд КПРС, проаналізувавши недоліки державної політики у 

сфері освіти, прийняв рішення щодо подальшого розвитку народної освіти в 

СРСР, яке передбачало прийняття «Закону про народну освіту». Тож, вже 1974 

року радянська влада йде на крок уніфікації освітніх законодавчих актів, що 

ознаменувалося появою і введенням у дію Закону УРСР «Про народну освіту». 

Документ поширював свою дію з доповненнями і певними змінами на території 

республіки аж до розпаду СРСР. Закон затверджував структуру освіти СРСР 

наступним чином: дошкільне виховання, загальна середня освіта, позашкільне 

виховання, професійно-технічна освіта, середня спеціальна освіта, вища освіта. 

Статті 16-20 закону визначали організацію роботи дитячих дошкільних закладів, 

зазначаючи що дитячі дошкільні заклади за допомогою батьків мають брати 

активну участь у гармонійному розвитку і вихованню дітей, охороняти і 

укріплювати їх здоров’я, прививати їм практичні навички і любов до праці, 

готуючи їх до школи [149, с. 155-156]. Статті 23-32 затверджували організацію 

навчання в середній школі, визначаючи головним завданням середньої школи 

виховання молодого радянського громадянина. Закон передбачав трьохступеневу 

середню освіту, тобто існування– початкових, восьмирічних та десятирічних 

шкіл. Стаття 31 передбачала створення загально-освітньої школи з продовженим 

днем, з метою надання допомоги сім’ї у вихованні дитини [149, с. 233-235]. Статті 

33-36 присвячені організації навчання у дитячих будинках та школах-інтернатах 

дітей сиріт та дітей, батьки яких позбавлені своїх обов’язків. Для дітей з 

особливими потребами передбачені спеціальні загально-освітні школи-інтернати. 

Також, передбачене шефство над цими закладами з боку виробничих організацій, 

профспілок та колгоспів [149, с. 235-236]. Таким чином, закон про народну освіту 

мав забезпечити рівні можливості для отримання необхідних освітніх і виховних 

навиків дітям із різними розумовими та фізичними здібностями. 

На виконання закону про народну освіту, та для стимулювання розширення 

мережі дитячих дошкільних закладів РМ УРСР ухвалила постанови «Про стан та 
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заходи по забезпеченню виконання плану будівництва дитячих дошкільних 

закладів в УРСР» від 20 лютого1974 року та «Про стан і заходи з подальшого 

розвитку дошкільного виховання дітей у республіці» від 27 вересня 1974 року. 24 

листопада 1977 року ЦК КПРС та РМ СРСР прийняли Постанову «Про перехід на 

безкоштовне користування підручниками для дітей, які навчаються у 

загальноосвітніх школах» [149, с. 255-256].  

2 липня 1979 року РМ УРСР ухвалила постанову «Про подальше поліпшення 

дошкільного виховання у сільській місцевості». Вочевидь прийняттю цього 

законодавчого акту слугували незадовільні результати розвитку мережі ДНЗ у 

сільській місцевості, які описані у преамбулі до постанови. Там наголошувалося 

на проблемі диспропорції у зведенні ясел-садків у різних областях УРСР, що 

призвело до незадовільних загально республіканських показників. Окремі 

керівники господарств не переводили існуючі сезонні дитячі дошкільні заклади у 

постійно діючі, що негативно позначалося на доборі та закріпленні педагогічних 

кадрів у селі та рівні навчально-виховної роботи з дітьми [166]. Таким чином, 

головним завданням постанови було організувати переведення сезонних садків-

ясел на постійну основу та організувати їх функціонування. Зазначені заходи 

мали сприяти покращенню охорони материнства і дитинства у сільській 

місцевості, адже забезпечені дитячими дошкільними закладами діти не 

відволікали матерів від виконання суспільно-корисних колгоспних робіт. 

З другої половини 1960-х рр. пріоритет у вихованні дітей мав належати сім’ї. 

Натомість будинки малюка, дитячі будинки і інтернатні установи повинні були 

виконувати допоміжні функції у вихованні і навчанні, залишаючись домінуючими 

лише для певних категорій дітей. Основними ж центрами суспільного виховання 

поступово стають дошкільні дитячі заклади, установи середньої освіти, 

позашкільні заклади [412]. Однак, не дивлячись на проголошення сім’ї головною 

ланкою суспільства, держава продовжувала втручатись у справи сім’ї, однак 

переорієнтувавши свою увагу на найменш захищені категорії дітей, здійснюючи 

боротьбу із бездоглядністю і злочинністю в середовищі неповнолітніх. 
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Прийняттям у другій половині 1960-х років різноманітних державно-

правових актів, які були спрямовані на охорону дитинства в СРСР, партія 

намагалась показати своє прагнення захистити дитяче населення від агресивних 

зовнішніх факторів, а також брати активну участь у вихованні майбутніх 

будівників комунізму. Тож, на виконання рішень ХХІІІ з’їзду КПРС [141], Указом 

Президії Верховної Ради УРСР від 26 серпня 1967 року було затверджено два 

законодавчі акти, зміст яких спрямовувався на розширення ролі держави у 

вихованні підростаючого покоління. Так, «Положення про комісії у справах 

неповнолітніх УРСР» фіксувало, що з ініціативи держави створюються спеціальні 

комісії на місцях, першочерговим завданням яких мало стати попередження 

бездоглядності та правопорушень з боку неповнолітніх, а також облаштування 

підлітків. Стаття 14 положення наголошувала на тому, що районні міські комісії у 

справах неповнолітніх мали право перевіряти: умови утримання і виховання дітей 

та підлітків у школах-інтернатах, дитячих будинках, професійно-технічних 

училищах, спеціальних навчально-виховних і лікувально-виховних закладах для 

дітей і підлітків; організацію виховної роботи з дітьми і підлітками в 

загальноосвітніх школах та інших навчальних закладах, культурно-

просвітницьких закладах, а також на підприємствах, де працювали неповнолітні; 

умови виховання дітей та підлітків у сім’ї, заслуховувати на засіданні комісії 

батьків чи осіб, які їх замінювали, про виконання ними обов’язків з виховання 

дітей [149, с. 20-32]. «Положення про громадських вихователів неповнолітніх» 

затверджувало, що держава мала намір створити інститут суспільного виховання з 

метою підвищення ролі громадськості у вихованні неповнолітніх дітей, які 

здійснили правопорушення [149, с. 37-40]. З одного боку, таке піклування 

держави про її громадян можна розглядати, як прагнення до створення 

громадянського суспільства з високими моральними цінностями, а з іншого боку, 

аналізуючи наслідки радянської політики і вплив її на ідеологічне мислення як 

мінімум ще 3-х сучасних поколінь українців, слід розглядати таку політику, як 

прагнення до контролю над усіма сферами життя і у тому числі приватного.  
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Боротьба із бездоглядністю наприкінці 1960-х - у першій половині 1980-х 

років здійснювалась за рахунок співпраці міністерств та відомств різних галузей. 

Так, на виконання рішень XXV з’їзду КПРС, 16 грудня 1968 року ЦК КПУ УРСР 

ухвалило Постанову «Про серйозні недоліки у запобіганні бездоглядності та 

правопорушенням неповнолітніх». На виконання цієї постанови  впродовж 1968-

1970 років Міністерствами освіти та культури, охорони здоров’я, лісової та 

деревообробної промисловості, Української республіканської ради профспілок та 

Головного управління матеріального постачання [82, арк. 11-12; 36-37; 38-39; 54-

56] було ухвалено ряд нормативних документів, які регулювали реалізацію 

зазначеними установами Постанови ЦК КПУ, щодо поліпшення комуністичного 

виховання, навчання, медичного забезпечення, організації оздоровчих і 

профілактичних заходів для неповнолітніх, створення комітетів взаємодопомоги 

сім’ї і школі, комісій по роботі з дітьми при підприємствах і організаціях, 

відкриття закладів дозвілля, культурних і спортивних установ для дітей.  

15 лютого 1977 року Президія ВР СРСР затвердила Указ «Про основні 

обов’язки і права інспекцій у справах неповнолітніх, створення приймальнь 

розподільників для неповнолітніх та спеціальних навчально-виховних установ із 

попередження бездоглядності і правопорушень серед неповнолітніх». Указ 

зобов’язував створити на місцях інспекції у справах неповнолітніх, приймачі-

розподільники органів внутрішніх справ для неповнолітніх, спеціальні 

загальноосвітні школи для дітей і підлітків, які потребували особливих умов 

виховання, і спеціальні професійно-технічні училища покликані вирішувати, 

відповідно до цього Указу, завдання щодо попередження бездоглядності серед 

дітей, забезпечення належних умов для їх навчання [163]. Таким чином, 

створивши мережу установ громадської опіки держава намагалась не лише брати 

активну участь у вихованні молодого покоління, але і запобігати бездоглядності 

серед дітей. 

Організація виховання і освіти дітей-сиріт та позбавлених батьківського 

піклування, дітей матерів-одиначок, багатодітних чи малозабезпечених сімей 

відповідно до Закону про народну освіту СРСР 1974 року знайшла відображення в 
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Постанові РМ СРСР від 31 січня 1975 року «Про порядок прийому дітей та 

підлітків до загальноосвітніх шкіл-інтернатів та дитячих будинків» [149, с. 291-

292], на основі якого впродовж років 10-ї п’ятирічки було затверджено ряд 

положень МОЗ, МО та Всесоюзного комітету профспілок УРСР, щодо організації 

роботи зазначених закладів. «Положення про будинок малюка», затверджене 

Міністерством охорони здоров’я СРСР 19 січня 1976 року передбачало 

організацію виховання та лікування дітей-сиріт та позбавлених батьківської опіки, 

підкинутих дітей, таких, батьки яких, не мали можливості виховувати їх, а також 

дітей з вадами фізичного чи психічного розвитку. В будинку малюка могли 

перебувати діти від народження до трьох років. Діти віком від 3 до 18 років, 

згідно «Типового положення про дитячий будинок» від 12 жовтня 1978 року, 

мали перебувати у дитячому будинку, де відбувалося виховання, навчання та 

оздоровлення їх мешканців. В положенні зазначалося про прийом, утримування та 

випуск вихованців дитячого будинку, організацію роботи з дітьми дошкільного та 

шкільного віку, особливості призначення та структура штатів дитячого будинку, 

матеріально-технічна база, фінансування та звітність [149, с. 182-192].  

Типове положення про загально-освітню школу-інтернат для дітей-сиріт та 

позбавлених батьківського піклування, затверджене наказом Міністерства освіти 

СРСР від 23 червня 1978 року, передбачало створення в областях усіх республік 

зазначених закладів шляхом реорганізації і реконструкції діючих приміщень 

шкіл-інтернатів, добудов, нового будівництва; передбачено вирішення низки 

інших питань, які б забезпечили їх функціонування [149, с. 292]. Згідно постанови 

секретаріату Всесоюзного комітету профспілок «Про надання допомоги дитячим 

будинкам і школам-інтернатам для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без 

батьківського піклування» від 7 червня 1979 року, заохочувалося шефство 

підприємств та колгоспів над дитячими будинками, а також меценатська 

матеріальна допомога, через організацію заходів культурно-просвітницького 

спрямування, відкриття і утримування гуртків, майстерень, будинків культури, 

спортивних майданчиків, організація допомоги будинкам-дитини і школам-

інтернатам у проведенні виховної роботи з дітьми [149, с. 194-195]. Таким чином, 
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нормативно-правові акти СРСР другої половини 1960-х – першої половини 1980-х 

рр. відображали неабияке піклування держави про усіх дітей для забезпечення їх 

«щасливим дитинством» незалежно від їх сімейного становища, розумового та 

фізичного розвитку. 

Отже, з встановленням радянської влади формується нова роль жінки у 

суспільстві та у сімейному житті. Радянське трудове законодавство, яке залучало 

жінку до громадської діяльності, супроводжувалося створенням нормативних 

актів, що регулювали працю жінок шляхом, надання спеціальних пільг вагітним 

жінкам і годуючим матерям, призначення допомоги по вагітності та пологах, 

створення сприятливих умов для поєднання суспільно-виробничої діяльності з 

материнством.  

У післявоєнні роки радянська держава цілеспрямовано проводила політику 

зміцнення сім’ї. Зберігаючи цю загальну стратегічну лінію, вона змінювала 

тактичні прийоми для її реалізації, спираючись на регулювання відповідних норм 

права в чинному законодавстві, в тому числі в сфері сімейно-шлюбних відносин. 

Державна політика виражалася в зміні становища жінок і дітей в сторону 

збільшення правових і економічних гарантій, залучення уваги громадськості до 

проблем материнства і дитинства, створення жінці сприятливих умов для 

поєднання сімейних обов’язків із суспільно-виробничою діяльністю, а також 

прийняття економічних заходів щодо підвищення матеріального рівня життя 

населення. Держава систематизувала нові шлюбно-сімейні відносини у Основах 

законодавства СРСР і союзних республік про шлюб та сім’ю 1968 року і Кодексі 

про шлюб та сім’ю УРСР 1969 в питаннях відновлення прав дітей, народжених 

поза шлюбом, порядку встановлення батьківства і стягнення аліментів. Вперше в 

шлюбно-сімейному законодавстві з’явилася нова норма - охорона і заохочення 

материнства, яка забезпечувалася організацією широкої мережі пологових 

будинків, дитячих ясел і садів, шкіл-інтернатів та інших дитячих установ, 

наданням жінці відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами зі збереженням 

робочого місця, встановленням пільг вагітним жінкам і матерям, охороною праці 
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на виробництві, виплатою державної допомоги одиноким та багатодітним 

матерям.  

Нормативно-правова охорона материнства і дитинства здійснювалася 

шляхом прийняття системи заходів державного регулювання, спрямованих на 

заохочення материнства, охорону інтересів матері і дитини, створення найбільш 

сприятливих умов, що забезпечували повноцінний фізичний і духовний розвиток 

дитини. 

Не дивлячись на наявність декларативності в правових нормах, все ж 

необхідно визнати прогресивний розвиток законодавства в сфері охорони 

материнства і дитинства, яке забезпечувалося все більшим комплексом 

економічних і соціально-політичних гарантій. Охорона материнства і дитинства в 

радянській державі в умовах загострення кризи радянського ладу все більше 

відповідала міжнародним правовим стандартам, однак, значною мірою лише на 

папері. 
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Висновки до розділу. 

 

У другому розділі висвітлено ідеологічні засади ставлення влади до 

радянської жінки, інституту шлюбу і сім’ї, що зумовлювало зміни державної 

політики з питань охорони материнства і дитинства в УРСР. Встановлено, що 

впродовж майже 70-ти років існування СРСР статус радянської жінки змінювався 

відповідно до визначених комуністичною партією завдань. Програма РКП(б) 1919 

року надала рівні права жінці з чоловіком перш за все в трудових і шлюбно-

сімейних відносинах, водночас впродовж 1920-1930-х рр. жінка в СРСР 

розглядалась як «трудовий ресурс», головним завданням якого була активна 

участь у виробничих процесах. Еволюція у ставленні держави до інституту сім’ї 

пройшла шлях від можливості відмирання традиційної сім’ї і виключно 

державним вихованням дітей на початку 1920-х рр., до відродження статусу 

традиційної моногамної сім’ї. З провалом ідей «соціального 

експериментаторства» у 1930-х роках отримала розвиток ідеологія «щасливого 

радянського дитинства», яка передбачала залучення дітей до суспільно-

політичних процесів і активну участь батьків у вихованні нового покоління.  

У роки Другої світової війни та післявоєнного десятиліття змінюється образ 

жінки-матері в СРСР, що пов’язувалося з демографічними і гендерними змінами в 

державі, заохочується поєднання багатодітного материнства з участю у 

виробничому процесі. На сторінках преси все частіше з’являлися поняття 

«неповна сім’я», для нормалізації ставлення у суспільстві до одинокого 

материнства. Зміна векторів сімейної політики в СРСР знайшла відображення у 

новій Програмі КПРС 1961 року. У партійній програмі зазначалось, що КПРС 

ставить своїм першочерговим завданням забезпечити кожну сім’ю окремим 

житлом, жінок відпусткою по вагітності і пологах, а дітей щасливим дитинством. 

У 1960-1980-х роках в Радянському Союзі більшість державних заходів 

спрямовувались на створення умов для полегшення становища жінки у сім’ї та у 

суспільстві. Розвиваючи тезу про головну роль жінки у сім’ї на ХХІІІ з’їзді КПРС 

(1966 р.), були прийняті рішення створити усі необхідні умови для успішної 
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реалізації державної політики із підтримки сім’ї, шляхом удосконалення 

оздоровчого законодавства щодо охорони материнства і дитинства, дотримання 

трудового законодавства щодо праці вагітних і жінок із дітьми, запровадження 

нового сімейного законодавства, а також організації роботи закладів суспільного 

виховання дітей.  

У суспільно-політичних дискусіях з кінця 1960-х років з’явилося поняття 

«подвійного навантаження» радянських жінок у сім’ї порівняно з чоловіками, 

партійною владою докладаються зусилля для зруйнування стереотипу про 

радянську жінку, яка бере на себе всю відповідальність за домашні справи та 

виховання дітей. Однак, не дивлячись на зусилля влади, відтворення населення у 

республіках із низьким рівнем народжуваності, до яких належала і УРСР, 

продовжувало падати. Вперше питання зниження народжуваності у державі було 

підняте на ХХV з’їзді КПРС у 1976 році, на якому Л. І. Брежнєв висловив думку 

про необхідність вирішення проблеми демографічної кризи в СРСР. Виконувати 

поставлені завдання мали через підвищення ефективності соціальної політики. 

З перших років існування в СРСР було проголошено державний захист 

материнства і дитинства, який впродовж усього періоду існування радянської 

влади втілювався і змінювався відповідно до проголошених партією завдань і 

програм. Заходи державної влади із охорони сім’ї, материнства і дитинства 

втілилися у низці нормативно-правових актів, затверджених ВР, РМ, МОЗ, МО, 

МСЗ СРСР та УРСР, а також іншими союзними та республіканськими 

міністерствами та відомствами.  

Поряд із зміною правового становища жінки, сімейне законодавство СРСР 

пройшло шлях своєї еволюції від фактичного відмирання інституту сім’ї 1920-х 

роках, до визнання лише зареєстрованих стосунків між подружжям, які мали 

правові наслідки для них і для дітей, що передбачало виникнення аліментних та 

спадкових відносин. Це нововведення не захищало права дитини, яка народилася 

поза шлюбом, виникали складності при розгляді судових справ щодо 

встановлення і оспорювання батьківства. Однак прийняття у 1968 році Основ 

законодавства про шлюб та сім’ю в СРСР ознаменувало відновлення прав дітей, 
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народжених поза шлюбом, порядку встановлення батьківства і стягнення 

аліментів. Вперше в шлюбно-сімейному законодавстві з’явилася нова норма – 

охорона і заохочення материнства, яка забезпечувалася організацією широкої 

мережі пологових будинків, дитячих ясел і садів, шкіл-інтернатів та інших 

дитячих установ, наданням жінці відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами зі 

збереженням робочого місця, встановленням пільг вагітним жінкам і матерям, 

охороною праці на виробництві, виплатою державної допомоги одиноким та 

багатодітним матерям. 

Разом з цим, відбувається і еволюція правого захисту дитинства. В перші 

десятиліття існування СРСР державне законодавство спрямовувалось на боротьбу 

проти дитячої безпритульності та бездоглядності, причиною якої значною мірою і 

була політика СРСР. Вирішення даного питання покладалося на органи 

суспільного виховання в умовах відмирання інституту сім’ї. Однак, вже у другій 

половині 1930-х років, в умовах відсутності необхідних матеріальних ресурсів для 

розбудови системи суспільного виховання, відбувається поступове повернення до 

сімейного виховання з активним залученням громадськості та державним 

контролем над вихованням дітей у сім’ї. В умовах кризи радянського ладу 

державна охорона дитинства передбачала прийняття низки нормативно-правових 

документів, щодо організації системи охорони здоров’я матері та дитини, закладів 

дошкільної та середньої освіти, а також широкої соціальної підтримки дітей, 

позбавлених батьківського піклування.  
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РОЗДІЛ ІІІ 

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ З ОХОРОНИ 

МАТЕРИНСТВА І ДИТИНСТВА В УРСР 

 

3.1 Забезпечення охорони материнства і дитинства в системі охорони 

здоров’я. 

 

Радянська влада одним із пріоритетів своєї політики оголосила охорону 

материнства і дитинства для покращення відтворення народонаселення в державі. 

Основні заходи державної влади, щодо покращення демографічної ситуації у 

перші післявоєнні десятиліття спрямовувались на моральне та матеріальне 

заохочення багатодітності, підвищення рівня народжуваності в СРСР. 

Період загострення кризи радянського ладу другої половини 1960 – першої  

половини 1980-х років характеризувався особливим ставленням партійного 

керівництва до питання підвищення рівня народжуваності в СРСР, адже проблема 

із забезпеченням трудовими ресурсами ставала дедалі гострішою. Вирішення 

демографічної проблеми у малочисельній УРСР стояло досить гостро, адже 

республіка була металургійно-енергетичною базою Радянського Союзу. 

Населення УРСР від 1940 до 1986 року зросло з 41,3 до 51 мільйона чоловік [183, 

с. 228], однак таке зростання відбулося значною мірою за рахунок внутрішнього 

переміщення населення СРСР. Природний приріст населення України 

продовжував скорочуватися. Так, у 1960 році він становив 13,6 на 1 тисячу 

чоловік, у 1985 досягнув історичного мінімуму і становив 2,9 [дод. Е]. На рівень 

життя і народжуваності у державі впливали різні чинники: незадовільна робота 

закладів охорони здоров’я, складна соціально-економічна та екологічна ситуація, 

зайнятість населення на шкідливому виробництві, низький рівень санітарного 

просвітництва серед населення. Влада намагалася подолати ці негативні явища. 

Одним із найбільш важливих напрямів соціальної політики було визначено 

покращення демографічної ситуації за рахунок забезпечення жінок і дітей 
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належною медичною допомогою та досягнення зниження рівня дитячої 

захворюваності та смертності в державі [143, с. 73]. 

Партійно-державна влада на законодавчому рівні закріпила основні 

пріоритети соціальної політики в Конституціях СРСР 1936, 1977 і УРСР 1937, 

1978 років, в яких проголошувалась державна опіка над здоров’ям вагітних жінок, 

породіль і дітей [149, с. 50-51]. Крім надання оплачуваних відпусток та інших 

пільг вагітним і матерям, передбачалося й забезпечення державою охорони 

здоров’я жінкам і підростаючому поколінню. Реалізацію, проголошених 

конституціями норм, було покладено на Міністерство охорони здоров’я СРСР і 

відповідні міністерства у союзних республіках. Діяльність вищих органів 

державної влади у сфері охорони материнства і дитинства регулювалися 

численними нормативними документами різного характеру, затвердженими 

рішеннями партійних з’їздів, законами, указами і постановами Верховних Рад, 

Рад Міністрів, Міністерствами охорони здоров’я СРСР та УРСР.  

Для реалізації нормативно-правової бази із надання належної медичної 

допомоги матерям і дітям, ще у 1969 році Рада Міністрів УРСР затвердила 

Постанову про структуру і штати республіканського Міністерства охорони 

здоров’я, згідно якої утворювалось Головне управління лікувально-

профілактичної допомоги дітям і матерям. Цей структурний підрозділ, відповідно 

до постанови, підпорядковувався безпосередньо МОЗ УРСР і складався з двох 

відділів: педіатричної та акушерсько-гінекологічної допомоги. Управління мало 

здійснювати керівництво діяльністю органів охорони здоров’я республіки по 

забезпеченню лікувально-профілактичною допомогою дітей та матерів, а також 

керувати безпосередньо підпорядкованими йому закладами охорони здоров’я. У 

складі Управління лікувально-профілактичної допомоги дітям і матерям 

утримувався штатний головний педіатр та акушер-гінеколог УРСР. Позаштатні 

головні спеціалісти, перелік яких затверджувався наказом МОЗ, виконували 

обов’язки на громадських засадах. 

Головними завданнями Управління визначалися: забезпечення розвитку 

мережі дитячих лікувально-профілактичних та пологово-допоміжних закладів; 
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укомплектування їх кадрами, оснащення медичним устаткуванням, лабораторним 

обладнанням, інструментарієм, медикаментами; організація амбулаторно-

профілактичної, лікарняної та спеціалізованої допомоги дітям і матерям; розробка 

заходів із раціоналізації харчування дітей; ліквідації та зниженню інфекційних 

захворювань у дітей; підготовка і проведення разом із вченою радою МОЗ УРСР, 

профільними науково-дослідними інститутами з’їздів та конференцій лікарів 

педіатрів і акушерів-гінекологів; розробка заходів по збереженню вагітності, 

антенатальній (допологовій) охороні плоду, боротьбі з мертвонароджуваністю і 

недоношеністю; вивчення та проведення аналізу материнської та дитячої 

захворюваності і смертності, летальності з основних видів захворювань і на 

основі аналізу розробка заходів по зниженню захворюваності і смертності дітей та 

матерів із широким залученням до цієї роботи профільних інститутів; 

впровадження у практику роботи дитячих лікувально-профільних та 

пологовопомічних установ нових форм і методів профілактики, діагностики і 

лікування у жінок і дітей захворювань на основі сучасних досягнень медичної 

науки; організація вивчення та узагальнення передового досвіду роботи дитячих і 

лікувально-профілактичних та акушерсько-гінекологічних установ і 

впровадження його у практику; вивчення умов праці і надання професійної 

допомоги жінкам - робітницям промислових підприємств; організація широких 

оздоровчих заходів та виховної роботи серед дітей дитячих дошкільних закладів, 

дитячих будинків, в школах і школах-інтернатах; підготовка і проведення нарад, 

декадників семінарів з окремих питань в галузі педіатрії, акушерства та 

гінекології та управління охорони здоров’я [58, арк. 17]. Таким чином, основна 

відповідальність за реалізацію державної політики із охорони материнства та 

дитинства в УРСР лягала на плечі працівників Управління лікувально-

профілактичної допомоги дітям і матерям МОЗ УРСР, а також обласних, 

районних і місцевих виконкомів на чолі з Р. Медяником. 

Управління лікувально-профілактичної допомоги дітям і матерям 

спрямовувало свою роботу в першу чергу на активну боротьбу з материнською і 

дитячою смертністю. Так, офіційні статистичні дані свідчили про ефективність 
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дій влади і відповідальних установ щодо зменшення рівня дитячої смертності. З 

1960 по 1983 роки в УРСР вдалося знизити коефіцієнт дитячої смертності з 29,7 

до 15,9 на 1 тисячу народжених [186, с. 342]. УРСР була однією з республік із 

найнижчим рівнем дитячої смертності, поступаючись за показниками лише 

прибалтійським республікам та Білоруській РСР [дод. Н]. Проте в офіційних 

статистичних даних не зазначалось, що досягнути таких знижень показників 

вдалося за рахунок зменшення коефіцієнту смертності серед дітей старших 1 

року. Проблема неонатальної (діти віком від 0 – до 27 днів) і постнеонатальної ( 

від 27 – до 365 днів) смертності не була вирішеною, а навпаки відсоток ранньої 

дитячої смертності поступово зростав із року в рік. Так, у 1971 році показник 

дитячої неонатальної і постнеонатальної смертності в УРСР становив – 16,2 на 1 

тисячу народжених, досягнувши свого максимального показника у 1976 році – 

20,1 і поступово почав знижуватися і становив у 1980 р. – 17 [дод. О]. Наведені 

дані офіційної статистики висвітлюють загальну ситуацію по республіці і не 

відображають регіональні відмінності щодо проблеми дитячої смертності. Так, 

доповідна записка Міністерства освіти УРСР за 1975 рік про роботу партійних і 

радянських органів Харківської області щодо виконання постанов партії та уряду 

з питань подальшого поліпшення охорони здоров’я в УРСР висвітлює стан 

педіатричної допомоги та наголошує на зростанні дитячої смертності, яка в 1974 

році у Харківській області досягла 22,1 на 1 тисячу народжених (по УРСР – 

19,2%). В першому кварталі вона збільшилась до 26,3, а у деяких районах 

становила понад 50 на 1000 народжених [109, арк. 13-14].  

Не менш складною виявилась ситуація у Полтавській області, де дитяча 

неонатальна смертність у 1978 році становила – 19,5 на тисячу народжених (при 

республіканському показнику - 17,9), а в 1979 році у деяких районах області 

коливалася від 21,6 до 36,6 на тисячу народжених дітей [дод. Р]. Аналогічні 

повідомлення із регіонів України на основі скарг громадян УРСР у зв’язку з 

підвищеною захворюваністю і смертністю серед новонароджених почали 

надходити до МОЗ і ЦК КПУ УРСР ще з 1973 року [41]. Лише в середині 1970-х 

років, радянські статисти звернули увагу партійного апарату, що на фоні 
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загального покращення демографічної ситуації в СРСР, відбувався різкий спалах 

ранньої неонатальної (до 27 днів) дитячої смертності, при чому у республіках з 

низьким рівнем народжуваності, до яких відносили і УРСР [62, арк. 15-19].  

Продовжувала зростати в УРСР і материнська смертність під час 

перебування у пологово-допоміжних закладах. У 1965 році смертність матерів 

становила 238 померлих, у 1985 – 333 [дод. С], таким чином Україна опинилась у 

п’ятірці республік СРСР з найбільшим коефіцієнтом смертності серед матерів 

поряд із Киргизстаном, Казахстаном, Таджикистаном та Узбекистаном [дод. Т]. 

Однак, слід враховувати той факт, що УРСР, згідно статистичних показників, 

серед усіх радянських республік мала одну з найкращих забезпеченість закладами 

охорони здоров’я, медичними працівниками і ліжко-місцями для хворих. Проте 

коефіцієнт материнської смертності падав досить повільно 1975 рік – 51,8 

померли, а в 1985 – 40,4 на 100 тисяч живонароджених [дод. Т]. Наукові 

дослідження радянського соціолога А. Г. Вишневського свідчать про те, що до 

кінця 1970-х років постійне зростання ліжко-місць у лікарняних закладах 

республік із малим коефіцієнтом народжуваності вже не могла відіграти 

позитивної ролі у вирішенні питань захворюваності та смертності дітей та 

матерів. Для цих республік необхідно було забезпечити в першу чергу 

кваліфікований нагляд за хворими і породілями із застосуванням здобутків 

сучасної медицини. 

У 1975 році з метою вирішення проблеми ранньої дитячої смертності в 

республіках СРСР була створена спеціальна медична комісія в СРСР у складі 

демографів, статистів і медиків, завданням якої ставилось з’ясувати причини і 

знайти шляхи подолання спалаху ранньої дитячої і материнської смертності [193]. 

Органи влади, зокрема, для того щоб позбутися відповідальності пояснювали 

різке погіршення показників незадовільною роботою органів охорони здоров’я, і в 

першу чергу медичних закладів, які обслуговували вагітних і породіль. Однак, на 

погіршення ситуації із материнською і ранньою дитячою смертністю впливала 

низка зовнішніх і внутрішніх чинників. Державна комісія, звітуючи про проведені 

дослідження з даної проблематики, наголошувала на тому, що при вирішені 
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питання дитячої смертності слід звернути увагу на регіональні відмінності 

розвитку кожної із республік СРСР [193]. Відповідно, методи боротьби з 

проблемою і робота органів охорони здоров’я у республіках СРСР мали 

відрізнятися. Проте думка про соціальну неоднорідність радянського суспільства 

не відповідала ідеологічній доктрині, адже суперечила головним канонам 

соціалізму про соціальну однорідність та інтернаціональний розвиток 

радянського суспільства, тож і методи вирішення будь-яких проблем суспільства 

залишилися однаковими і неефективними для різних республік. Результати 

досліджень комісії, залишилися поза увагою радянської влади і буди опубліковані 

лише наприкінці 1980-х років у Франції. 

Зведені статистичні річні звіти МОЗ із обслуговування вагітних і пологовій 

допомозі в УРСР впродовж 1967-1981 років дозволяють простежити динаміку 

смертності серед жінок та новонароджених у розрізі міського і сільського 

населення. У республіці впродовж 1960 – першої половини 1970-х років зростала 

кількість вагітних жінок, які впродовж вагітності спостерігалися у закладах 

охорони здоров’я [дод. М (а)]. У другій половині 1970-х рр. цей показник пішов 

на спад, що мало наслідком і зменшення народжуваності у республіці загалом. 

Але разом із тим, впродовж 1960-1980-х рр. спостерігалось серед сільського 

населення незначне збільшення жінок, у яких закінчувалася вагітність 

передчасними пологами. У 1967 році цей показник становив – 1,8% від загальної 

кількості вагітних, а у 1981 році вже – 3,4% [дод. М(а)]. Водночас серед 

сільського і міського населення збільшувався відсоток доношених дітей, які 

захворіли у пологовому будинку. Таку динаміку можна пояснити тяжкими 

умовами праці жінок колгоспниць і працівниць сфери важкої промисловості, а 

також недотриманням місцевими органами влади кодексу про працю. З кінця 

1960-х рр. зросла смертність народжених хворих і недоношених дітей, відсоток 

яких збільшився з 18,9% у 1967 році, до 21,1% у 1981 році. Найпоширенішими 

причинами ранньої неонатальної смертності хворих немовлят, визначалися 

пологові травми, ателектаз, асфіксія, і вроджені вади розвитку, яких, вочевидь, 
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можна було б запобігти, якби забезпечити пологові будинки, амбулаторії і жіночі 

консультації необхідним обладнанням для огляду вагітних жінок [дод. М (б)]. 

Серед показників дитячої смертності існувала певна диференціація у містах і 

селах УРСР. Так, загальні дані за 1965-1985 роки свідчать про значно менший 

відсоток дитячої смертності в селах УРСР ніж серед міського населення [дод. М 

(б)]. Проте, враховуючи низький рівень медичного забезпечення сіл, і неякісну 

роботу органів статистики УРСР, не варто цілковито довіряти офіційній 

інформації. В даному випадку слід враховувати, що сільське суспільство 

залишалось консервативним, маючи значно менше можливостей на отримання 

якісної медичної допомоги у закладах охорони здоров’я [419]. Таким чином, 

лишаючись поза увагою органів державної статистики. Не дивлячись на 

неодноразові вказівки МОЗ УРСР із покращення контролю за повнотою і якістю 

реєстрації в органах РАЦС мертвонароджених дітей і дітей померлих у віці до 

одного року, у сільській місцевості низки областей УРСР залишалась проблема 

реєстрації. Деякі секретарі сільських рад при реєстрації новонароджених в актах 

громадянського стану змінювали дату народження померлої дитини, а лікувальні 

заклади продовжували здійснювати видачу довідок про народження для 

реєстрації в органах РАЦС з неправильною датою народження, особливо для 

дітей, які народилися у грудні, яким дату народження записували січнем 

наступного року [39, арк. 12]. Такі дії місцевих органів підтримувалися 

центральною владою, адже, таким чином, неправильна реєстрація урегульовувала 

показники народжуваності і смертності в державі і приховувала реальні дані про 

ранню дитячу смертність у селі.  

Для вирішення демографічних питань в СРСР КПРС поставила перед собою 

завдання покращити ефективність організації охорони здоров’я матері і дитини на 

всіх рівнях. Так, на законодавчому рівні в СРСР декларувався захист і всіляка 

допомога жінкам при народженні дітей. Згідно статті 68 Закону про охорону 

здоров’я населення УРСР 1971 року заклади охорони здоров’я мали 

забезпечувати кожну жінку кваліфікованим медичним наглядом за перебігом 

вагітності, стаціонарною медичною допомогою при пологах, лікувально-
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профілактичною допомогою матері і новонародженій дитині [149, арк. 78-79]. На 

практиці це мало б втілюватися у широкомасштабному будівництві лікарень, 

пологових будинків, акушерсько-гінекологічних пунктів, а також розширенні 

мережі ліжко-місць для хворих жінок і породіль, забезпеченні їх необхідним 

медичним обладнанням, кваліфікованими кадрами, здійсненням патронажного 

медсестринського і лікарняного нагляду за новонародженими дітьми, створенням 

системи дитячих аптек із необхідними медикаментозним забезпеченням. Проте, 

втілення в життя зазначених у законі норм, виявилось не таким швидким і 

ефективним.  

Пріоритетами соціально-економічного розвитку в СРСР у роки загострення 

кризи радянського ладу залишалась важка промисловість та обороноздатність. 

Впродовж усього існування СРСР, соціальна сфера і зокрема система охорони 

здоров’я фінансувалася за залишковим принципом. Так, згідно статистичних 

даних, максимальний коефіцієнт витрат державного бюджету УРСР на охорону 

здоров’я припадав на 1968 рік і становив 12,8% витрат річного республіканського 

бюджету. Однак впродовж наступних років відсоток державних витрат на 

охорону здоров’я поступово зменшувався, і у 1986 році становив – вже 8,4% від 

витрат загального республіканського кошторису [дод. В]. 

Радянська влада, оголосивши будівництво медичних установ першочерговим 

заходом, що мав покращити охорону материнства і дитинства в СРСР, дуже скоро 

зіштовхнулася із проблемою недостатнього фінансування. Питання відсутності 

спеціалізованих закладів охорони здоров’я частіш за все вирішувалось 

екстенсивним шляхом - збільшенням ліжко-місць для хворих, вагітних жінок і 

дітей. На початку 1960-х років більшість медичних установ УРСР 

розташовувалась у непридатних і непристосованих тісних приміщеннях, ліжко-

місць для хворих катастрофічно не вистачало, особливо тяжкою була ситуація у 

сільській місцевості. Однак, як свідчить офіційна статистика, впродовж 1965 – 

1985 років відбувається поступове планомірне зростання кількості лікарняних 

ліжок у республіці, для всіх груп хворих. У 1960 році в УРСР розгорнуто - 343,8 

тис. ліжок для хворих, а у 1985 році цей показник становив вже 668,9 тис. ліжок 
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[183, с. 373]. Найбільш активним періодом із зростання забезпеченості ліжко-

місць для хворих виявився період так званої «золотої» восьмої п’ятирічки із 

поступовим уповільненням зростання кількісних показників до середини 1980-х 

років. Проте, паралельно відбувалося скорочення мережі лікарняних закладів. У 

1960 році їх кількість в УРСР становила – 5043, а у 1985 р. – 3843 [186, с. 113]. 

Радянська влада пояснювала таку тенденцію укрупненням, реорганізацією і 

поступовою перебудовою старих непристосованих закладів у нові сучасні центри 

медичної допомоги. 

Для забезпечення народження здорового покоління, у законі про охорону 

здоров’я зазначалося, що жінки УРСР із перших днів вагітності мають змогу 

отримати кваліфіковану медичну допомогу у жіночих гінекологічних 

консультаціях. Передбачалась також патронажна робота жіночих консультацій, 

яка полягала у відвідуванні вагітних, породіль і гінекологічно-хворих жінок з 

метою ознайомлення з їх житлово-побутовими умовами, спостереженням за 

станом здоров’я жінки, яка не з’явилась на прийом до лікаря чи не була 

госпіталізована [39].  

 Впродовж другої половині 1960-х – першої половини 1970-х років 

спостерігалась повільна позитивна динаміка зростання кількості амбулаторій і 

числа жіночих поліклінік-консультацій в окремих областях УРСР. Статистичні 

дані і звіти комісій МОЗ УРСР свідчать про те, що кількість жіночих консультацій 

самостійних чи у складі медичних закладів у 1968 році по республіці становила 

1361 [32, арк. 24] , однак вже у 1980 році – 1704, а в 1985 р. – 1727 [186, с. 113] 

Статистика кінця 1960-х рр. свідчить про незначне збільшення кількості 

поліклінік-консультацій в одних областях УРСР (Дніпропетровська, Донецька, 

Луганська), що відбувалось частіше за рахунок зменшення або укрупнення 

аналогічних закладів в інших (Харківська, Чернігівська, Одеська) [32, арк. 34]. 

Проте вже в середині 1970-х років така позитивна динаміка зупинилась. 

Про проблеми відсутності у великих обласних центрах жіночих 

консультацій, навіть наприкінці 1970-х років, повідомляли державні комісії 

Верховної Ради УРСР, що здійснювали перевірки виконання законодавства з 
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питань забезпечення медичною допомогою жінок і новонароджених. Нерідко 

мережа консультацій розміщувалася нерівномірно, без урахування фактичної 

кількості населення, що проживала в одному регіоні. Це призводило до 

перевантаження лікарів, зниження якості медичного нагляду за хворими жінками і 

за перебігом вагітності. Звіти перевірок роботи медичних закладів УРСР за 1977 

рік говорять про те, що в переважній більшості випадків забезпечувався медичний 

нагляд за перебігом вагітності. Зокрема, 82% вагітних знаходились під 

кваліфікованим медичним наглядом в ранні строки вагітності, а кожна жінка 

протягом вагітності оглядалася лікарем акушером-гінекологом 12 разів, як і 

зазначалось державними нормативами [57, арк. 9]. Однак звіти ГУЛПДДМ 

зафіксували, що у 1978 році лише одна жіноча консультація працювала в Івано-

Франківську, жодної не було у Чернівцях [56, арк. 10]. Причому ці міста були 

обласними центрами, про забезпеченість районних центрів і сільської місцевості 

взагалі не доводиться говорити.  

Перевірки функціонування мережі жіночих консультацій в УРСР, здійснені 

Управлінням лікувально-профілактичної допомоги дітям і матерям у 1971, 1978, 

1981 роках дійшли до однакових невтішних висновків, що проблема із 

забезпеченням жінок належною медичною допомогою у жіночих консультаціях 

УРСР так і не була вирішеною. Комісії зазначали, що у поліклініках-

консультаціях залишалась незадовільною матеріально-технічна база, більшість із 

них розміщувалися у пристосованих приміщеннях, недостатніх по площі для 

організації повного об’єму лікувально-профілактичної допомоги вагітним і 

хворим жінкам [40, арк.17; 57, арк. 9; 72, арк. 41-42]. Натомість, активнішого 

залучення жінок до виробничого процесу та для забезпечення ефективності 

виконання трудових завдань радянська влада оголосила піклувалася про здоров’я 

жінки-робітниці на робочому місці. 

З метою виконання наказу МОЗ УРСР 1974 року про поліпшення медичного 

обслуговування жінок-робітниць промислових підприємств і посилення контролю 

за охороною їх праці були організовані медико-санітарні частини на території 

самих підприємств [46, арк. 17]. В складі медико-санітарних частин створювались 
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жіночі консультації та акушерсько-гінекологічні відділення у стаціонарі. 

Радянська влада ознаменувала такі заходи проведенням Міжнародного року 

жінки у 1975 році, та 1975-1985 роки – десятиліттям жінки в СРСР. І, таким 

чином, намагалась показати світовій громадськості державну опіку над здоров’ям 

жінки-трудівниці. З іншого боку, внутрішнє листування між ВР СРСР та ВР УРСР 

свідчить, що створення медичних частин на промислових підприємствах для 

огляду жінок в першу чергу мало б раціоналізувати робочий час жінок для 

зменшення виробничих витрат [46, арк. 17-18]. Адже відвідини вагітною 

лікарських закладів за межами підприємства у робочий час наносили економічні 

збитки державі. 

 На початку 1982 року МОЗ СРСР звернуло увагу на незадовільну роботу, 

здійснювану органами охорони здоров’я, спрямовану на надання акушерсько-

гінекологічної допомоги жінкам, які працювали на промислових підприємствах 

УРСР. Мережа акушерсько-гінекологічних відділень і кабінетів у складі медико-

санітарних частин впродовж другої половини 1970-х років скоротилась на 7% 

порівняно з 1971 роком [112, арк. 1], що було закономірним явищем в умовах 

скорочення державного фінансування системи охорони здоров’я. Лише 10% 

жіночих консультацій і 7% стаціонарних ліжок у республіці було розгорнуто в 

складі медико-санітарних частин підприємств. У 1983 році жіночих консультацій 

на підприємствах було розгорнуто – 217 [65, арк. 15]. Враховуючи, що з року в рік 

зайнятість жіночого населення УРСР на промисловому виробництві зростала і в 

1985 році становила - 52% від усього працездатного жіночого населення, то 

далеко не всі жінки мали можливість отримати належну медичну допомогу на 

місцях [112, арк. 1].  

Стаціонарна допомога жінкам у період вагітності, пологів і в післяпологовий 

період, спостереження і догляд за новонародженими і надання їм медичної 

допомоги при захворюванні здійснювали пологові будинки і при них лікарняні 

стаціонарні відділення. Офіційна радянська статистика свідчить про поступове 

збільшення ліжкового фонду для жінок, хворих на гінекологічні хвороби у 

лікарських стаціонарах УРСР, в результаті чого забезпеченість жінок ліжками в 
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1970 році становила 11,5, а в 1985 році – 13,6 на 10 тис. хворих, що було другим 

показником за кількістю ліжко-місць по СРСР після РРФСР [185]. Однак навряд 

таку тенденцію можна назвати позитивним явищем у вирішенні питання охорони 

здоров’я жінки-матері. Різке збільшення гінекологічних захворювань у жінок не 

покращувало медичну ситуацію в республіці і негативно впливало на рівень 

народжуваності і здоров’я новонароджених дітей. Хвороба матері часто ставала 

причиною хвороб, або ж ранньої смерті дитини. 

Перевірки МОЗ подавали статистику, що кардинально відрізнялася від 

офіційної і наголошували на тому, що повністю забезпечити потребу хворих у 

акушерсько-гінекологічних ліжках стаціонарів так і не вдалося до середини 1980-

х рр. Так, у звітах зазначалося, що у 1978 році, на 10 тисяч хворих жінок у 

республіці припадало лише 6,5 ліжок, замість 8,2 за затвердженими державними 

нормативами, у 1985р. – 6,9 [70, арк. 3]. У Вінницькій, Волинській, 

Житомирській, Закарпатській, Львівській, Одеській, Сумській, Тернопільській, 

Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській областях забезпеченість 

гінекологічним ліжковим фондом залишалась нижчою за середні показники по 

республіці [57, арк. 10]. Тому мали місце непоодинокі випадки несвоєчасної 

госпіталізації хворих жінок, виписування їх із стаціонарів недолікованими, що 

негативно позначилось на збереженні їх репродуктивних функцій і 

працездатності.  

З іншого боку, звіти перевірок діяльності пологових стаціонарів свідчать про 

поступове забезпечення медичних закладів обласних центрів спеціальними 

відділеннями внутрішньої патології вагітних, відділень для передчасних пологів 

та виходжування недоношених дітей [46, арк. 17]. Втім, у деяких областях 

організацію вище зазначених відділень так і не було доведено до встановлених 

державних нормативів (Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській областях). 

Наявність у вагітних патології, пов’язаної з хронічними захворюваннями серця, 

серцево-судинної системи вимагало значного розширення мережі та ліжкового 

фонду спеціалізованих відділень для цих хворих. У 1981 році у 8 областях УРСР 

не було організовано відділень для вагітних з резус-негативним типом крові, в 10 
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– обласних септичних відділень та відділень патології новонароджених [57, арк. 

13].  

На фоні збільшення спеціалізації лікарняних відділень для вагітних і матерів 

впродовж 1970-1980-х років зменшується загальна кількість ліжко-місць у 

лікарняних закладах для жінок із дітьми з 45,1 тисяч у 1970 році до 40 тисяч на 

кінець 1983 року [дод. І]. Таку тенденцію МОЗ УРСР пояснювало тим, що 

перевірки правильності використання виділених асигнувань на утримування 

лікарень показали, що ліжка для породіль і дитячі інфекційні ліжка 

використовувалися менш інтенсивно, ніж ліжковий фонд для онко чи психічно 

хворих, тому в них існувала значно менша потреба [106, арк. 13]. Однак, як 

свідчили численні перевірки МОЗ, досягнути принаймні мінімальної 

відповідності кількості вагітних/хворих жінок до кількості ліжко-місць так і не 

вдалося. Таким чином, коефіцієнт забезпеченості жінок із дітьми в акушерських 

стаціонарах УРСР акушерськими і лікарськими ліжками, скоротився з 33,5 - у 

1970 році до 31,3 ліжок на 10 тисяч жінок у 1985 році [185].  

Разом із тим, комісії зазначали, що при перевірках було виявлено ряд 

недоліків у роботі лікувальних закладів. Зокрема найбільш скрутне становище з 

акушерсько-ліжковим фондом акушерської служби склалося у великих містах і 

обласних центрах республіки. Органи МОЗ УРСР пояснювали це тим, що темпи 

промислового розвитку міст і чисельності міського населення значно 

випереджали приріст ліжкового фонду акушерсько-гінекологічних відділень за 

рахунок нового будівництва. Зокрема найбільша проблема існувала з пологовими 

стаціонарами у Луганській, Донецькій, Дніпропетровській областях, місті Києві, 

Львові, Харкові. Комісія, яка здійснювала перевірки діяльності медичних закладів 

у 1971 році з’ясувала, що в середньому на одне акушерське ліжко припадало лише 

2-3,5 м² площі замість 9 м² за державними нормативами, а на одне ліжко 

новонародженого – 0,8 – 1,5 м² замість 2,5 м² [104, арк. 22-24]. Однак ситуація не 

вирішилась на краще, що засвідчили результати перевірок у 1978, 1981, 1985 

роках [40, арк.17; 57, арк. 9; 72, арк. 53; 70, арк. 84]. За таких умов нерідко ліжка 

вагітних і породіль розташовувалися у допоміжних приміщеннях, принцип 
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циклічного заповнення палат порушувався, обов’язкове щорічне закриття 

стаціонарів для профілактичної обробки та поточного ремонту не проводилося.  

У 1973 році начальник Управління лікувально-профілактичної допомоги 

дітям і матерям МОЗ УРСР Р. Медяник звернувся до Начальника ГУЛПДДМ 

СРСР М. Нікітіної з проханням допомогти у вирішенні питання зменшення 

захворюваності і смертності серед новонароджених УРСР. Р. Медяник разом із 

документом передав низку скарг громадян УРСР на незадовільну роботу органів 

охорони здоров’я в низці областей і великих містах. Згідно більшості скарг із 1973 

року у містах спостерігалась підвищена захворюваність новонароджених токсико-

септичними захворюваннями в результаті перевантаженості пологових будинків. 

Р. Медяник таку ситуацію пов’язував із збільшенням народжуваності у республіці 

в цілому [57, арк. 9]. Хоча дані офіційної радянської статистики навпаки свідчать 

про зменшення народжуваності в УРСР, починаючи із 1965 року аж до розпаду 

СРСР [185]. Перевантаження ліжко-місць призвело до грубих порушень 

санітарно-гігієнічного режиму пологових стаціонарів і недостатньому 

дотриманню усіх заходів профілактики внутрішньо лікарняної інфекційної 

захворюваності . 

Аналогічну ситуацію висвітлюють доповідні записки комісій МОЗ до 

Верховної Ради УРСР у 1978 році. У документах зазначалося, що особливо 

незадовільні умови утримання вагітних і породіль з гострими інфекційними 

захворюваннями склалися в районних центральних лікарнях. Все це призводило 

до поширення інфекції, спричиняло спалахи інфекційних захворювань та 

зростання через ці причини смертності серед породіль і новонароджених дітей у 

пологових стаціонарах [57, арк. 9]. Однак, на звернення місцевих органів влади до 

МОЗ із проханням побудувати додаткові пологові відділення, отримували 

відповідь, що усі капіталовкладення на будівництво медичних закладів місцевого 

підпорядкування виділяє РМ УРСР безпосередньо обласному виконкому, тож він 

і має вирішити першочерговість будівництва [104, арк. 24]. 

У 1985 році по УРСР функціонувало 824 акушерські стаціонари самостійні і 

у складі інших лікарняних закладів, проте тільки 200 із них відповідали 
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державним санітарним нормативам на дитяче і материнське ліжко. Крім того в 

ряді областей (Київська, Волинська, Івано-Франківська, Херсонська), як 

констатувало ГУЛПДДМ МОЗ УРСР, у 1985 р. реалізацію програми із 

забезпечення жінок належною пологовою допомогою було відкладено на 

довготривалу перспективу через відсутність достатнього фінансування [70, арк. 

3]. Таким чином, органи охорони здоров’я дійшли висновку про неефективність 

медичної політики держави, причину в якій вони вбачали фінансовий фактор.  

Забезпеченість лікарнями і амбулаторіями жителів міст і сіл суттєво 

відрізнялась. Найбільш гостро проблема із медичними закладами для вагітних і 

породіль стояла саме у сільській місцевості [70, арк. 6-7]. Через специфіку 

розселення сільського населення, акушерсько-гінекологічна і лікарська допомога 

жінкам і дітям на місцях надавалась у дільничних лікарнях, лікарських 

амбулаторіях, а у особливо віддалених сільських поселеннях, у фельдшерсько-

акушерських пунктах, допомога другої інстанції надавалась у відділеннях 

районних чи обласних лікарень. Держава була зацікавлена у покращенні медичної 

ситуації у селі, в першу чергу для того щоб зупинити відтік трудових ресурсів до 

міста. В період загострення кризи радянського ладу темпи урбанізації особливо 

зростають. Якщо у 1961 році сільське населення УРСР становило– 52% від 

загальної кількості населення республіки (22,5 млн. чол.), то у 1986 р.– вже 34% 

(17,3 млн. чол.) [70, арк. 6-7]. Таку тенденцію радянська пропаганда пояснювала 

наданням однакових можливостей мешканцям сіл і міст у отриманні права на 

вибір місця проживання, на заробітну платню чи пенсію. Однак житлові умови, 

соціальне і медичне забезпечення селян залишалося на значно нижчому рівні, ніж 

надання аналогічних послуг у місті.  

Влада наполягала на розширенні самостійності колгоспів і радгоспів, що 

передбачало самоокупність, при жорсткому контролі виконання планових 

показників. Відповідальність за фактично усе фінансування і реалізацію 

державної політики у сфері охорони здоров’я у сільській місцевості лягала на 

плечі керівництво колгоспів і радгоспів. Однак проблема організації закладів 

охорони здоров’я у селі часто поставала навіть не через відсутність необхідних 
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коштів у колгоспах для введення в експлуатацію медичних закладів, а через 

надцентралізовану систему державного управління і неможливість самостійно 

розпоряджатися фінансовими ресурсами колгоспу. Про такі недоліки в управлінні 

системою охорони здоров’я у 1984 році писали представники Дніпропетровського 

обласного комітету партії до ЦК КПУ. Так, колгоспи і радгоспи навіть при 

бажанні надати матеріальну допомогу закладам охорони здоров’я, не завжди 

знаходили для цього юридичні підстави, що в результаті заважало створенню 

належних умов для роботи фельдшерсько-акушерських пунктів, лікарських 

амбулаторій і дитячих аптек. Виходячи із вище зазначеного, обласний комітет 

Дніпропетровської області просив ЦК КПУ надати можливість колгоспам і 

радгоспам організувати на своїй території службу охорони здоров’я [93, арк. 23]. 

Прохання було відхилене, адже воно суперечило державній політиці 

централізованого управління. 

Впродовж 1966 – 1985 років у сільській місцевості Української РСР було 

введено в експлуатацію амбулаторно-поліклінічних закладів на 48,1 тисяч 

відвідувань на день, і стаціонарних лікарень на 48,6 тисяч ліжко-місць, однак 90% 

лікарень і 95% амбулаторій були введені у дію саме за рахунок коштів місцевих 

колгоспів [дод. И]. Водночас відбувалося скорочення фельдшерсько-акушерських 

пунктів яких у 1980 р. було – 17007, а у 1985р. – вже 16715 [184, с. 129]. У 1985 

році за даними офіційної статистики СРСР, сільське населення УРСР становило 

34%. Забезпеченість сільських населених пунктів становила 7% лікарняними 

пунктами, 12% амбулаторно-поліклінічними закладами та 63% фельдшерсько-

акушерськими пунктами від загальних республіканських потреб [186]. При 

розрахунку, що кожного дня принаймні 5% сільського населення потребувало 

госпіталізації чи лікарського обстеження, ситуація з ліжковим фондом здається 

плачевною [53, арк. 3-7]. Звіти та доповідні записки обласних і районних 

партійних органів містили інформацію, про те, що матеріально-технічна база 

лікувально-профілактичних закладів сільської місцевості з року в рік не 

удосконалювалася і не відповідала сучасним вимогам, дитячі і дільничні лікарні, 

амбулаторії, фельдшерсько-акушерські пункти частіш за все розташовувались у 
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непридатних, старих тісних приміщеннях [111, арк. 10]. Згідно показників, 

зібраних Управлінням лікувально-профілактичної допомоги дітям і матерям, 

найбільш тяжкою у республіці була ситуація із ліжковим фондом для дітей і 

хворих на туберкульоз [94, арк. 14]. Проте питання покращення матеріально-

технічної бази сільських амбулаторій та закладів охорони здоров’я на державному 

рівні вперше було піднято на ХХVI з’їзді (1981 р.) КПРС, директива якої 

затверджувала залучення активних капіталовкладень для покращення медичного 

забезпечення сільських дітей. 

Незадовільною впродовж 1960-х – першої половини 1980-х рр. лишалась 

робота дитячих лікарняних стаціонарів. У додатках до Постанови ЦК КПРС «Про 

заходи з подальшого покращення охорони здоров’я і розвитку медичної науки в 

країні» від 1968 року йшлося про план на 1971-1975 роки щодо будівництва і 

введення в експлуатацію в УРСР 36 лікарень на 6000 ліжок, причому 26 із них 

передбачалось побудувати для потреб психічно хворих людей, 4 для онко хворих і 

лише 2 дитячі лікарні на 360 ліжок [81, арк. 27-28]. Заплановане будівництво 

лише двох дитячих лікарень на велику кількість місць показує, що радянську 

владу більше хвилювало викриття і боротьба з так званими антирадянськими 

елементами, ніж прагнення до вирішення проблем дитячої захворюваності і 

смертності в республіці. Запроторення до психлікарень було одним із методів 

боротьби радянської влади проти українського дисидентського руху.  

У 1968 році ЦК КПУ звернув особливу увагу МОЗ УРСР на недоліки у 

організації медичного обслуговування дітей та підлітків, які хворіли на психо-

неврологічні хвороби [81, арк. 27-28]. З метою вирішення цієї проблеми впродовж 

8-ї п’ятирічки МОЗ займалося реалізацією заходів із організації спеціальної 

допомоги дітям. Таким чином, вже у 1969 році у кожному обласному центрі, у 

більшості міст і районів УРСР функціонували спеціальні психо-неврологічні 

кабінети при дитячих поліклініках або психо-неврологічних диспансерах. Цими 

закладами здійснювалися зусилля щодо своєчасного виявлення та лікування 

нервових і психічних захворювань у дітей, а також профілактичні та психо-

гігієнічні заходи. На початку 1970 року у складі психо-неврологічних лікарень 
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УРСР було розгорнуто 1,8 тисяч ліжок для дітей та підлітків, які страждали на 

психо-неврологічні хвороби, функціонували 8 спеціальних дитячих санаторіїв на 

1175 ліжок [27, арк. 6]. Впродовж 1969 року у Донецькій, Кримській, Львівській і 

Одеській областях організовані спеціальні психо-неврологічні відділення для 

підлітків. У 1970-му році розпочалось відкриття аналогічних відділень у 

Вінницькій, Черкаській, Чернівецькій областях та у місті Києві [82, арк. 36]. 

Таким чином, на 1985 рік, за даними радянського статистичного бюро, УРСР 

займаючи перше місце серед республік в СРСР із психоневрологічних 

захворювань, мала одну з найкращих забезпеченість спеціалізованими 

психіатричними відділеннями для дітей та підлітків [82, арк. 36-37]. 

Довідка про стан лікувально-профілактичної допомоги в УРСР, надіслана 

ГУЛПДДМ до ВР УРСР зазначала, що до 1981 року проведена значна робота з 

розвитку і покращення якості спеціалізованої стаціонарної допомоги дітям. В 

обласних центрах і великих містах розгорнуті відділення з основних видів 

спеціалізованої допомоги (хірургії, ортопедії, травматології, пульмонології, 

гастроентерології, кардіології, неврології, отоларингології, алергології, 

дерматології). Щоправда не уточнюється в якій кількості. В обласних міських 

лікарнях функціонували відділення інтенсивної терапії. Постійно проводилась 

робота з покращення якості медичної допомоги новонародженим, відкриті палати 

інтенсивної терапії для новонароджених у пологових будинках, у всіх областях 

організовані спеціалізовані відділення патології новонароджених [60, арк. 22-23]. 

Проте, офіційні звіти у радянській практиці вже давно не відображали реальної 

ситуації, як в системі охорони здоров’я, так і в інших сферах життєдіяльності 

населення СРСР.  

Впродовж 1960 - 1985 років загальна кількість ліжок у дитячих лікувальних 

закладах УРСР зросла з 76,9 до 85,6 тисяч [дод. Ї], а коефіцієнт забезпеченості 

дітей лікарняними ліжками на 1 тисячу чоловік, таким чином, на 1983 рік 

становив 8,2, порівняно з 0,92 на початок 1960 року [32, арк. 26]. У 1975 році у 

республіці було досягнуто одного рівня забезпеченості дитячими лікарняними 

ліжками міського і сільського населення. У всіх районних лікарнях організовані 
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дитячі відділення [46, арк. 17]. Однак впродовж 1965-1985 років в УРСР 

відбувалося поступове зменшення кількості дитячих лікарень за рахунок 

збільшення ліжко-місць для хворих. Як зазначали органи влади, республіканський 

фонд не мав достатньо коштів для розбудови нової мережі лікарняних закладів 

для обстеження і лікування дітей, тому ситуація з дитячими лікарнями нагадувала 

ситуацію з амбулаторіями і жіночими консультаціями [83, арк. 81]. Лікарні, які 

отримали фінансування з бюджету, інколи так і не були введені в експлуатацію, 

через недостатню кількість коштів [94, арк. 37]. З іншого боку перевірки, 

організовані ЦК КПУ щодо правильності використання асигнувань на 

будівництво закладів охорони здоров’я, свідчать, про випадки нецільового 

використання виділених державних коштів, а також неповного освоєння 

господарських капіталовкладень на будівництво закладів охорони здоров’я, що 

призводило до використання непристосованих старих приміщень у якості дитячих 

лікарень [108, арк. 1-5]. 

Комісії ВР УРСР у 1971, 1978 і 1981 роках здійснювали контроль за 

реалізацією і перебігом виконання державних наказів МОЗ щодо забезпечення 

належною медичною допомогою вагітних, матерів і дітей, засвідчили суттєві 

проблеми у реалізації державної політики з охорони материнства і дитинства в 

УРСР [57, арк. 8-11; 59, арк. 17-18 ]. В усіх звітних документах, зазначалося, про 

проведення значної роботи з покращення контролю і якості акушерсько-

гінекологічної допомоги жінкам, скільки побудовано і введено в експлуатацію 

закладів охорони здоров’я як у містах, так і в селах. Однак, разом із тим комісії 

наголошували, що при перевірці було виявлено ряд недоліків, які слугували 

причинами низки хвороб і смертей серед вагітних, породіль і новонароджених 

[59, арк. 17-18]. За результатами перевірок комісії неодноразово звертали увагу 

органів МОЗ УРСР на те, що заклади охорони здоров’я не мали достатньої 

кількості медичного обладнання та устаткування, а наявне обладнання вже давно 

не відповідало сучасним вимогам. Так, згідно даних статистичного бюро УРСР, 

на початку 1982 року у республіці нараховувалось 75 самостійних пологових 

будинків, в яких, було лише 54 рентген апарати, 20 апаратів для ЕКГ і 72 
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клінічно-діагностичні лабораторії. Далеко не всі пологові будинки мали необхідне 

обладнання, діагностичні лабораторії, кабінети функціональної діагностики і 

кабінети переливання крові [дод. З]. Наявність рентген апаратів і апаратів ЕКГ 

дозволили б попередити та виявити розвиток аномалій і патологій у дитини ще до 

її народження. 

Перевірки виявляли і протилежні випадки. Доповідна записка таємної 

перевірки Міністерства фінансів УРСР закладів охорони здоров’я у 1973 році 

говорить про те, що керівники окремих медичних закладів республіки 

безвідповідально ставилися до витрачання державних коштів. Зокрема, у 

Кадіївському пологовому будинку Луганської області виявили невстановлене 

медичне обладнання на декілька тисяч карбованців, відбувалося перевищення 

штатних нормативів, недоліки в організації постачання закладів медичними 

засобами той самий час, коли пологові будинки Івано-Франківської та 

Хмельницької областей взагалі не мали елементарного обладнання для 

обстеження вагітних [106, арк. 6]. 

Однак навіть достатня кількість лікарняних закладів з обслуговування 

вагітних, породіль і дітей, не могла повністю вирішити питання низької 

народжуваності високого рівня материнської і дитячої захворюваності та 

смертності у республіці. Серед основних причин дитячої і материнської 

смертності МОЗ УРСР виділяло недостатній рівень кваліфікації медичних кадрів і 

досить недбале ставлення працівників закладів охорони здоров’я до виконання 

своїх обов’язків. 

Радянська пропаганда активно поширювала інформацію про те, що з року у 

рік в УРСР зростала кількість лікарів і медичного персоналу і ,відповідно, 

надавалась більш кваліфікована медична допомога населенню республіки. 

Офіційна статистика свідчить, що забезпеченість населення УРСР лікарями усіх 

спеціальностей впродовж 1960-1985 років зросла більш як у 2 рази. Якщо у 1960 

р. становила - 19,9 лікарів на 10 тисяч населення, то у 1985 р. – 41,4 лікарів [183, 

с. 368]. Поряд із цим зросла і забезпеченість лікарями-педіатрами у республіці. 

Так, у 1975 році припадало 13 педіатрів на 10 тисяч хворих, вже 20,5 – у 1985 р. 
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[183, с. 72]. Однак, у 1985 році Українська РСР була на 10-му місці серед 

республік СРСР по забезпеченню лікарями акушер-гінекологами, маючи лише 4 

лікарі на 10 тисяч жінок [184, с. 68]. Безумовно, що цього було не достатньо для 

кваліфікованого нагляду за перебігом вагітності. 

Підготовка кадрів для лікування жінок і дітей мала стати одним із 

пріоритетів розвитку системи охорони здоров’я. У середині 1960-х рр. в УРСР 

діяло 15 медичних університетів, у семи з яких функціонували факультети 

підготовки педіатрів [447, с. 64-65]. Однак переписка обласних виконавчих 

комітетів із МОЗ УРСР свідчить про велику проблему у республіці із 

забезпеченням кваліфікованими медичними кадрами. Найбільш складна ситуація 

склалася у густонаселених областях УРСР, великих містах, а також у сільській 

місцевості. У 1967 році до МОЗ УРСР звертаються обласні комітети з проханням 

відкрити додаткові педіатричні факультети при медичних університетах 

Луганська та Івано-Франківська, через гостру потребу у лікарях-педіатрах. 

Натомість МОЗ, розглянувши прохання, зазначили, про можливість відкриття 

педіатричного факультету при Луганському медичному університеті, з 

додатковим прийомом на 150 чоловік на рік при умові, якщо місцеві виконавчі 

органи влади вирішать питання із зведенням додаткового навчального корпусу, 

відкриттям нових профілактичних кафедр, викладацьким складом [97, арк. 23]. 

Обласний комітет Івано-Франківської області отримав відповідь, що МОЗ УРСР 

обіцяє покрити дефіцит лікарів, однак відкривати факультет педіатрії не доцільно, 

адже в область не була забезпечена необхідною кількістю кадрів для підготовки 

лікарів, університет не мав необхідного навчального корпусу [97, арк. 44]. Проте 

частіш за все прохання місцевих органів влади забезпечити медичними кадрами 

пологові стаціонари та дитячі лікарні або залишалися без відповіді, або 

перенаправлялися безпосередньо до ЦК КПУ [97, арк. 27, 44; 111, арк. 10].  

Середньомісячна заробітна платня працівника охорони здоров’я в УРСР була 

однією із найнижчих серед усіх інших галузей народного господарства, менше 

отримували тільки працівники культури. Якщо середня заробітна платня 

робітників підприємств і держслужбовців у 1985 році становила 178,5 крб., 
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колгоспників – 135,6 крб., то працівники охорони здоров’я могли розраховувати 

на 123,5 крб. на місяць, при чому слід враховувати і той факт, що реальні доходи 

на душу населення в умовах кризи радянського ладу з року в рік падали [дод. Б]. 

Недостатня кількість кваліфікованих кадрів на місцях призводила до 

перевантаження медичних працівників, втрати пильності і уваги до пацієнтів. 

Відсутність матеріального державного заохочення працівників медичної сфери з 

одного боку штовхали працівників охорони здоров’я шукати роботу за 

сумісництвом, щоб мати змогу прогодувати свою сім’ю [106, арк. 6]. А з іншого 

призвели до масштабної проблеми – недбалого ставлення працівників закладів 

охорони здоров’я до своїх професійних обов’язків.  

Комісії МОЗ у доповідних записках до ВР і РМ УРСР неодноразово 

наголошували на недостатньому охопленні диспансерним спостереженням 

гінекологічних хворих, поганому вивченні ефективності диспансеризації та 

наслідків вагітності у обстежуваних жінок. З середини 1970-х років у республіці 

почала зростати смертність вагітних і породіль [49, арк. 11]. Однією із причин 

перевірки виділили недостатнє і недбале обстеження жінок на резус 

приналежність, в той самий час цей показник відігравав важливу роль у зростанні 

мертвонароджених і смертності новонароджених [40, арк. 35-36]. Причиною 

зростанні смертності у лікарняних закладах слугували випадки незаконного 

формальне утримування на роботі лишніх кадрів без належної кваліфікації для 

отримування керівництвом закладів державних дотацій та фінансових асигнувань. 

 Перевірки летальних випадків за 1970 - 1981 роки показали, що у структурі 

смертності вагітних більш як 25% займали кровотечі, та 18,5% - сепсис, що 

свідчило про невисоку кваліфікацію медичного персоналу. Частота захворювань і 

ускладнень під час пологів через сепсис [дод. Ц] у другій половині 1970-х років 

порівняно з першою половиною в стаціонарах Донецької, Львівської, 

Тернопільської, Харківської, Черкаської областей зросла у 2 рази, Вінницької, 

Житомирської, Івано-Франківської – більше ніж у 4, Луганської і Кримської – 

більш як у 8 разів [57, арк. 14]. У випадках смерті породіль від сепсису і 

перитоніту після кесаревого розтину причиною слугувала пізня діагностика 
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септичних станів, безсистемна антибактеріальна терапія, запізніле хірургічне 

лікування [дод. Ц]. При аналізі випадків смерті жінок в акушер-гінекологічних 

відділеннях не завжди долучалися спеціалісти анестезіологи-реаніматологи [59, 

арк. 18]. 

Експертна оцінка смертності вагітних, породіль і гінекологічно хворих у 

1981 році засвідчила, що у 40-ка випадках із 100 не були використані усі фактори 

з попередження летальних випадків, які пов’язані як з організацією готовності 

пологових відділень до надання невідкладної допомоги, так і з рівнем кваліфікації 

акушерів-гінекологів та анестезіологів. Результати розслідування скарг на 

смертність дітей, вагітних та породіль свідчили, що смертність породіль через 

кровотечі у більшості випадків ставала наслідком неправильної оцінки величини 

кровотечі і несвоєчасним наданням лікувальної хірургічної і реанімаційної 

допомоги. При аналізі історії пологів, померлих від еклампсії [дод. Ц], 

встановлено несвоєчасне виявлення ранніх ознак токсикозу, некваліфіковане 

лікування і пізня пологова активність [52, арк. 18].  

Недбале ставлення до ведення документації щодо вагітних жінок, неналежне 

вивчення історії хвороб, особливо серед вагітних груп ризику, не дозволяло 

оперативно відстежувати відвідування і обстеження їх у консультаціях [59, арк. 

17]. Не завжди забезпечувалося диференційоване диспансерне спостереження 

вагітних, здоров’я і стан плоду яких знаходився під загрозою. Аналіз смертності 

новонароджених по Києву (1978 р.) показав, що у 70% випадків були допущена 

жіночими консультаціями недбалість у нагляді за вагітними. Так, у м. Києві в 

окремих закладах антенатальна загибель плоду досягала у 1981 році 60%, що 

свідчило про низьку якість роботи з диспансеризації вагітних груп ризику. 

Здійснений працівниками Управління лікувально-профілактичної допомоги дітям 

і матерям аналіз мертвонароджуваності показав, що причина загибелі плоду в 20-

25 % не встановлювалася, а це свідчило про погану організацію і низьку 

кваліфікацію співробітників патолого-анатомічної служби [55, арк. 60]. 

Аналіз історій мертвонароджених і померлих новонароджених дітей в 1981 

році показав, що 41% малюків народились з асфіксією [дод. Ц] і в 15% - 
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реанімаційні заходи при цьому були недостатні, а у 8% - зовсім незадовільними. 

Тільки у 2% - в реанімації новонароджених приймали участь анестезіологи. У 

більшості акушерських стаціонарів не було організоване цілодобове 

спостереження за новонародженими, що іноді призводило до недооцінки ступеню 

тяжкості і помилок у ранній діагностиці асфіксії, внутрішньочерепної травми та 

інших захворювань новонароджених. В акушерських стаціонарах допускалося 1-2 

місячне утримування хворих новонароджених, не дотримувався наказ МОЗ СРСР 

із своєчасного переведення хворих новонароджених до спеціальних відділень 

патології. У багатьох пологових закладах перевірки виявляли ряд порушень 

санітарно-протиепідеміологічного режиму, що призводило до спалахів гнійно-

септичних захворювань серед новонароджених і могло стати причиною ранньої 

смерті [50, арк. 17]. 

За оперативними даними за перші півроку 1981 року серед померлих дітей 

віком до 1 року, померлі у віці від 0 – до 6 днів становили по республіці – 31,5%, у 

м. Києві – 59,2%, у Севастополі – 48%, у Запорізькій області – 40,9%, Вінницькій 

– 38,8%, Харківській – 36,0%. Високий рівень смертності дітей у пологових 

будинках зумовлений значними недоліками у їх роботі. Перш за все у багатьох 

пологових будинках недостатньо надавалась реанімаційна допомога 

новонародженим дітям чи вона взагалі була відсутня (Запорізька, Кіровоградська, 

Закарпатська, Полтавська, Харківська, Чернівецька) [50, арк. 15-17]. У 

відділеннях новонароджених не створювалися необхідні умови для виходжування 

дітей, порушувалися санітарно-протиепідеміологічний режим, спостерігалась 

низька кваліфікація як лікарів-неонатологів, так і середнього медичного 

персоналу, послаблена увага і відповідальність лікарів акушер-гінекологів за 

станом здоров’я новонароджених, особливо під час першої доби життя. 

Головною причиною дитячої смертності в шести областях (Луганській, 

Одеській, Полтавській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій) в 1981 році були 

захворювання органів дихання. При цьому рівень дитячої смертності від 

захворювань в цих областях в 1,4 – 1,9 рази перевищував 

загальнореспубліканський. Питома вага добової летальності у дітей з пневмонією 
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в дитячих лікарнях і відділеннях коливалися від 9,9% у місті Києві до 43,4% в 

Одеській, 55,9% - Сумській, 39,3% - у Черкаській області [72, арк. 33-35]  

Перевірки, здійснювані МОЗ СРСР, звернули увагу, що впродовж 1970-1979 

років в УРСР захворювання новонароджених дітей на сепсис і токсико-інфекційні 

захворювання в акушерських стаціонарах зросла майже в 4 рази, одночасно 

збільшилась смертність від цих захворювань. Крім того, за свідченнями міністра 

МОЗ А. Е. Романенка від початку 1970-х років і до 1985 року в УРСР серед дітей 

до 1 року час від часу відбувався спалах захворюваності і смертності через 

паразитичні інфекції і сепсис [50, арк. 15]. Так, у 1981 році відсоток смертності 

дітей раннього віку від сепсису по УРСР зріс у 5, а в деяких областях у 10 разів 

[72, арк. 36]. Особливе занепокоєння комісій УЛПДДМ викликали обставини, що 

склалися у Волинській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Київській, 

Рівненській, Сумській і Тернопільській областях. У 1982 році перше місце в 

структурі дитячої смертності займали вроджені аномалії розвитку [дод. М (б)]. 

Аналіз історій летальних випадків від вроджених вад розвитку показав, що дуже 

часто помирали діти, смерті яких можна було б запобігти. 

Внутрішні комісії МОЗ УРСР, під час перевірок і звітів 1971, 1978, 1981 

років звертали увагу на те, що діти, які знаходились на обліку в міських 

лікувально-профільних стаціонарах УРСР, частіше хворіли на запалення легень, 

катар верхніх дихальних шляхів, психози і неврози [36, арк.13]. Але особливу 

небезпеку для дітей раннього і дошкільного віку становила проблема шлунково-

кишкових захворювань [32, арк. 19]. МОЗ УРСР зазначало, що у 1968-1979 роках 

в деяких областях республіки відбувся неконтрольований спалах захворюваності 

на дизентерію та інфекційний гепатит, які несли особливу небезпеку для здоров’я 

і життя дитини. Комісія Управління лікувально-профілактичної допомоги дітям і 

матерям провела розслідування і дійшла до висновку, що рівень захворювання на 

гепатит і кишкові інфекції дітей, які відвідували дитячі дошкільні заклади 

перевищував у 3, а подекуди у 9 разів рівень захворюваності на ці хвороби дітей, 

які не відвідували заклади дошкільного виховання. Більшість спалахів дитячих 

захворювань інспектори пов’язували з харчовим фактором передачі інфекції. 
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Джерелами їх виникнення могли бути працівники дитячих закладів, інколи 

порушення санітарно-гігієнічних норм в роботі об’єктів харчової промисловості, 

які допускали потрапляння до дитячого харчування збудників дизентерії .  

Доповідні записки, МОЗ УРСР, надіслані до ГУЛПДДМ СРСР підтвердили 

факт, що у 1985 році, однією з найбільших проблем серед захворюваності дітей 

дошкільного та шкільного віку залишався туберкульоз. Не дивлячись на 

покращення матеріального становища населення, та здійснені ряду 

протитуберкульозних заходів органами МОЗ, рівень захворюваності дітей на всі 

форми туберкульозу падав досить повільно, таким чином на 1985 р. близько 30 

тисяч дітей, були визнані хворими, 1 438 з яких стояли на обліку в органах МОЗ 

[54, арк. 86]. Крім того, чисельність дітей з яскраво віражними гіперергічними 

туберкуліновими реакціями [дод. Ц] зросла впродовж 1975-1985 рр. майже втричі 

і у 1986 році становила 78, 2% від усіх щеплених дітей.  

Згідно звітів Управління лікувально-профілактичної допомоги дітям і 

матерям, навіть на початку 1982 року в УРСР не могли надати належного 

лікування дітям із кишковими розладами. До ЦК КПУ з 1966 по 1985 роки 

надходили сотні звітів МОЗ і листів з обласних виконавчих комітетів партії з 

приводу спалахів хвороб дизентерії, інфекційного гепатиту і черевного тифу [94, 

арк. 28] як серед дітей дошкільного віку, так і серед учнів середніх шкіл, шкіл-

інтернатів і сільськогосподарських дитячих комбінатів [87, арк. 28, 44, 49; 90, арк. 

7; 94, арк. 12]. Працівники Управління лікувально-профілактичної допомоги дітям 

і матерям просили звернути увагу органів влади на проблему високого рівня 

дитячої смертності в УРСР. Однак, частіш за все отримували відповіді, що робота 

ведеться, лікарні будуються, питання вирішуються. 

Незадовільна робота лікувально-профілактичних установ була далеко не 

єдиною причиною високого рівня дитячої захворюваності та смертності. 

Зростанню захворюваності дітей і жінок за межами медичних установ сприяли й 

інші фактори, які не мали безпосереднього відношення до системи охорони 

здоров’я. 
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Однією з причин підвищення рівня дитячої смертності в УРСР в 1970-х роках 

слугувало забруднення навколишнього середовища, поява нових технологічних 

процесів, згубний влив яких на дітей не завжди можна було виявити заздалегідь. 

В УРСР впродовж 1960-1970-х років велось активне будівництво атомних 

електростанцій і хімічних гігантів, в роботі яких активно використовувалась 

жіноча праця [285, с. 405]. Окрім розвитку промисловості, розпочалася активна 

хімізація сільського господарства, було взято курс на меліорацію земель. На 

полях колгоспів і радгоспів використовували необмежену кількість мінеральних 

добрив і біоцидів [351]. На середину 1980-х рр. Україна належала до екологічно 

найбільш забруднених регіонів планети. Тут акумулювалася чверть союзних 

промислових забруднень. Із 45 великих міст республіки лише в чотирьох 

концентрація шкідливих речовин не перевищувала норми [351]. Безвідповідальна 

екологічна політика мала катастрофічні наслідки не лише для екологічної ситуації 

в республіці, але і безпосередньо впливала на рівень народжуваності в УРСР [92, 

арк. 25]. Так, дослідження проведені радянським економіко-статистичним 

виданням ЕКО у 1972-1975 роках показали, що у жінок, які займалися тяжкою 

фізичною працею при шкідливих умовах виробництва, діти мали найгірші 

показники стану здоров’я [455].  

Результати вивчення перебігу вагітності жінок сидячих професій із сильним 

фізичним навантаженням, робітниць промислових підприємств, трактористок і 

комбайнерок, здійснені Київським інститутом гігієни праці і захворювань праці у 

1974 році були невтішними. Вчені довели, що така робота є неприпустимою для 

жінок, а особливо в період вагітності, адже вона негативно впливала на перебіг 

вагітності і спричиняла загострення гінекологічних хвороб, зміщення внутрішніх 

органів. Дослідники наполягали, на негайному переведенні жінок із часу 

встановлення вагітності на іншу більш легшу роботу, зі збереженням заробітної 

платні [46, арк. 25]. Однак, статистичні дані показували, що до середини 1980-х 

рр. Відсоток жінок, задіяних на роботах у галузях важкої промисловості і на 

шкідливому виробництві не падав, а навпаки зростав, що свідчило про 
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декларативність радянських нормативних актів з охорони праці жіночого 

населення і застережень МОЗ УРСР [112, арк. 1]. 

Одним із напрямів роботи УЛПДДМ було здійснення санітарно-

просвітницької роботи серед жінок, надання допомоги щодо правового захисту 

відповідно до законодавства СРСР про охорону материнства і дитинства, 

проведення профілактичних заходів, спрямованих на попередження ускладнень 

вагітності, пологів і післяпологового періоду гінекологічних захворювань. 

Більшість із просвітницьких пропагандистських заходів лягали на плечі 

працівників жіночих консультацій. 

Згідно комплексного плану Управління лікувально-профілактичної допомоги 

дітям і матерям і Республіканського будинку освіти впродовж 1960-1980-х років 

здійснювалася широка пропаганда виховання здорової дитини, профілактики 

найбільш поширених захворювань дітей раннього віку, гігієнічного виховання 

жінок на виробництві, популяризації радянського законодавства про державну 

допомогу сім’ям, які мають дітей. Ще в другій половині 1960-х років у більшості 

дитячих і жіночих консультацій УРСР були організовані школи для вагітних, де 

проводилася профілактика пологів і підготовка майбутніх матерів по догляду і 

годуванні новонародженого [ 26, арк. 20-21]. 

Відповідно до наказу МОЗ СРСР від 06.11.1969 року №813 «Про організацію 

консультативних кабінетів з медичної генетики у Республіканських крайових, 

обласних лікарнях», в 1979 році в УРСР організована медико-генетична 

консультація «Шлюб і сім’я» на базі Київського НДІ педіатрії, акушерства і 

гінекології, яка виконувала функції республіканського центру, у всіх обласних 

центрах, на базі клінічних обласних лікарень організовані медико-генетичні 

кабінети. На прохання МОЗ УРСР, МОЗ СРСР у 1979 році дозволило організацію 

аналогічних медико-генетичних консультацій у Харкові, Одесі, Кривому Розі [51, 

арк. 119]. 

Не дивлячись на певні успіхи у пропагандистській роботі, в УРСР не вдалося 

повністю забезпечити жінок просвітницькими матеріалами та консультативними 

заходами. В реалізації пропозицій МОЗ УРСР по організації консультації «Сім’я і 
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шлюб», а також «Диспансеру з реабілітації репродуктивної функції жінки» 

виникли певні труднощі у зв’язку з тим, до розпаду СРСР через бюрократичну 

тяганину так і не було затвердженого МОЗ СРСР положення про штатні 

нормативи для них. Виникали також труднощі у виділенні для цих закладів 

приміщень перших поверхів житлових будинків і адміністративних будівель [51, 

арк 120]. 

Просвітницька робота здійснювалась також за рахунок поширення серед 

жінок методичних рекомендацій МОЗ СРСР «Організація санітарно-

просвітницької роботи із попередження абортів». Органи державної влади 

констатували, що однією з причин погіршення демографічної ситуації в СРСР 

було систематичне зростання переривання незапланованої вагітності. В 1970-

1980-х роках в УРСР такі заходи ставали результатом самостійної сімейної 

політики, зниканням у більшості випадків економічної зацікавленості у дітях. 

Число жінок, що звернулися за направленням на операцію із переривання 

вагітності у 1965 році в УРСР становило - 132186 тисяч, а у 1985 році вже 1 

мільйон 136 тисяч жінок звернулися за абортами, 106 тисяч з яких здійснили 

операції за межами лікарняних закладів [дод. Л].  

Таким чином, УРСР у 1985 році входила у трійку республік за кількістю 

абортів, поступаючись лише РСФРР та Молдавській РСР [184, с. 60]. Однак, 

вважати лише внутрішньо сімейне планування дітей єдиною причиною масових 

абортів у республіці є недоречним. Певну роль відіграв і низький рівень роботи 

органів просвітництва в СРСР. Крім того, штучне переривання вагітності у деяких 

випадках не лише наносило непоправну шкоду здоров’ю жінки, але інколи 

слугувало причиною смерті жінки. 

На виконання наказу МОЗ «Про дотримання законодавства із забезпечення 

медичною допомогою вагітних жінок та новонароджених» при органах РАЦС 

вводився новий факультативний курс «Етика і психологія сімейного життя». У 

республіці з 1979 року з ініціативи Київського НДІ педіатрії, акушерства і 

гінекології організовані народні університети охорони материнства і дитинства, 

ректорами їх були заступники голів обласних відділів охорони здоров’я. Заняття 
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відбувалися згідно 2-річної програми, яка час від часу переглядалася і 

доповнювався. На базі будинків культури у 1985 році всього працювало таких 218 

університетів, у них навчалися санітарній грамотності, культурі, підготовці до 

материнства 25 тисяч жінок. В їхній роботі активну участь приймали відомі 

медики, вчені, організатори охорони здоров’я [70, арк. 5]. У 1985 році в УРСР 

діяли 551 школа материнства, які функціонували на базі пологових будинків і 

акушерських стаціонарів, в яких, за даними МОЗ УРСР, щорічно навчалося більш 

як 700 тисяч жінок. 1039 шкіл майбутніх матерів, організованих при жіночих 

консультаціях, з щорічним навчанням у них близько 17 тисяч вагітних жінок, 19 

шкіл молодого батька з щорічним навчанням в них близько 100 тис. осіб [51, арк. 

118]. 

Не дивлячись на статистичні дані, звіти МОЗ УРСР наголошували, на 

недостатній пропагандистській роботі серед майбутніх матерів щодо шкоди 

аборту, паління, алкоголю, аморального способу життя. Крім того, в республіці 

навіть на початку 1980-х років існувала проблема догляду за власною гігієною, як 

серед жіночого, так і чоловічого населення, особливо у сільській місцевості [70, 

арк. 5-6]. Незадовільна просвітницька робота, щодо поводження з дітьми на 

ранніх етапах їхнього життя, особливо серед молодих недосвідчених матерів, теж 

слугувала причиною смертності дітей. Державні кампанія із впровадження 

санітарного просвітництва серед дорослого населення УРСР, як і більшість 

радянських реформ, носила скоріше декларативний і пропагандистський характер.  

Вирішенням питань удосконалення роботи медичних закладів в УРСР 

впродовж 1960-1980-х років займалися науково-дослідні інститути УРСР на базі 

МОЗ. Так, питаннями наукового обґрунтування охорони здоров’я жінки матері і 

новонародженої дитини, а також віковими особливостями дитячого організму 

займався в УРСР Київський науково-дослідний інститут педіатрії, акушерства і 

гінекології. У роки 9-ї п’ятирічки керівництвом КНДІ піднімалось питання 

будівництва нового корпусу, де передбачалось розміщення Республіканського 

центру охорони материнства і дитинства [113, арк. 10-12]. Однак у зв’язку із 

обмеженнями у капіталовкладеннях, виділених республіканським бюджетом на 
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будівництво об’єктів охорони здоров’я, будівництво корпусу КНДІ, проектом 

плану на 1971 – 1975 не було передбачено [83, арк. 81]. Республіканський центр 

охорони материнства і дитинства УРСР на 550 місць при КНДІ було збудовано на 

початку одинадцятої п’ятирічки в 1981 році під контролем особисто В. 

Щербицького. Центр, за висновком комісії, був оснащений сучасним медичним 

обладнанням і апаратурою, легким, м’яким і твердим інвентарем необхідними 

штатними і медичними працівниками [91, арк. 14]. 

На регіональному рівні вивченням охорони здоров’я матері і дитини 

займалися Львівський НДІ педіатрії, акушерства і гінекології і його Мукачівська 

філія [102, арк. 15]. Питаннями допомоги дітям, які страждали на нервово-

психічні захворювання, а також дослідженнями проблем новонароджених з 

патологіями нервової системи займався Харківський науково-дослідний інститут 

неврології і психіатрії [29, арк. 10]. 

У другій половині 1970-х – першій половині 1980-х років особливу увагу 

вчені науково-дослідних інститутів приділили вивченню причин спалахів дитячих 

хвороб на ранніх етапах життя, що призводило до смертності та пошукам 

вирішення цієї проблеми. Так, республіканською комісією розроблений план 

наукових досліджень з питань стафілококової і сальмонельозної інфекції на 1980-

1985 рр. Київський НДІ, акушерства і гінекології включений у програму 

міжнародного співробітництва з профільним інститутом Академії медичних наук 

СРСР і вченими Фінляндії з питань гіпоксії плоду і новонародженого [51, арк.72]. 

Представники українських республіканських науково-дослідних інститутів, а 

також представники МОЗ УРСР брали активну участь у загальносоюзних 

теоретичних обговореннях проблем дитячої захворюваності і смертності та 

пошуків шляхів їх вирішення. Впродовж 1965-1985 років відбулися ІІІ Всесоюзні 

з’їзди педіатрів, а також Пленум всесоюзної спілки дитячих лікарів СРСР, в яких 

брали участь як представники практичної охорони здоров’я, так і наукові 

співробітники НДІ і представники медичних вузів УРСР. Головними темами для 

обговорення на всесоюзних з’їздах педіатрів стали питання, присвячені охороні 

здоров’я матері, плоду і новонародженого[432], охорони здоров’я дітей і підлітків 
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СРСР [396], алергії, інфекційно-алергічні захворювання і респіраторні вірусні 

інфекції у дітей [221], проблема дитячої смертності [432] від дитячих інфекцій, 

пневмонії, туберкульозу [263]. Впродовж другої половини 1960-х – першої 

половини 1980-х років і на території УРСР відбулося IV з’їзди дитячих лікарів 

УРСР (1965, 1972, 1977, 1982) у Києві, Одесі та Харкові, під головуванням 

міністрів охорони здоров’я УРСР П. Л. Шупика, В. Д. Братуся та А. Ю. 

Романенка, на яких піднімались питання ранньої дитячої смертності в республіці, 

проблеми боротьби з різними формами дитячого туберкульозу, а також кишкових 

інфекцій [404; 405; 426; 64] та ін. 

Однак лише у 1988 році на ХІІ Всесоюзному з’їзді дитячих лікарів було 

прийнято резолюцію, в якій зазначалося, що показники рівня дитячої смертності 

СРСР в декілька раз більші від показників більшості розвинених країн світу – в 5 

раз від Японії, у 2,5 рази від США і НДР. І хоча у Білорусі, Прибалтиці у в 

Україні рівень дитячої смертності визначався досить низьким, загально-союзна 

ситуація залишалася складною. В резолюції також підкреслювалось, що завдяки 

гарній організації роботи, високій кваліфікації медиків, професійному ставленні 

до своєї справи, вітчизняна система охорони материнства і дитинства могла б 

досягнути позитивних результатів, оскільки зниження дитячої смертності - це 

справа професійної честі радянських педіатрів [273].  

Таким чином, впродовж 1965-1985 років державою робилися спроби щодо 

покращення демографічної ситуації в республіці і досягнення зниження дитячої 

смертності. Здійснювані заходи, передбачали будівництво і відкриття мережі 

жіночих консультацій, гінекологічних стаціонарів, пологових будинків і дитячих 

лікарень із максимальним забезпеченням жінок і дітей лікарняними ліжками. 

Однак, питання укомплектування медичних закладів спеціалізованим 

обладнанням, діагностичним устаткуванням, медикаментами, і в першу чергу 

кваліфікованими кадрами, залишились поза увагою органів державної влади при 

розподілі коштів на розвиток системи охорони здоров’я. Така безвідповідальна і 

екстенсивна медична політика держави впливала на погіршення здоров’я серед 

дітей, вагітних та породіль. Разом із тим, в УРСР впродовж 1964-1985 рр., 
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відбувалося не лише зростання дитячої захворюваності загалом, але на перші 

місця вийшли онко-хвороби, туберкульоз, хвороби дихання серед дітей 

дошкільного та раннього шкільного віку, вилікувати які радянська медицина 

найчастіше не була в змозі. Крім того, в УРСР в 1970-х рр. відбувається 

неконтрольований спалах ранньої дитячої смертності, який фактично залишався 

поза увагою радянської влади аж до кінця 1970-х рр.  

УРСР на початку 1980-х років, не дивлячись на одне з найкращих 

забезпечень лікарями в СРСР, займала перші місця за рівнем материнської 

смертності у пологових стаціонарах, це пов’язувалось з безвідповідальним 

ставленням медичних працівників до своїх обов’язків, їх низькою кваліфікацією 

та матеріальною незацікавленістю у якісному надання медичних послуг. Такі 

негативні тенденції у розвитку системи охорони здоров’я були спричинені не 

лише проблемами всередині системи медицини, але й поглибленням економічної 

кризи, що тягла за собою зубожіння населення, погіршення рівня життя, 

безвідповідальна екологічна політика держави, фактична відсутність 

просвітницької діяльності органів пропаганди, невідповідність між 

задекларованими та реалізованими заходами держави. Політика нарощування 

показників призвела до того, що у середині 1980-х років СРСР вийшла на перше 

місце у світі за кількістю лікарів і лікарняних ліжок. Медичні ж заклади в своїй 

більшості не були оснащені ні сучасними засобами діагностики, ні лікувальною 

апаратурою, ні медикаментами, ні персоналом належної кваліфікації.  
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3.2. Охорона материнства і дитинства у діяльності органів соціального 

забезпечення і суспільного виховання. 

 

Охорона материнства і дитинства в СРСР, закріплена низкою нормативно-

правових актів, передбачала не лише здійснення державних заходів із 

забезпечення охорони здоров’я матері і дитини. Держава піклувалася також про 

соціальне забезпечення жінки-матері, шляхом гарантування їй належних умов 

праці, дотриманням трудового законодавства щодо праці вагітних і жінок із 

дітьми, наданням допологових і післяпологових оплачуваних відпусток, 

забезпеченні матеріальною і моральною підтримкою найменш захищених 

категорій сімей, одиноких і багатодітних матерів. Організація функціонування 

дитячих закладів суспільного виховання, зокрема, для сиріт чи дітей позбавлених 

батьківського піклування через роботу дитячих садків-ясел, дитячих будинків, 

шкіл-інтернатів, загальноосвітніх шкіл, позашкільних закладів виховання, також 

становила один із напрямів державної політики із охорони материнства і 

дитинства в СРСР. Якщо забезпечення охорони здоров’я матері і дитини значною 

мірою здійснювалось і контролювалось МОЗ, то всі інші перераховані 

організаційні і практичні заходи із охорони материнства та дитинства в СРСР 

покладались як на міністерство охорони здоров’я, освіти, соціального 

забезпечення, так і на республіканські міністерства, а також передбачали широке 

залучення громадськості.  

Усі кроки радянської влади із організації роботи установ із охорони 

материнства і дитинства здійснювалися для вирішення демографічної ситуації. 

УРСР в 1960-1980-х роках входила до числа республік СРСР, які мали найменший 

коефіцієнт народжуваності. На початку 1970-х років в ЦК КПУ, активно 

обговорюючи проблему з трудовими ресурсами у республіці, констатуючи, що 

зниження народжуваності закономірне для високорозвинутих і ряду країн, що 

розвиваються, як капіталістичного, так і соціалістичного світу. Внаслідок 

зниження народжуваності в республіці вікова структура населення змінювалась, 

зменшувалась питома вага населення молодшого працездатного віку, а також 
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поглиблювався процес старіння населення [1, арк. 58-59]. В результаті того, що за 

роки VIII п’ятирічки резерви трудових ресурсів у республіці майже були 

вичерпані, приріст населення в умовах розширених потреб народного 

господарства в робочій силі був незадовільним [85, арк. 2-11]. В умовах 

напруження з трудовими ресурсами та потреби народного господарства в робочій 

силі, радянське керівництво республіки дійшло висновку, що слід активніше 

залучати жінок до виробничого процесу шляхом надання їм різноманітних 

соціальних гарантій і пільг. 

 З приводу демографічного спаду радянськими демографами і соціологами 

точилася дискусія ще з початку 1970-х років. Вчені активно досліджували 

причини зниження народжуваності у республіках СРСР і розкрили низку 

чинників, які могли вплинути на депопуляцію населення в радянській державі. 

Так, було виявлено зв’язок між рівнем народжуваності та зайнятості жінок у 

народному господарстві [388, с. 208]. Радянська дослідниця Н. Таубер, ще у 1970 

році за допомогою групування союзних республік за показниками народжуваності 

і за відсотком жінок у складі робітників, службовців і колгоспників з’ясувала, що 

чим більший рівень зайнятості жінок на виробництві, тим нижчий коефіцієнт 

народжуваності у республіці [408, с. 3-19]. Починаючи з перших років 

становлення радянської влади, питома вага жінок, зайнятих у суспільному 

виробництві УРСР постійно збільшувалась. Так, з 1940 року відсоток жінок, 

зайнятих у суспільному виробництві УРСР, зріс із 37% - до 52 % у 1985 році [183, 

с. 240]. Таким чином, до розпаду СРСР Українська РСР входила до п’ятірки 

республік з найбільшим коефіцієнтом зайнятості жінок, поступаючись лише 

Естонській, Латвійській і Білоруській РСР [182, с. 395]. Активне залучення жінок 

до суспільного виробництва аж ніяк не покращувало демографічну ситуацію в 

державі. Одним із методів вирішення проблеми із народжуваністю було 

запровадження нового трудового законодавства у 1971 році, яке всіляко 

заохочувало працю вагітних і жінок з дітьми, шляхом надання пільг у вигляді 

покращення умов праці, частково оплачуваних відпусток по вагітності, 

збереженні робочого місця на час декретної відпустки і заборону праці на 
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шкідливому виробництві [149, с. 117]. Радянська пропаганда, зазначала, що 

Кодекс про працю СРСР був найбільш гуманним і справедливим у світі [359]. 

Однак, декларування широких прав і гарантій для працюючої жінки ще не 

означало реалізацію проголошених програм.  

Особливу увагу питанням дотримання конституційних норм і соціального 

законодавства щодо праці і прав жінок було приділено на державному рівні на 

початку 1970-х років у зв’язку із проголошенням 1975 року Міжнародним роком 

жінки. Тож, у Радянському Союзі оголосили, що покажуть усьому світу свою 

дієву і всеосяжну опіку над здоров’ям і покращенням умов праці жінок [339]. За 

наказом РМ УРСР Міністерство соціального забезпечення УРСР здійснило 

показові перевірки умов праці, побуту і відпочинку працюючих жінок на 

підприємствах республіки. У доповідній записці заступника Міністра соціального 

забезпечення УРСР О. М. Лук’яненка зазначалося, що в результаті всесоюзного 

огляду умов праці жінок у 1975 році, місцевими комітетами профспілок та бюро 

первинної організації виявлено суворе дотримання норм радянського 

законодавства про працю вагітних жінок та матерів, які годують немовлят або 

мають дітей дошкільного віку. На окремих підприємствах, де працюють вагітні 

жінки, або жінки, які мають дітей, створюються спеціальні дільниці з режимом 

роботи в одну зміну [76, арк. 9]. 

У звіті до Республіканської колегії з проведення в УРСР Міжнародного року 

жінки зазначалось, що з метою поліпшення медичного обслуговування жінок-

робітниць промислових підприємств і посилення контролю за охороною їх праці, 

МОЗ УРСР видало наказ від 25 квітня 1974 року №198 «Про подальше 

поліпшення медичного обслуговування жінок-робітниць і посилення контролю за 

виконанням трудового законодавства по охороні праці жінок». Разом з тим, 

комісії-перевірки наполягали на перегляді списку робіт, в яких заборонена праця 

жінок, та прийнятті нових положень про регламентацію жіночі праці [46, арк. 17]. 

Проте довідки, доповідні записки перевірок щодо дотримання законодавства про 

працю і охорону здоров’я вагітних і жінок з дітьми надають не таку оптимістичну 

інформацію. Комісії-перевірки Міністерства соціального забезпечення УРСР 
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щодо дотримання трудового законодавства зазначали, що органи охорони 

здоров’я, профспілкові організації та керівники підприємств і організацій не 

завжди забезпечували дотримання трудового законодавства про охорону 

материнства і дитинства. Деякі жінки, які завагітніли поза шлюбом, не йшли у 

декретну відпустку і працювали на важких фізичних роботах до народження 

дитини, проте зазначені організації не вживали необхідних заходів для надання 

моральної та матеріальної підтримки працюючій вагітній жінці [107, арк. 2-7]. 

За результатами перевірок напередодні Міжнародного року жінки комісії 

зазначали про послаблення контролю за виконанням законодавства з охорони 

жіночої праці. В республіці значна частина жінок були задіяні на шкідливому 

виробництві і продовжували виконувати тяжку ручну роботу, що, часто, 

призводило до погіршення їх здоров’я і до передчасних пологів чи викиднів. 

Перевірки роботи промислових підприємств показали, що 13,6% жінок (більш як 

1,5 млн.) станом на 1975 рік працювали на шкідливому виробництві в УРСР [48]. 

У 1985 році зайнятість жінок на роботах із шкідливими умовами праці становила 

– 52,2% (9,4 млн. жінок) [дод. Г]. Такі цифри свідчать про декларативність 

політики держави, щодо ліквідації зайнятості жінок на шкідливому виробництві, 

та відкрите ігнорування керівництвом підприємств і правових норм для 

покращення виробничих результатів своєї установи. 

Перевірки умов праці робітниць підприємств і колгоспів, здійснювані МОЗ 

УРСР в 1980 році, також зазначали, що в республіці впродовж 1970-х рр. 

чисельність жінок, зайнятих на шкідливому виробництві збільшилась у 1,5 рази. 

Підвищення зайнятості жінок у промисловості і сільському господарстві тягло за 

собою зниження народжуваності [51, арк. 38-39]. І не через активну суспільну 

позицію та прагнення до кар’єрних звершень, а через зайнятість жінок на роботах 

із тяжкими фізичними навантаженнями, що найчастіше ставало причиною 

самостійного переривання вагітності у ранні строки, передчасних пологів, 

народженням дітей з вадами розвитку. 

Увагу органів державної влади до встановлення спеціальних умов праці 

жінкам, працівницям колгоспів намагалися звернути вчені НДІ акушерства і 
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гінекології м. Києва, які у 1974 році здійснили аналіз і перевірку перебігу 

вагітності і пологів жінок – трактористок і комбайнерок. Дослідження перебігу 

вагітності жінок цих категорій, показали, на скільки сильно фізичне навантаження  

негативно впливає на перебіг вагітності, а також сприяє загостренню 

гінекологічних хвороб і зміщенню внутрішніх статевих органів. Учені наполягали 

на переведенні жінок трактористок і з моменту встановлення вагітності на іншу, 

більш легку роботу із збереженням середньої заробітної плати, а також наданням 

цим жінкам у період менструації відпустки у розмірі 1-2 дні із збереженням 

заробітної плати [46, арк. 25]. Однак статистика залучення жінок до важких робіт 

у колгоспах знизилась лише на 6% з 52% у 1970-му році до 46% у 1985 році [183, 

с. 240]. 

Невирішеним питанням залишилось надання жінкам законодавчо 

затверджених оплачуваних допологових і післяпологових відпусток. Перевірки, 

здійснені працівниками МОЗ УРСР, виявили, що значна частина жінок, особливо 

сільської місцевості, через зайнятість у колгоспах потрапляли під нагляд жіночих 

консультацій у пізні строки вагітності. Тому адміністраціями підприємств і 

колгоспів допускалися непоодинокі помилки у призначенні допологових 

відпусток [57, арк. 13]. У 1965 році потрапило під нагляд консультацій у містах - 

428873 жінок, у селах – 246844, із них мали пологову відпустку у містах – 283720, 

у селах – 164442, що становило близько 66% із числа усіх вагітних, які стояли на 

обліку [20, арк. 27]. Що правда у міській місцевості до кінця 1970-х років 

спостерігалась позитивна тенденція у вирішенні даної проблеми, тоді як у 1981 

році кількість жінок-селянок, що перебували на обліку у консультаціях порівняно 

із 1965 зменшилась майже на 60 тис. [дод. М (а)]. Такі тенденції радянські органи 

влади виправдовували стрімкою урбанізацією в Україні, та зменшення 

народжуваності в республіці загалом.  

Аналіз результатів вибіркової перевірки правильності видачі допологових і 

післяпологових відпусток жінкам-колгоспницям показав, що в переважній 

більшості закладів, при видачі лікарняних листів не повністю виконувався закон 

СРСР «Про пенсії і виплати членам колгоспу» ( 1964 р.) та Постанова РМ «Про 
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покращення забезпечення виплатами по вагітності і пологах і по догляду за 

хворою дитиною» (1973 р.). Перевіркою 1965 року встановлено, що в цілому ряді 

областей відсоток помилок під час видачі декретних листів нижче 

середньореспубліканського – на 7,8%. Кіровоградська – 6%, Рівненька - 6,2%, 

Львівська - 7,3%. В той самий час найбільш незадовільний цей показник у 

Запорізькій – 10,09%, Чернівецькій - 11,0%, Полтавській області – 11,7% [20, арк. 

27-28]. 

В низці випадків при пізніших перевірках дотримання трудового 

законодавства були виявлені грубі порушення. Так, перевірки 1978 року показали, 

що у Вінницькій області в одному випадку допологова відпустка видана лише на 

35 днів замість 56, а в двох випадках (при передчасних пологах, при всиновленні) 

не видана взагалі. В Івано-Франківській області виявлений випадок, коли вагітній 

не надано лікарняного листа за дні фактичного переношування плоду. В 

Полтавській і Кіровоградській областях в багатьох випадках післяпологова 

відпустка надавалася не з дня пологів, а з дня закінчення допологової відпустки. В 

4-х випадках Чернівецької області без будь-якої причини допологова відпустка 

взагалі не надавалась [50, арк. 21]. Такі випадки свідчили про порушення 

трудового законодавства щодо жінок, та про формальне ставлення до виконання 

своїх обов’язків на місцях. Так, недотримання норм трудового законодавства, 

щодо післяпологової відпустки, час від часу призводило до травматичних, а 

інколи і трагічних наслідків. Нещасні випадки з малолітніми дітьми часто 

траплялися через зайнятість матері на виробництві чи у колгоспі, коли малюка не 

рідко доводилося залишати на старших дітей, що було небезпечно для життя 

дитини. 

Безумовно, чітке дотримання трудового законодавства і надання жінкам 

відпусток по вагітності і пологах не могли повністю вирішити проблему низької 

народжуваності в УРСР. Радянські демографи, у 1970-х роках звернули увагу, що 

на народжуваність у республіках європейської частини СРСР впливав і фактор 

матеріального становища сімей з дітьми [248, с. 165]. Згідно радянського 

законодавства матері, які мали двох дітей, при народженні третьої і кожної 
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наступної дитини отримували від держави одноразову допомогу, а ті які мали 

трьох дітей, при народженні 4-ї і кожної наступної дитини крім одноразової 

допомоги, мали отримувати щомісячну допомогу на дітей. Одинокі ж матері мали 

право отримати додаткові щомісячні виплати [73, арк. 3-4 ]. Витрати державного 

бюджету УРСР на соціальне забезпечення впродовж 1960 – 1985 рр. зросли з 

11,0% до 17,5% [дод. В], однак витрати на державні допомоги багатодітним і 

одиноким матерям, які входили до цієї статті витрат, скоротилися впродовж 

згаданого періоду з 0,8% у 1960 році до 0,2% у 1985 році [183, с. 406]. Офіційна 

радянська статистика і звіти МСЗ УРСР за 1966 – 1985 рр. про витрати 

міністерства на соціальне забезпечення свідчили, що чисельність багатодітних і 

одиноких матерів, які отримували грошову допомогу від держави впродовж 

вказаного періоду скоротилась з більш як 625 тис. чоловік у 1966 році до 210 тис. 

чоловік у 1983 році [Дод. Д]. Вочевидь, скорочення асигнувань на соціальні 

виплати багатодітним одиноким матерям, пояснювалися суттєвим кількісним 

зменшенням даних категорій населення.  

У 1973 році проводилась перевірка МОЗ щодо соціально-економічного 

становища багатодітних сімей та одиноких матерів у неколективізованих селах 

УРСР, яка показала, що рівень матеріального забезпечення їх невисокий, 

особливо одиноких матерів. Комісії у звітах засвідчили, що грошові прибутки на 

місяць в середньому складали 10–11 крб. на одного члена багатодітної сім’ї та 

6,33 – 8,20 крб. на одного члена сім’ї одиноких матерів. Таким чином, вже на 

початку 1970-х років, було очевидно, що система пільг і виплат для різних 

категорій сімей із дітьми не відповідала реальним запитам населення і 

потребувала реформування [86, арк. 4-5]. Внутрішнє листування органів 

державної влади УРСР у 1972 році з приводу цього питання свідчить про те, що 

влада звернула увагу на тенденції до зменшення кількості багатодітних матерів, і 

зазначала, що вочевидь до 1990 року в УРСР така категорія виплат взагалі може 

зникнути [85, арк.20].  

В умовах стагнації економіки СРСР і поступового зубожіння населення, 

радянська влада перекинула свої орієнтири на малозабезпечені сім’ї, яких в 
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Українській РСР із року в рік ставало дедалі більше. У 1971 - 1972 роках в 

середовищі партійних органів та органів влади УРСР почала точитися дискусія з 

приводу актуальності і демографічних наслідків введення у республіці 

матеріальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. З цього приводу на замовлення 

Держплану УРСР були проведені перевірки і дослідження матеріального 

становища різних соціальних категорій міського і сільського населення. У 

довідках зазначалося, що в УРСР існували значні відмінності у рівнях 

матеріального забезпечення сімей у соціальному розрізі. У 1970-році сімей із 

прибутком менше 50 крб. на члена сім’ї із середовища робітників було 15,1%, тоді 

як із середовища колгоспників – 37,2%. Матеріально гірше забезпечені сім’ї, як 

правило мали більше дітей, ніж більш забезпечені сім’ї. У 1970-му році майже 

35% усіх дітей республіки у віці до 16 років виховувались у малозабезпечених 

сім’ях. Причому частка цих дітей у групі робітників становила приблизно 24,4%, 

а у групі колгоспників – більше половини (56,8%). Введення допомоги 

малозабезпеченим сім’ям, на думку партійних ідеологів, мало вплинути на зміну 

структури і контингенту сімей [85, арк. 21-25]. Відповідно, були досліджені 

розбіжності у характері витрат сім’ї в залежності від її прибутку. Витрачаючи 

менше грошей на непродовольчі товари, сім’ї робітників і колгоспників, не лише 

менше купували, але надавали перевагу речам гіршої якості по нижчій ціні. Від 

такої соціальної диференціації найбільше страждали діти.  

В умовах коли основний прибуток сім’ї формувався за рахунок надходжень 

із фонду оплати праці, на матеріальному добробуті відображалась дія 

демографічних факторів загалом і кількості дітей зокрема. Таким чином, у ЦК 

КПУ, обговорюючи проблему необхідності введення допомоги малозабезпеченим 

сім’ям, відзначили, що зростання матеріального добробуту населення 

супроводжувалося зменшенням його репродуктивності через збільшення розриву 

між потребами і можливостями їх задовольнити [420, с. 158-164]. Тож, прямим 

результатом введення допомоги малозабезпеченим сім’ям мало б стати перш за 

все покращення їхнього матеріального становища і зменшення соціальної 

диференціації сімей за рівнем їхнього матеріального добробуту. Прямий 
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демографічний ефект від введення сімейних надбавок мав бути викликаний 

покращенням матеріальних умов життя дітей в малозабезпечених сім’ях. 

Натомість існували досить серйозні підстави вважати, що введення в 1974 році 

допомоги на дітей для малозабезпечених сімей опосередковано мало сприяти 

зменшенню числа дітей у цих сім’ях [85, арк. 19-48]. Зростання матеріального 

добробуту сімей впливало на зростання їх культурного рівня, що дозволило б 

змінити ієрархію потреб людей від матеріального до потреб батьківства та 

материнства. Тому надзвичайно важливо було, на думку партійних ідеологів, 

створити психологічний клімат у сім’ї, шляхом правильної пропаганди і виховати 

готовність молодих пар йти на певні жертви за для створення здорової радянської 

сім’ї, що в свою черг мало б сприяти збільшуванню народжуваності. 

Директивами ХХІV з’їзду КПРС по дев’ятому п’ятирічному плану розвитку 

народного господарства було передбачено в 1974 році ввести державну допомогу 

на дітей малозабезпечених сімей, яка передбачала виплату щомісячної допомоги 

12 крб. на кожну дитину до досягнення нею 8-річного віку тим сім’ям, у яких 

середній сукупний прибуток на члена сім’ї не перевищував 50 крб. на місяць. 

Вказана допомога на дітей робітникам і службовцям мала виплачуватися за 

рахунок державного бюджету, а сім’ям колгоспників за рахунок колгоспів і 

радгоспів [107, 2-7]. Річні звіти, подані Міністерством соціального забезпечення 

УРСР щодо допомоги на дітей у малозабезпечених сім’ях, свідчать про те, що у 

республіці впродовж 1975 – 1985 років спостерігалася тенденція до зростання 

кількості малозабезпечених сімей, адже з року в рік кількість виплат цим 

категоріям сімей зростала. Якщо у 1975 році – 270 тис. сімей УРСР отримали 

фінансову допомогу на дітей, то у 1980-році кількість таких сімей становила 

більш як 500 тис. [дод. Д]. Однак діюча система пільг і допомог, розміри якої у 

системі роздрібних цін були мізерні, не покривала першочергових потреб дітей і 

не здійснювала задекларовану державою охорону материнства і дитинства. 

Матеріальна підтримка сім’ям з дітьми виявлялася не суттєвою. 

Статистика свідчить, що у 1970-1980-х роках абсолютна більшість сімей в 

УРСР обмежувались 1-3-ма дітьми [183, с. 24]. Тож, на думку радянського 
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демографа А. Г. Вишневського, в республіках з малою народжуваністю, до якої 

належала і УРСР, органам державної влади починаючи з 1970-х років слід було б 

звернути увагу на матеріальну підтримку усіх сімей, які мали 1-2-х дітей, аби 

заохочувати народження більш як однієї дитини у сім’ї [248, арк. 168]. У 1981 

році для матерів, що працювали і мали загальний трудовий стаж не менше одного 

року, а також для жінок, які навчалися з відривом від виробництва, вводилась 

частково оплачувана відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею віку 

одного року. Оплата передбачалась у розмірі 35 крб. щомісяця, а також 

запроваджувались одноразові виплати державної допомоги матерям у розмірі 50 

крб. при народженні 1-ї дитини і 100 крб. при народженні другої дитини і з 

збереженням розміру попередньо встановленої допомоги на 4 і більше дітей [149, 

с. 83]. Однак виплата у розмірі 35 крб. на місяць не могла відшкодувати 

втраченого сім’єю заробітку під час післяпологової відпустки матері. Така 

система виплат не враховувала демографічні характеристики, регіональні 

особливості СРСР. Вже у 1990 році радянські дослідники наголошували на тому 

що, партійно-державній владі слід визнати, що існуюча система допомоги на 

дітей мала значні недоліки [457, с. 74-75]. Вона не дозволяла підняти рівень 

добробуту сімей із дітьми і не виконувала тим самим своєї головної функції – 

«надання підтримки сім’ї». Витрати на утримування та виховання дитини 

зростали, а також автоматично збільшувалися матеріальні витрати сім’ї у зв’язку з 

перериванням трудової діяльності матері. 

Реалізація задекларованої державою матеріальної допомоги багатодітним, 

одиноким матерям і малозабезпеченим сім’ям відбувалася із системними 

порушеннями. Так, річні звіти Міністерства соціального забезпечення УРСР про 

витрати по бюджету УРСР на соціальні виплати, свідчать про інциденти 

незаконних витрат і масове розкрадання коштів, призначених для виплат 

державної допомоги багатодітним і одиноким матерям [73, арк. 7], про 

необґрунтовані затримки і невиплати жінкам призначеної державою фінансової 

допомоги [74, арк. 11-12], а також про випадки незаконного призначення 



153 
 

матеріальної допомоги сім’ям, які не могли підтвердити свою малозабезпеченість 

[74, арк. 11-12]. 

Одним із пунктів системи охорони материнства і дитинства в СРСР було 

піклування про дітей-сиріт, батьки яких позбавлені своїх прав, малозабезпечених і 

дітей матерів-одиначок чи багатодітних матерів. У другій половині 1960-х – 

першій половині 1980-х років державне піклування полягало у забезпеченні цих 

дітей закладами постійного утримування: будинками дитини, де перебували діти 

віком від народження і до трьох років. Будинки малюка підпорядковувались і 

утримувались МОЗ УРСР. Діти віком від 3 до 18 років перебували у дитячих 

будинках, які підпорядковувались МСЗ УРСР. Дітей з фізичними і психічними 

вадами батьки мали можливість віддати на утримування до будинків-інтернатів 

МСЗ УРСР [107, арк. 2-7]. Із появою у 1956 році шкіл-інтернатів, покликаних 

замінити будинки малюка і дитячі будинки, малозабезпечені сім’ї та матері-

одиначки отримали можливість передати дітей на безкоштовне навчатися і 

утримування [149, с. 173-174; 2, арк. 125]. Однак, вже у 1963 році, наявна 

кількість будинків дитини не могла вмістити усіх бажаючих [4, арк. 170]. 

Президія ВР УРСР у 1965 році перевірила в окремих областях стан роботи з 

багатодітними матерями. Перевіркою встановлено, що у ряді місць не було 

використано наявні можливості для поліпшення побутового і медичного 

обслуговування багатодітних сімей. Певні недоліки у наданні допомоги 

багатодітним матерям допускалися і органами освіти. У 1965 році до ВР УРСР 

звернулися з клопотанням про влаштування дітей у школи-інтернати, одинокі 

матері Вінницької області, але всім було відмовлено. Показовою у зверненні 

виявилась ситуація із учнем Тульчинської школи-інтернату, якого було 

виключено із інтернату, через невчасно внесені його матір’ю кошти за навчання. 

Причому матір хлопчика мала 9-х дітей і не отримала звільнення від сплати за 

навчання [11, арк. 5]. Ситуація, вочевидь, свідчила про системні порушення у 

роботі районного відділу народної освіти, працівники якого, готуючи для 

відповідних виконкомів матеріали для звільнення батьків від плати за 

утримування їх дітей, у школах-інтернатах не достатньо вивчали матеріально-
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побутові умови сімей, неуважно підходили до становища багатодітних матерів 

[86, арк. 1, 7-8]. 

У 1965 – 1985 рр. абсолютна більшість дітей, які перебували на обліку у 

дитячих будинках були свідомо віддані батьками на виховання. У 1965 році їх 

відсоток становив - 81%, а у 1970 році – вже 96,5%. До цього числа слід віднести і 

дітей матерів- одиначок у 1965 р. - 49% з них передали дітей до закладів 

суспільного виховання, а в 1970 році таких матерів було вже - 58,2% [24; 38]. 

Таким чином, відсоток дітей-сиріт в УРСР був досить малим, набувало 

поширення таке явище в українській республіці як «соціальне сирітство» - 

сирітство при живих батьках. В умовах незадовільного матеріального становища 

матерів-одиначок і неможливості забезпечити гідне майбутнє своїм дітям, 

передача їх органам опіки і піклування, було найприйнятнішим рішенням.  

У зв’язку із реорганізацією і створенням шкіл–інтернатів відбувалося 

скорочення дитячих будинків. Так, якщо у 1965 році в Українській РСР 

працювало 99 дитячих будинків та будинків малюка, то вже наступного 1966 року 

кількість їх скоротилась до 50. У 1983 році їх вже залишилось 43 [67, арк. 127]. 

Натомість відбувалося повільне зростання кількості шкіл –інтернатів, так у 1980-

му році в УРСР функціонувало вже 351 школа-інтернат звичайного типу з 

контингентом дітей 111 тисяч дітей, та 22 школи для дітей-сиріт [51, арк. 54-55], а 

у 1983 р. – 3331 шкіл-інтернатів загального типу та 32 інтернати для дітей-сиріт[ 

67, арк. 127; 7, арк. 180].  

Запровадження шкіл-інтернатів передбачали поступову реорганізацію шкіл 

дитячих будинків у школи-інтернати. Однак, як встановлено перевіркою, 

здійсненою працівниками ЦК КПУ, реорганізація у школи-інтернати в республіці 

здійснювалось не у повній відповідності з постановами влади. Замість 

поступового перетворення дитячих будинків у школи-інтернати МО УРСР стало 

на шлях ліквідації дитячих будинків. Комісії, МОЗ та МСЗ УРСР, що здійснювали 

перевірки роботи закладів навчально-виховних закладів констатували, що школа-

інтернат не забезпечує утримання і виховання дітей-сиріт, на такому рівні, який 

існує у дитячому будинку [103, арк. 10-14]. Однак на утримування дітей у 
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декількох закладах суспільного виховання необхідно було значно більше коштів, 

ніж на утримування інтернатів, які отримували кошти від батьків та шефських 

підприємств [103, арк. 17-18; 5, арк. 244]. Тож, повернення до колишньої системи 

суспільного виховання дітей-сиріт, в умовах суспільно-економічної кризи в СРСР 

було неможливим. 

Одним із шляхів допомоги багатодітним та одиноким матерям 

проголошувалась програма державного забезпечення житлом. Офіційна радянська 

статистика і радянська пропаганда свідчили про активну учать підприємств і 

організацій у забезпечені жінок-матерів житлом [82, арк. 38-39]. Проте, як 

показала перевірка 1973 року, в окремих областях виконкоми місцевих рад 

робітничих депутатів, керівники, профспілкові і комсомольські організації 

багатьох підприємств, установ і організацій, в яких працювали одинокі матері, 

недостатньо приділяли увагу питанням їх матеріально-побутового забезпечення, 

медичного обслуговування та виховання дітей.  

Звіти перевірок підприємств Київської, Одеської, Івано-Франківській і 

Дніпропетровської областей констатували випадки, коли одинокі матері, які 

проживали у гуртожитках, мали незадовільні умови, а багато з них зовсім не мали 

житлової площі. Показовим випадком була ситуація у гуртожитку №13 

«Одеспромбуду», де проживало у спільних кімнатах 16 одиноких матерів, а матір-

одиначка з двома дітьми (дочці 1,9 рік, сину 3 місяці) мешкала в одній кімнаті з 

трьома іншими жінками, одна з яких також мати одиначка. У взуттєвому 

об’єднанні м. Одеси в одній кімнаті гуртожитку проживали по 2-3 одинокі матері, 

що призводило до їх скупченості і викликало конфлікти між ними на побутовому 

ґрунті. Подібні випадки мали місце в Дніпропетровській, Івано-Франківській 

областях та у місті Києві. Опинившись у складних умовах у стані вагітності або з 

малою дитиною, і не знаходячи необхідної підтримки, допомоги і поради, деякі 

матері, в результаті залишали своїх дітей на вулицях, в установах та інших 

місцях, а в окремих випадках навіть вчиняли вбивство своїх новонароджених [82, 

арк. 38-39].  
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За період 1971-1973 рр. працівниками міліції було підібрано і здано до 

будинків дитини МОЗ УРСР 850 підкинутих дітей, а також зареєстровано 180 

випадків вбивства матеріями своїх новонароджених. Найбільша кількість їх 

зареєстровано у м. Києві, Запорізькій, і Одеській, Івано-Франківській і 

Закарпатській областях. Перевірки комісій зазначали про недбалу роботу 

працівників медичних установ республіки щодо своєчасного виявлення вагітності 

у жінок і взяттю їх на облік, слабо здійснювалась роз’яснювальна робота щодо 

законодавства про охорону материнства і дитинства, не мали психологічної 

підтримки одинокої вагітної жінки [107, арк. 2-7]. Проведений органами 

прокуратури, юстиції і суду аналіз кримінальних справ про вбивство одинокими 

матерями своїх новонароджених показав, що багато з них мали низький 

моральний рівень, вступали у випадкові статеві зв’язки, а тому не бажали мати і 

виховувати позашлюбних дітей. Не всі такі жінки знали про можливість передати 

дитину на державне утримання без позбавлення їх права на материнство. Медичні 

установи республіки занадто ускладнювали справу направлення дітей одиноких 

матерів на державне утримання, вимагаючи від них великої кількості різних 

довідок, аналізів, актів та інших документів [107, арк. 6] . Такі випадки свідчили 

про декларативність державної політики із підтримки одинокого материнства, а 

також примітивний рівень просвітницької роботи серед молодих жінок та 

чоловіків. 

Крім моральної та матеріальної підтримки жінці-матері у вихованні 

підростаючого покоління радянських громадян законодавство СРСР передбачало 

забезпечення усіх дітей «щасливим дитинством» через організацію роботи 

закладів дошкільного та шкільного виховання. 

Обговорюючи демографічну ситуацію в УРСР, у ЦК КПУ наголошували на 

тому, що виховання дітей у сім’ї не вигідно для соціалістичного суспільства. 

Стосовно малозабезпечених і багатодітних сімей робітників ця незручність 

пов’язувалась з тим, що малолітні діти у цих сім’ях не отримували необхідного 

догляду і виховання, не дивлячись на те, що їх матері, як правило не були задіяні 

на суспільному виробництві. У сім’ї, в принципі, на думку партійних ідеологів, не 
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могли бути створені умови виховання на рівні державних вимог, а жінка, не 

зайнята у суспільному виробництві, не мала необхідних умов для культурного і 

професійного розвитку [85, арк. 29]. 

Через відносно низьку народжуваність і напружену ситуацію з трудовими 

ресурсами республіки, суспільство не могло собі дозволити розкіш 

маловиробничих затрат праці у сімейному господарстві. Радянська ідеологія не 

визнавала нормальним для соціалістичного суспільства ситуацію, коли жінка, яка 

отримала середню спеціальну чи вищу освіту за рахунок держави була зайнята 

лише тим, що виховувала одну дитину і вела домашнє господарство[85, арк. 32]. 

В подібному випадку держава несла не лише фінансові втрати через 

неефективність використання вкладень у підготовку висококваліфікованої 

робочої сили, а також різноманітні непрямі втрати, пов’язанні із підвищенням 

відсотку «недостатнього виховання» дітей у малодітних сім’ях, оскільки 

психологічний клімат, в якому знаходилась єдина в сім’ї дитина не сприяв 

вихованню низки соціально цінних характеристик особистості, в першу чергу 

колективізму.  

Для найактивнішого залучення жінок-матерів до виробничого процесу 

радянська держава оголосила одним із найбільш важливих заходів політики із 

охорони материнства і дитинства забезпечення дітей дошкільними виховними 

закладами. Як зазначала радянська пропаганда, дитячі дошкільні заклади займали 

одне з найважливіших і відповідальних місць у житті підростаючого радянського 

громадянина [25, арк. 16]. Оскільки ясла і садки надавали допомогу матері-

трудівниці у вихованні здорової дитини, майбутнього громадянина радянської 

держави. Тому головне завдання держави забезпечити у дитячих дошкільних 

виховних закладах всі умови для нормального фізичного і нервово-

психологічного розвитку дитини, починаючи від грудного віку і до передачі його 

до школи. 

Постановою ЦК КПУ і РМ УРСР від 1959 року, з метою здійснення єдиної 

системи виховання дітей дошкільного віку, яка відповідала завданням шкільного 

виховання, було передбачено, об’єднати з урахуванням місцевих умов і 
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можливостей, два типи дитячих установ – ясла і дитячий садок у єдину дошкільну 

установу – ясла-садок. Керівництво об’єднаними дошкільними установами, крім 

відомчих було покладено на Міністерство освіти УРСР, тоді як більшість дитячих 

ясел стояли на обліку МОЗ УРСР [42, арк. 47]. Також передбачалась поступова 

ліквідація ясел, та передача приміщень на користь ясел-садків. З цією метою при 

Міністерстві освіти УРСР було створено управління дитячими дошкільними 

установами. 

Згідно статистичних даних на кінець 1965 року загальна кількість ясел у 

сільській місцевості УРСР становила1364 на 39147 місць, а дітей стояло на обліку 

33931. Що свідчило про повне забезпечення сільських дітей яслами, тоді як у 

містах забезпеченість яслами становила менш як на 80% [22, арк. 13]. Кількість 

ліжко-місць у міських яслах-садках становило – 119605, а дітей на обліку – 

393440, таким чином тільки 30,3% міських дітей було охоплено садками-яслами 

[23, арк. 23].  

Забезпеченість дітей дошкільними закладами по УРСР на 1 січня 1970 року 

становила 28% [23], 1978 року становила 43,8%, у тому числі у містах на 53, 8%. 

До кінця 10-ї п’ятирічки республіканська влада планувала збільшити відсоток 

забезпеченості дітей дошкільними закладами у республіці до 50%, до 60% у 

містах зокрема, і до 30% у селах. В 11-й п’ятирічці за рахунок нового будівництва 

планувалося забезпечити дітей закладами по республіці на 59%, зокрема у містах 

на 65%. В результаті на кінець 11-ї п’ятирічки у дошкільних закладах республіки 

планувалось виховувати близько 3 млн. дітей [89, арк. 74]. Плани із забезпечення 

місцями дітей у дошкільних закладах відповідали, оголошеним директивам ХХІІІ, 

ХХІV та ХХV з’їздів КПРС (1966, 1971 та 1976 рр.), в яких зазначалося про 

першочергове забезпечення дитячими установами міста, особливу увагу при 

цьому приділити будівництву і організації закладів суспільного виховання у 

великих промислових центрах республіки [142, с. 48; 143, с. 17]. Питання 

активнішого забезпечення закладами дошкільного виховання дітей сільської 

місцевості постало вперше на XXVІ з’їзді КПРС (1981 р.) [144, с. 61]. 
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Офіційна радянська статистика свідчить, що впродовж 1965 – 1985 років 

виконати плани радянського керівництва щодо забезпеченості дошкільними 

навчальними закладами дітей в УРСР не вдалося. Кількість постійно діючих у 

республіці дошкільних дитячих закладів зросло з 9,3 тисячі у 1960 році до 22,9 

тисяч у 1985 році [дод. Х]. Причому найактивніше будівництво відбулося в роки 

8-ї і 9-ї п’ятирічок. Крім того, у 1985 році фактично вдалося досягнути однакової 

кількості ясел-садків і дитячих садків у місті й у сільській місцевості із 

пропорцією 11,4 тисяч - у місті і 11,2 тисяч у сільській місцевості [12, арк. 5].  

Проголосивши заміщення ясел і садків об’єднаними закладами яслами-

садками, державна влада прискорила процес ліквідації ясел в першу чергу. Це 

пояснювалося тим, що матері будучи матеріально-забезпеченими, мали змогу 

продовжити свою відпустку і виховувати дітей самостійно до 2-3-х років [42]. 

Таким чином, якщо кількість ясел в УРСР у 1960 році становила 4 тисячі, то у 

1985 році – лише 300 [дод. У]. Однак чисельність дітей у постійно-діючих 

дошкільних закладах в умовах зайнятості матерів у суспільному виробництві 

зростала значно швидше, ніж будувалися і відкривалися нові ясла-садки. Так, 

якщо у 1960 році чисельність дітей у дошкільних закладах становила 589 тисяч, то 

у 1985 році 2 млн. 600 тис.[183, с. 323].  

Не дивлячись на такі цифри, забезпечити усіх дітей місцями у дитячих садках 

та яслах-садках до закінчення 11-ї п’ятирічки не вдалося. Доповідні записки, звіти 

перевірок, інформації і довідки органів МОЗ, МО, комісій ВР і РМ свідчать про 

цілу низку недоліків у організації будівництва і роботи дошкільних закладів 

суспільного виховання, позбутися яких, так і не вдалося до розпаду Радянського 

Союзу. У 1965 році згідно звітів МОЗ та МО до РМ УРСР щодо діяльності 

дитячих дошкільних закладів залишилися незадоволеними 110 тисяч батьківських 

заяв на влаштування дітей до садка [23, арк. 14]. У 1970 році незадоволеними 

лишались 264 тисячі заяв працюючих матерів [101, арк. 72-77]. У 1978 році вже 

483 тисячі [89, арк. 69-70]. Разом із тим, не дивлячись на вжиті заходи радянської 

влади, у 1985 році незадоволеними у влаштуванні дітей до закладів суспільного 

виховання залишилися 177 тисяч заяв батьків [дод. Ф].  
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Прагнення до охоплення якнайбільшої кількості майбутніх будівників 

комунізму закладами суспільного виховання і неможливість у забезпеченні 

належною кількістю відповідних установ, призводило до збільшення ліжко-місць 

для дітей у старих будівлях дитячих закладів, що в свою чергу мало неабиякі 

негативні наслідки для самої дитини. З іншого боку перевірки років роботи 

дитячих дошкільних закладів, здійснювані МОЗ впродовж 1968-1983 рр., 

неодноразово наполягали, на тому, що підпорядкованість ДНЗ різним 

міністерствам і відомствам мали неабиякі негативні наслідки для дітей, особливо 

ясельного віку. На початку 1970-х років 34% дітей перебували у яслах і яслах-

садках, що підпорядковувалися МОЗ УРСР, 26% дітей – у підпорядкуванні МО 

УРСР і 40% у віданні інших міністерств і відомств [98, арк. 25; 31, арк. 29; 101, 

арк. 72-77].  

Найгірша ситуація склалася з дитячими яслами, які підпорядковувались МОЗ 

УРСР. Органи охорони здоров’я вживали заходів щодо поліпшення побутових 

умов у дитячих яслах, щороку здійснювалися невеликі добудови або ремонти, але 

умови виховання у багатьох яслах залишилися незадовільними. Перевірки 

дитячих ясел, здійснювані органами МОЗ у 1970 році, свідчили про скорочення 

кількості ясел. Таким чином, лише невеликий відсоток існуючих закладів 

розміщувались у будівлях типового будівництва, а в ряді областей більшість 

дитячих ясел розміщувалися в мало пристосованих приміщеннях, тісних, які не 

відповідали санітарним нормам. Так, у 1970-му році найгірша ситуація склалася у 

Харківській області, де 60% ясел розташовувались у таких приміщеннях, в 

Черкаській більш як 35%, у Волинській 55%, Чернігівській – 70%, Херсонській – 

30%.  

В ряді областей керівники колгоспів і радгоспів не приділяли належної уваги 

роботі сезонних дитячих закладів, більшість з яких продовжували залишатися у 

непристосованих приміщеннях, що не відповідали санітарно-гігієнічним нормам. 

Так, на 1975 рік у Волинській області - 70%, у Чернігівській – 86%, Рівненській-

75%, у Львівській – 80% не відповідали санітарно-гігієнічним нормам 

утримування дітей [35, арк. 5]. У дитячих яслах Рівненської, Чернігівської, 
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Кримської і Черкаської областей в окремих випадках корисна площа на одну 

дитину припадала до 0,7 – 0,9 м², в Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, і 

Тернопільській областях- до 1,3 – 1,7 м², при державних нормативах 2,5 м² на 

дитину. У 1975 році перевантаженість дитячих ясел в Луганській області 

становила 40-60%, в Дніпропетровській – 19-50%, в Одеській – 35%, в Донецькій 

– 20%. При цьому, на прохання санітарно-епідеміологічної служби УРСР, 

створеної для перевірок виконання нормативних планів із забезпечення належних 

умов для виховання дітей у дошкільних закладах, Закарпатська, Рівненська, 

Полтавська, Житомирська області взагалі цифрових даних про діяльність 

санепідеміологічної служби в дитячих яслах не надали [33, арк. 24]. Таким чином, 

в результаті переповнення дитячих ясел в деяких областях нерідкісними були 

випадки, коли діти спали по двоє на одному ліжечку. Якщо офіційний звіт МОЗ 

до ВР СРСР, за 1965 році свідчив про більш як 100% забезпечення дітей сільської 

яслами [6, арк. 31], звіт республіканської санітарно-епідеміологічної станції до 

ЦК КПУ зазначає про те, що питання облаштування постійних ясел у сільській 

місцевості залишалось невирішеним, у1985 році не залишилося жодних дитячих 

ясел у сільській місцевості [дод. У]. 

Перевантаження дитячих ясел, тіснота, відсутність у багатьох 

централізованого водопроводу, каналізації, гральних майданчиків та ізоляторів 

значно впливали на швидке поширення інфекцій у дитячому закладі у випадку її 

занесення ззовні, а також підвищення захворюваності серед дітей, що 

ускладнювало проведення профілактичних заходів [33, арк. 24-25]. 

Внаслідок нового будівництва, проведених ремонтів і розширення існуючої 

мережі дитячих дошкільних закладів, значно покращились санітарно-гігієнічні 

умови для перебування дітей, враховуючи що велика кількість дитячих закладів, 

особливо в містах і робітничих поселеннях розміщувалися у спеціальних типових 

будівлях, план будівництва яких було затверджено державними нормативами. 

Однак, не дивлячись на здійснені заходи по розвитку мережі ясел-садків, потреба 

в них зростала швидкими темпами [15, арк. 112]. Забезпеченість населення 

сільської місцевості дитячими дошкільними закладами не відповідала його 
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зростаючим потребам. На кінець 10-ї п’ятирічки суттєво відставали у розвитку 

мережі ясел-садків Волинська, Закарпатська, Львівська, Ровенська, Чернівецька, 

Чернігівська, Житомирська та Івано-Франківська області, де рівень охоплення 

закладами дошкільного виховання дітей був значно нижчий, ніж середні 

показники по республіці [166]. 

Перевірки 1960-1970-х років виявили серйозні недоліки у розгортанні мережі 

дитячих дошкільних закладів, зростання їх відбувалося нерівномірно. Якщо у 

містах і робітничих селищах суспільним дошкільним вихованням у 1970 році 

було охоплено близько 50% дітей, то у сільській місцевості тільки 11,7% [101, 

арк. 72-77]. У низці колгоспів побудовані типові приміщення колгоспних ясел-

садів працювали лише сезонно [43, арк. 49]. Керівництво колгоспів пояснювали 

такі обмеження у роботі дитячих закладів економією коштів і відсутністю 

потреби у витрачанні лишніх коштів в не сезон. Виникали певні труднощі у 

здійсненні будівництва ясел-садків у сільській місцевості у зв’язку з недостатнім 

забезпеченням будівельними матеріалами, механізмами, спеціальними 

будівельними професіями, фінансування яких покладалось на колгоспи [101, арк. 

72-76]. 

В результаті невиконання планів будівництва, зниження державних 

нормативів дитячих місць на кількість населення, некомплексної забудови нових 

житлових масивів, недостатку лімітів, порушення термінів здачі об’єктів в ряді 

областей республіки до 1985 року так і не була ліквідована черговість по 

облаштуванню дітей в дошкільні заклади [101, арк. 73]. В результаті 

перевантаженості ясел-садків траплялися масові випадки коли у групах 

налічувалося 35-40 дітей, замість 20-25 за державними нормативами [35, арк. 31]. 

Багато ясел-садів також неправильно комплектували ясельні групи, зовсім не 

приймаючи дітей грудного віку. Приймали лише у віці 1,5 -2 роки, а старшу 

ясельну комплектували дітьми 3-х – 3,5 річного віку [25, арк. 27]. 

Переповненість дитячих закладів значно погіршувала умови для виховання і 

навчання дітей, а також негативно позначалася на нервово-психічному розвитку 

дітей [25, арк. 28] і слугувала однією з причин зростання застудних гострих 



163 
 

респіраторних захворювань серед вихованців, а також створювала додаткові 

труднощі у роботі персоналу [44, арк. 72]. Поряд із цим, в організації медико-

санітарного обслуговування дітей у дошкільних закладах мали місце серйозні 

недоліки і невирішені проблеми, що були причинами того, що рівень 

захворюваності дошкільнят, перевищував захворюваність дітей, які виховувалися 

у сім’ї. 

Потреба у проведенні Всесоюзного огляду дошкільних установ в СРСР 

виникла не дарма, а через постійні незадовільні відгуки батьків та таємних 

вибіркових перевірок МОЗ СРСР, здійснюваних упродовж 1967-1978 рр., що 

констатували незадовільний стан багатьох закладів суспільного виховання та 

високий рівень захворюваності дітей у яслах-садках. Тож, у період із січня 1978 

до січня 1981 рр. Міністерством охорони здоров’я УРСР, Міністерством освіти 

УРСР, було ініційовано Проведення Всесоюзного огляду дитячих дошкільних 

установ із поліпшення охорони здоров’я і зниження захворюваності дітей. Метою 

цього огляду було поліпшення санітарно-освітньої роботи з батьками вихованців; 

виявлення й поширення передового досвіду роботи дошкільних закладів з 

охорони здоров’я і життя дітей Тож, перевірки, в першу чергу, мали 

підштовхнути місцеві органи влади до вирішення поточних проблем та 

удосконалення роботи закладів дошкільного виховання. 

Огляд роботи дитячих дошкільних закладів кінця 1970-х – початку 1980-х 

років, виявив ряд порушень, які слугували причинами швидкого поширення 

інфекцій серед вихованців дитячих закладів УРСР. Перш за все, на рівень 

захворюваності впливала незадовільна матеріально-технічна база багатьох 

дошкільних закладів. Так, у побудованих до 1977 року дитячих приміщеннях не 

були створені необхідні санітарно-гігієнічні умови для денного перебування 

дітей. Адже за старими типовими проектами не передбачались спальні кімнати [3, 

арк. 198]. Подекуди групові приміщення одночасно слугували гральною 

кімнатою, їдальнею, спальнею, що призводило до значної запиленості і 

бактеріальної забрудненості [66, арк. 87-88]. 
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Перевірки санітарно-епідеміологічного стану виявили групові зростання 

захворюваності гострою дизентерією в міських яслах-садках у цілому по УРСР 

впродовж другої половини 1970-х років. Це свідчить про грубі порушення в 

роботі медичних працівників дитячих закладів, що своєчасно не виявляли хворих 

дітей, а також дорослі хворі із обслуговуючого персоналу своєчасно не 

ізолювалися. Сприяли також високій захворюваності відсутність ізоляторів і 

необхідних умов групової ізоляції. При перевірках 1969 – 1979 років було 

виявлено що забезпеченість садків ізоляторами становила у Львівській області 

тільки на 28%, в Дніпропетровській – 25%, Луганській – 4%, Одеській – 42%, 

Тернопільській – 40%, в Кіровоградській – 30%, Херсонській – 15%, а 99% 

дитячих сезонних ясел у сільській місцевості взагалі не мали ізоляторів [35, арк. 

14]. 

Суттєвою проблемою і однією з причин активного поширення інфекційного 

захворювання у дітей було недотримання правил особистої гігієни 

обслуговуючим персоналом ДНЗ. Використання брудних полотенець, відсутність 

індивідуальних засобів гігієни у дітей, практика миття рук в одному відрі, 

використання персоналом одного полотенця для миття посуду і дитячих горщиків 

[25, арк. 27] неодноразово фіксувалися органами преевірок. Аналізи, здійснювані 

у 1969 році санітарно-епідеміологічною комісією виявляли збудник кишкової 

палички у 10-30% дітей і персоналу закладів [33, арк. 14]. Кишкова паличка, це 

далеко не найгірше, що могли знайти в аналізах дітей, адже, як свідчать доповідні 

записки до ЦК КПУ, на роботу до дитячих закладів нерідко допускалися, особи 

які, вочевидь, влаштувались на роботу без попереднього медичного огляду і були 

переносниками збудника не лише інфекційних, але і туберкульозних і венеричних 

захворювань [87, арк. 28; 84, арк. 108]. 

У звітах перевірок дитячих закладів зазначалось про моральну і матеріальну 

відповідальність працівників за свою недбалість у вигляді штрафів та доган, але 

це не могло повною мірою вплинути на зниження захворюваності на дизентерію. 

Необхідна була постійна робота з обслуговуючим персоналом, а не лише з 

нянями. В 1966 році в дитячих закладах спостерігалися масові харчові 
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інтоксикації, так у Житомирі в дитячому садку №15 в серпні захворіло 14 дітей, 

яким дали сир без термічної обробки. В Черкаській області, на дитячому 

комбінаті відбулося отруєння 44 дітей, оскільки кухар приготував паштет із 

субпродуктів, який у вареному вигляді впродовж 18 годин зберігався без 

холодильника. В Черкаській області отруїлися 28 дітей варениками з м’ясом, які 

ніч зберігались у несправному холодильнику [25, арк. 28]. Ці декілька прикладів 

не відображають загальну ситуацію із матеріально-технічною базою та санітарно-

гігієнічний стан дитячих закладів, однак перевірки, 1979-1981 років свідчили, про 

те що більшість сезонних ясел-садків у сільській місцевості так і залишилися без 

укомплектування холодильниками [61, арк. 84-86]. 

Медичне обслуговування вихованців дошкільних закладів в УРСР упродовж 

1960-1980-х років мало здійснюватися шляхом щоденного профілактичного 

медсестринського огляду дітей. Проте вибіркові перевірки дитячих дошкільних 

закладів, здійснені у 1979 році, виявили грубі порушення та недбалість при 

здійсненні щоденних оглядів дітей. Багато дитячих закладів, через загально-

республіканську проблему з медичними кадрами, не було укомплектовано 

лікарями, тому не вівся на належному рівні постійний нагляд за фізичним 

розвитком дітей [101, арк. 72]. У низці областей, через недостатню кількість 

лікарів-педіатрів, посади лікарів дошкільних закладів на 40-50% були зайняті за 

сумісництвом дільничними педіатрами, нерідко до роботи у яслах-садках 

долучалися лікарі без закінченої вищої освіти [43, арк. 16]. У колгоспних закладах 

суспільного виховання медичне обслуговування здійснювалося переважно 

середнім медичним персоналом [35, арк. 24]. Без спеціальної підготовки у 

дитячих яслах-садках республіки на початку 1980-х років працювало 43% 

медичних сестер від загальної кількості [8, арк. 210].  

Якісний склад педагогічних кадрів у дошкільних закладах з року в рік не 

покращувався. Якщо у 1959 році із загальної кількості завідуючих і вихователів 

18,5% не мали педагогічної освіти, то у 1969 році їх вже стало 28,8%, у дитячих 

закладах, які підпорядковувалися міністерствам і відомствам - 33,3%, а у 1980-му 

році 26% завідуючих виховними закладами не мали повної вищої освіти [30, арк. 
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72]. Перевірки діяльності дошкільних закладів, здійснені у 1970 році з’ясували, 

що в багатьох випадках керівні кадри дитячих садків займалися питаннями 

дошкільного виховання додатково до своєї основної роботи [44, арк. 34]. В цих 

закладах спостерігалася велика плинність кадрів, що пояснювалося перш за все 

відсутністю необхідних умов для праці [43]. Ще ряд правлінь не виконували 

існуючого законодавства про передбачені пільги для цієї категорії робітників [16, 

арк. 56]. 

Комплектування колгоспних ясел-садків педагогічними кадрами 

ускладнювалося і тим, що вони не користувалися правами і пільгами, 

встановленими урядом для педагогічних працівників бюджетних дошкільних 

закладів (про тривалість робочого дня, відпустки, зарахування часу роботи у 

колгоспних закладах до педагогічного стажу, право на отримання пенсії за 

вислугу років) [101, арк. 73].  

Звіти таємних перевірок роботи дитячих закладів на початку 1980-х років 

свідчили про непоодинокі випадки призначення на керівні посади у системі освіти 

людей не за рівнем їхньої компетенції та кваліфікації, а особистих знайомих чи 

родичів партійного керівництва республіканських, обласних чи то районних 

органів влади [101, арк. 73]. 

Незадовільною залишалась виховна і навчальна робота з дітьми дошкільного 

віку. Перевірки дитячих ясел-садків 1979 року виявили, що дитячі заклади майже 

всі забезпечені методичними матеріалами для роботи з дітьми. Але ще не у всіх 

вівся облік нервово-психічного розвитку дітей, а якщо і вівся, то отримані дані не 

аналізувалися і не завжди використовувалися для складання планів по роботі з 

дітьми. В результаті, подекуди у дітей спостерігалися відставання у мовному 

розвитку, розумінні мови дорослого, у розвитку хапального рефлексу, відставання 

у ходінні [25, арк. 28]. 

Аналіз результатів перевірок свідчив про незадовільний стан підготовки 

дітей до школи, відсутність належної організації роботи з дітьми дошкільного і 

молодшого шкільного віку. Фізичний розвиток і зміцнення здоров’я, організація 

їх життя, загартовувальні заходи та медичний нагляд у більшості дошкільних 
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закладів здійснювався незадовільно. Однак однією з найбільш гострих проблем, 

яку виявили перевірки дитячих закладів була невідповідність радянським вимогам 

рівня морального виховання дітей. Що свідчило про недостатню увагу до 

виховання вольових рис характеру, моральних комуністичних понять та уявлень. 

Недостатньо ефективно використовувалась трудова і ігрова діяльність дітей. Не 

задовольняла потреб дітей загальна наявність іграшок, недоліки у естетичному 

вихованні дітей, особливо у колгоспних дошкільних закладах [101, арк. 77].  

Незадовільне забезпечення меблями призводило до використання старих і 

вже непридатних, конструкцій, які завдавали неабиякої шкоди дітям. Перевірки 

зазначали, що держплан виділяв надто мало коштів для дитячих закладів, 

зменшуючи асигнування з року в рік [18, арк. 101-112]. У дитячих яслах 

залишилось невирішеним питання забезпечення дітей ростовими меблями, 

індивідуальними шафками, матрацами і подушками [18, арк. 110]. 

Недоліки дитячого харчування у дитячих закладах проявлялися у тому, що 

встановлені державою нормативи у 1959 і у 1971 роках щодо витрачання коштів і 

становлення добової ціни на харчування дітей, не відповідали дійсності, тому 

закладам доводилося занижувати калорійність продуктів [43, арк. 7; 45, арк. 23], 

чи закуповувати м’ясо і молоко за комерційними цінами, що зменшувало раціон 

харчування дітей і приводило до перевитрат бюджетних коштів [65, арк. 5].  

Наявність серйозних недоліків у роботі дошкільних закладів, на думку 

представників ЦК КПУ, які здійснювали перевірки дитячих закладів, було 

наслідком того, що виконкоми обласних рад народних депутатів, МО, МОЗ УРСР 

та інші міністерства і відомства, які мали у своєму підпорядкуванні дошкільні 

дитячі заклади, не розв’язували актуальних проблем, спрямованих на піднесення 

рівня виховної роботи серед дітей дошкільного віку й медичного обслуговування 

їх, слабо вирішували питання добору та навчання педагогічних і медичних кадрів 

[101, арк. 75]. З боку органів влади найлегшим виходом із складної ситуації було 

перекладання відповідальності за провал соціальної державної політики на 

місцеві органи. 
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Реалізація політики з охорони материнства і дитинства в СРСР передбачала 

надання підростаючому поколінню радянських громадян якісної і безкоштовної 

обов’язкової середньої освіти. Упродовж 1965 - 1985 років кількість 

загальноосвітніх шкіл в УРСР зменшилась з 37660 тисяч до 21927 тисяч у 1985 

році [13, арк 220; 14, арк. 21; 18, арк. 140; 183, с. 113]. Разом з тим, відбулося і 

певне скорочення кількості учнів у загальних середніх школах з 8 млн 414 тисяч у 

1970 році до 7 млн 249 тисяч у 1985році [183, с. 312]. Зменшення контингентів 

учнів можна пояснити тенденцією до зменшення народжуваності і, відповідно, 

скорочення народонаселення в УРСР. Радянська пропаганда пояснювала 

поступове скорочення кількості шкіл, заміною старих непристосованих 

приміщень новими типовими будівлями. Однак перевірки, здійснювані органами 

МОЗ та МО і доповідні записки із обласних комітетів, свідчать про те, що 

досягнути забезпеченості дітей Української РСР шкільними установами не 

вдалося і до розпаду СРСР.  

Питання захворюваності і смертності дітей у середніх навчальних закладах 

стояло не так гостро в УРСР, порівняно з проблемами ранньої дитячої смертності. 

Санітарний стан і організація лікувально-профілактичної допомоги учням шкіл 

постійно перевірявся представниками ГУЛПДДМ. Однак рівень смертності дітей 

віком від 7 до 14 років був найменшим порівняно з іншими віковими групами. В 

1985 році у дітей і підлітків показник смертності у містах порівняно з 1965 роком 

знизився до 41,2%, у селах навпаки зріс до 54,1%. В структурі смертності дітей до 

14 років на першому місці були нещасні випадки, на другому - «новоутворення». 

Дослідження, здійснені наприкінці 1970-х років виявили значне зростання 

смертності дітей і підлітків від вроджених аномалій розвитку у всіх вікових 

групах, що свідчило про негативні впливи навколишнього середовища, 

аморального способу життя і тяжкої праці вагітних жінок [17, арк. 78]. На 

першому місці серед хвороб у школярів – стояли респіраторні захворювання, 

хвороби дихальних шляхів, пневмонія, ангіна, хронічний тонзиліт (16,7%) [дод. 

Ц]. Значне місце займала група захворювань, поява яких в основному пов’язана з 

порушенням гігієни як у школі, так і вдома – піодермія, абсцес, флегмон, 
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кон’юнктивіт [дод. Ц]. На третьому місці – травми, на четвертому – інфекційні 

хвороби: хвороби печінки і жовчних проток, ревматизм, хвороби ендокринної 

системи. Захворюваність школярів на всі групи хвороб з 1965 – 1980 рр. 

знизилась більш як у 5 разів, а за роки 10-ї п’ятирічки в 1,7 рази, або на 42,3%[49, 

арк. 17] . 

У 1973 році Київським інститутом ортопедії і травматології було здійснено 

перевірки розвитку школярів сільських і міських шкіл. Аналіз показників 

фізичного розвитку міських і сільських школярів, виявив деякі розбіжності. Для 

сільських школярів характерний більш пропорційний розвиток усіх частин тіла, а 

також спостерігалось більш пізніше настання періоду статевого дозрівання і 

швидше завершення в подальшому. Негармонійний розвиток школярів у міських 

школах був майже у 2 рази більшим ніж у сільських. За матеріалами наукових 

медичних досліджень у Києві та Харкові, порушення постави, сколіоз, зниження 

гостроти зору серед сільських школярів зустрічалися значно рідше [100, арк. 56; 

49, арк. 17]. Це пов’язано з більш цілеспрямованим розподілом розумового та 

фізичного навантаження. Було виявлено, що вищезазначені хвороби виникають у 

школярів через занадто велике навантаження, хронічний недосип і перевтому 

[110, арк. 25-30].  

Середня школа у СРСР несла декілька місій одночасно, перша – надати 

освіту, друга не менш важлива полягала у правильному ідеологічному-

комуністичному вихованні молодого радянського громадянина. Якщо у 

дошкільному вихованні дітей значною мірою брали участь батьки і вихователі 

дитячого садка, то для правильного виховання в дусі комуністичної моралі 

радянської дитини активно залучалися працівники охорони здоров’я, народної 

освіти і представники громадськості та органів пропаганди. 

В умовах демографічної кризи в УРСР, а також захворюваності і смертності 

дітей, республіканське керівництво навіть пішло на кроки із започаткування 

санітарного просвітництва і сексуального виховання дітей старших класів шкіл і 

учнів середніх спеціальних навчальних закладів [19, арк. 47]. Про що свідчить 

поява у 1974 році спільного наказу МОЗ і МО УРСР про читання лекцій на тему: 
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«Хлопчик, юнак, чоловік», «Дівчинка, дівчина, жінка». «Про шкоду алкоголю», 

«Про шкоду куріння», «Венеричні хвороби та їх профілактика», «Гігієнічне 

виховання школярів». Як зазначалося у наказі, лекції у вигляді брошур були 

видрукувані у типографії великим тиражом і розіслані через міністерство освіти, 

комітет з професійно-технічної освіти і будинки санітарного просвітництва на 

місця [49, арк. 17]. 

Сімейне законодавство 1968 року покладало великі надії на забезпечення 

дітей державними закладами з виховання та освіти, але актуальною залишалась і 

проблема недостатнього фінансування соціальної сфери. Більшість дитячих 

установ могли розраховувати лише на фінансування з місцевого бюджету, якого в 

умовах економічної стагнації не вистачало. Спроби вирішити проблему 

бездоглядності лише державними заходами були безрезультатними. 

На багатьох підприємствах активно працювали комітети взаємодопомоги 

сім’ї і школі, батьківські комітети, комісії сприяння роботи шкіл. Ці організації 

проводили бесіди з батьками дітей, які навчалися у школах. Члени комітетів 

системно відвідували школи, цікавлячись поведінкою та успішністю учнів, батьки 

яких працювали на даному підприємстві [82, арк. 11-12]. Такі громадські 

організації і об’єднання мали взяти на свій облік усіх співробітників та їх дітей, 

стежити за умовами навчання і побуту підростаючого покоління. Дітям 

співробітників у дні канікул і свят мали видаватися подарунки, квитки на 

відвідування музеїв, кіно, театрів, проведення свят. Для батьків проводитися 

лекції, доповіді, бесіди на теми, пов’язані із вихованням дітей [82, арк. 38-39]. Для 

роботи з важковиховуваними дітьми у містах створювались «експедиційні 

корпуси». Основним завданням яких було виховання підлітків на революційних, 

пролетарських традиціях радянського народу [101, арк. 142-143]. 

Виконуючи постанову ЦК КПУ «Про усунення бездоглядності серед 

неповнолітніх дітей» (1968 р.) профспілкові організації активізували роботу серед 

батьків із підвищення їх відповідальності за виховання і навчання дітей. Для 

батьків читали лекції, проводили бесіди з питань комуністичного виховання, 

організовували зустрічі вчителів шкіл із батьками. Велику роботу проводили 
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профспілкові організації по літньому оздоровленню дітей та підлітків. Проте у 

справі виховання дітей працівники профспілок виявляли ще ряд недоліків [100, 

арк. 173-174]. Так, окремі комітети профспілок недбало ставились до своїх 

обов’язків, слабо залучаючи громадськість до виховання дітей, обмежуючись 

лише періодичним контролем успішності дітей, недостатньо здійснювали 

контроль поведінки дітей і підлітків, невимогливо ставились до батьків, які 

ухилялися від виконання своїх батьківських обов’язків [82, арк. 62-63]. Такі 

випадки свідчать про формування подвійної моралі не тільки у партійних органах, 

але і в середовищі громадянського суспільства, яке на словах виховувало, однак 

до реалізації партійних гасел справа доходила не завжди. 

На сторінках радянської пропаганди також розгортається кампанія по 

залученню громадськості до вирішення дитячого питання, активно 

пропагувалися, забуті раніше форми участі небайдужих громадян у житті сиріт: 

опіка і патронаж, а також шефство і піклувальні ради [294]. У газетних і 

журнальних матеріалах зазначалось, що велика зайнятість батьків на виробництві 

не дозволяла їм належним чином слідкувати за своїми дітьми. Результатом було 

зростання дитячої та підліткової злочинності, падіння дисципліни в школах [9, 

арк. 241]. Певна виховна функція покладалася і на створені дитячі кімнати міліції, 

які втілюючи державну політику, мали сприяти виправленню допущених 

помилок. 

Однак чи не найактивнішою організацією, яка боролась за охорону прав 

жінок і дітей в СРСР був Комітет радянських жінок. Створена ще з перших років 

існування СРСР, в 1960-1980-роках, ця організація залишалася громадським 

об’єднанням яке працювало на добровільних засадах і не мало фінансової 

підтримки з боку держави. Керівниці Комітету брали активну участь у з’їздах 

народних депутатів, засіданнях ЦК КПРС, партійних зборах [213]. Комітет 

радянських жінок і його підрозділи - жіночі ради, поставивши важливим 

завданням «навчити дітей вищого щастя» [256], лишалися адептами 

комуністичної ідеології, які в 1960-1980-х роках на найвищому рівні опікувалися 

різними соціальними питаннями, і, зокрема, охороною материнства та дитинства. 
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Головною трибуною КРЖ був республіканський журнал «Радянська жінка». 

Публікуючи на сторінках видання матеріали засідань, звіти діяльності, Комітет 

радянських жінок прагнув привернути увагу міжнародної спільноти і ООН до 

поліпшення становища дітей у всьому світі [330]. Комітет наводив на сторінках 

журналу статистичні дані про свою активну участь у реалізації державних заходів 

із охорони материнства і дитинства та піклування про дітей в СРСР і УРСР 

зокрема [359]. На території УРСР Комітет щороку скликав обласні конференції 

жінок, в яких брали участь лікарі, представники районних та жіночих рад, 

редактори журналу «Радянська жінка» [96, арк. 3-4]. Свою діяльність жіночі ради 

спрямовували на підвищення трудової і політичної активності жінок, покращення 

культурних і побутових умов, гідного виховання підростаючого покоління. 

Жіночі ради діяли у всіх областях УРСР, при колгоспах/радгоспах, в організаціях, 

установах, навчальних закладах, прибудинкових управліннях, обласних, міських, 

районних, селищних радах[96, арк. 5]. 

У 1970-му році українські представниці КРЖ висунули пропозицію до ЦК 

КПУ по створенню у республіці Комітету українських жінок. Київським міським 

комітетом КПУ було запропоновано покласти наступні обов’язки на КУЖ: 

надання допомоги партійним органам і мобілізація трудівниць республіки на 

дострокове виконання господарських планів, залучення жінок до активної 

громадсько-політичної роботи, проведення виховної роботи серед підростаючого 

покоління, посилення атеїстичної пропаганди, здійснення контролю за діяльністю 

дитячих установ. Однак створення Українського комітету жінок, сприймалося 

негативно через можливе збільшення впливу формально незалежної громадської 

організації на політичні процеси, тож пропозиція була відкинута ЦК і названа 

недоцільною [99, арк. 8]. Таким чином, у роки кризи радянського ладу діяльність 

Комітету радянських жінок свідчила про декларативність заходів державної влади 

щодо надання жінкам рівних прав з чоловіками та активної участі у суспільно-

політичному житті держави.  

Таким чином, органи радянської влади оголосили широку програму із 

організації охорони материнства і дитинства через реалізацію заходів соціального 
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забезпечення. Оголосивши Кодекс про працю жінок в СРСР найбільш гуманним 

трудовим законодавством у світі, постало питання дотримання на практиці норм, 

викладених у Кодексі, однак ставлення до жінок, як до трудового ресурсу 

держави, не дало можливості реалізувати на практиці, задекларовані широкі 

соціальні програми. Соціальні виплати, які здійснювала влада, в якості допомоги 

сім’ям із дітьми в умовах стагнації економіки і зубожіння населення не 

забезпечували реальних потреб населення. Надання підтримки жінці-матері у 

якості організації системи закладів суспільного виховання свідчило про позитивні 

зрушення у радянській соціальній політиці, адже вивільняло жінку від виховного 

процесу, надаючи дітям можливість зростати і виховуватись у соціумі. Однак 

широка програма будівництва дитячих дошкільних закладів освіти переслідувала 

і суто прагматичні державні цілі, що передбачали активне залучення жінок до 

виробничого, подекуди шкідливого процесу. Крім того, задеклароване державою, 

прагнення «забезпечити кожну дитину щасливим дитинством» було далеким від 

реальності, адже формування якісної системи освіти потребувало постійних 

фінансових витрат, удосконалення матеріально-технічної бази та кваліфікації 

персоналу. Разом з тим, дошкільні та шкільні заклади освіти мали забезпечувати 

належний медичний нагляд за вихованцями, проте формалізм у ставленні до будь-

яких напрямів соціальної політики, безвідповідальність у ставленні до своїх 

обов’язків сприяли поширенню хвороб серед дітей у закладах освіти. Одним із 

напрямів державної політики із охорони материнства і дитинства 

проголошувалось широке залучення громадськості та шефських організацій для 

виховання юного громадянина для попередження бездоглядності, така політика 

держави мала позитивні наслідки, однак тільки у випадках відповідального 

ставлення до функції опікуна чи попечителя. 
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3.3. Сприйняття державної політики у сфері охорони материнства і 

дитинства у суспільстві. 

 

Історія повсякдення впродовж останніх декількох десятиліть продовжує 

привертати увагу учених різних наукових галузей, залишаючись одним із 

перспективних і мало досліджених напрямів сучасної гуманітарної науки. 

Значний інтерес дослідників пов’язаний із потребою осмислення повсякдення не 

лише як цінності певної соціальної культури, але й як окремого предмета 

історичних досліджень [297, с. 4]. Історія повсякдення належить до наукових 

напрямів, який дає змогу сформувати цілісну картину певної історичної епохи, а 

також реконструювати як життя певного суспільства, так і життя окремої людини 

на різних етапах її розвитку. Історія Радянського Союзу містить багато 

дискусійних питань, але найменш дослідженою залишається тема радянського 

повсякденного життя. За залізною завісою про радянське повсякдення, аж до 

розпаду СРСР ходили анекдоти і різноманітні фантастичні історії. Однак у 

самому Радянському Союзі абсолютна більшість громадян, живучи в 

інформативному вакуумі, не мали уявлення про інакше життя.  

Потреба пізнання і розуміння індивідуального досвіду людини як суб’єкта 

історії призвела до переорієнтації дослідницьких стратегій, серед яких особливого 

значення набувають якісні методи дослідження. Мікроісторія, історія 

повсякдення, соціальна історія дозволили вивчати історію в її антропологічному 

вимірі: не на макрорівні (історія великих подій, катаклізмів, інституцій тощо), як 

це було досі, а з позиції окремого індивіда, звичайної людини та її повсякденного 

життя, що дозволяє побачити багатоманітність і неоднозначність історичних 

інтерпретацій, множинність історичних правд, можливість альтернативних 

варіантів розуміння історії на рівні окремих індивідів та груп [292, с. 431-439]. 

В останні десятиліття, для дослідження історії тоталітарних суспільств 

широко застосовується метод усної історії, який дозволяє реконструювати минуле 

з середини, репрезентуючи пам’ять очевидців подій. Як стверджує один з 

теоретиків усної історії Алесандро Портеллі, усна історія не має на меті прямої 
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реконструкції подій на основі свідчень очевидців. «Головне, що вирізняє усну 

історію серед інших методів історичного дослідження, – це те, що вона говорить 

нам не так про факт події, як про його значення. Усні джерела повідомляють нам 

не лише про вчинки людей, а про те що вони хотіли вчинити, що, як їм здавалося, 

вони насправді чинили, і що вони зараз думають про їхні минулі вчинки» [206]. 

Таким чином, застосування методу усно-історичного інтерв’ю дає можливість 

з’ясувати сприйняття звичайними людьми державної соціальної політики в період 

загострення кризи радянського ладу, а також порівняти висвітлення соціальних 

проблем на офіційному рівні із точкою зору звичайної людини. 

Поряд із усно-історичним джерелами інтерпретувати радянське повсякдення 

дають змогу і періодичні видання, зокрема журнал «Радянська жінка» займає 

особливе місце серед таких видань, адже видання висвітлювало події, що 

відбувалися на території УРСР, а також основні проблеми з якими стикалася саме 

українська жінка. У «Радянській жінці», як і в інших радянських періодичних 

виданнях, активно використовувалися ідеологічні прийоми пропаганди 

«щасливого радянського дитинства». Проголосивши в «Основах законодавства 

СРСР і союзних республік про шлюб і сім’ю» 1968 року широку соціальну 

програму з забезпечення населення СРСР садками і яслами для дітей [149, с. 51], 

державний апарат перейшов до практичного втілення відповідних норм закону. 

Так, на сторінках журналу «Радянська жінка» з’явилася рубрика «Садки і ясла 

кожному селу», завданням якої було ознайомлення громадськості з досягненнями 

у цій сфері. Майже у кожному номері журналу містились відповіді редакції на 

листи читачок з усіх закутків УРСР з приводу забезпечення сіл дитячими 

виховними установами [382-386]. Відповідно, інша рубрика - «Радянська жінка 

допомогла» [372-376], яка мала постійне місце на останній сторінці журналу, 

висвітлювала і певне критичне ставлення з боку читачів до питань втілення 

оголошеної програми, зокрема щодо: невиконання планів будівництва дитячих 

закладів, нестачі або некомпетентності кадрів, зростання рівня захворюваності 

дітей у дошкільних закладах, поганого фінансування соціальної сфери.  
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Окремі тематичні блоки «Читач запитує, редакція відповідає», «Читач 

звернувся до редакції», «Ваші листи» [434; 448-450; 245] періодично з’являлися в 

журналі і досить швидко зникали. Ці рубрики виглядали як листи читачок до 

редакції на різноманітні теми: виховання здорових дітей, проблема покарання 

дітей, необхідність іграшок у житті дитини, питання гігієни дитини. Крім того, 

рубрика «Юрист відповідає» виконувала просвітницьку функцію з питань: 

особистих прав подружжя, прав і обов’язків батьків і дітей, прав на матеріальну 

допомогу у зв’язку із народженням дітей, прав на аліменти і являла собою 

відповіді на листи читачів, щодо врегулювання шлюбно-сімейних відносин [321, 

377, 356]. 

Листи, відібрані для обговорення і оброблені редакцією, а в деяких випадках, 

імовірно. написані самими журналістами, не лише відтворювали реальні потреби і 

запити читачів журналу, але одночасно були інструментом конструювання 

поняття радянського способу життя в суспільній свідомості. З іншого боку, 

робота з листами була одним із способів маніпуляції суспільною свідомістю і 

свідченням функціонування каналу зв’язку між читачами і редакцією. Судячи з 

листів, які друкувалися в журналі, читачки асоціювали «Радянську жінку» з 

владою, яка могла вирішити багато їхніх проблем [421, с. 59-60]. Таким чином, 

численні рубрики, з листами читачок періодичного видання «Радянська жінка» 

можуть слугувати джерелом для вивчення сприйняття тогочасним суспільством 

державної політики з охорони сім’ї, материнства та дитинства в УРСР. 

Від часу захоплення влади і практично до розпаду СРСР комуністичні 

ідеологи приділяли особливу увагу проблемам виховання нового покоління. 

Піклування про матір і дитину проголошувалось одним із найважливіших і 

найбільш пріоритетних напрямів соціального розвитку радянської держави. Адже 

саме впродовж 1964-1985 років відбувається якісний відхід від попередніх 

методів виховання радянського молодого громадянина. У центрі уваги держави 

опиняється сім’я – як найважливіший соціальний інститут.  

 Оголосивши одним із пріоритетів охорону сім’ї, держава намагалася 

формувати моральні цінності радянського громадянина, моделюючи його 
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поведінку у суспільстві. На думку радянських ідеологів «правильна» щаслива 

радянська сім’я починала свій відлік із укладання офіційного шлюбу, 

зареєстрованого державними органами влади, а вже потім народження дітей. 

Моделюючи у свідомості радянських громадян образ ідеальної сім’ї, держава 

пропагувала навіть вікові рамки для створення ідеального шлюбу. Так, згідно 

свідчень очевидців, найбільш поширеними в УРСР були шлюби серед молоді 20-

25 річного віку. Загальноприйнятим вважався той факт, що найкращий вік 

одруження для дівчат, які мешкали у місті - 21-23 роки, тобто вже після 

закінчення навчання у вищих навчальних закладах, але не пізніше 25-26 років. 

Дівчина, яка не встигла вийти заміж вчасно, вважалася у суспільстві вже «старою 

дівою» [128]. Виходячи із традиційного характеру селянського середовища, 

шлюбний вік сільських дівчат знижувався до 18-20 років [120]. Для чоловіків 

середній вік одруження припадав на 24-26 років, тобто після повернення зі 

служби в армії, або ж закінчення вищого навчального закладу [136]. Свідчення 

очевидців підтверджує і офіційна радянська статистика [260 с. 107-127].  

Повністю регламентувати життя суспільства чи, тим більше, шлюбно-сімейні 

відносини тоталітарній державі не вдавалося. В УРСР нерідко одружувалися у 

студентському віці і навіть до досягнення повноліття. Так, згідно свідчень 

очевидців, часто шлюби в студентському середовищі укладалися з 

меркантильного розрахунку отримати кращу роботу, або житло від держави [136]. 

Але, зазвичай, основною причиною раннього шлюбу серед молоді УРСР була 

незапланована вагітність. Так, респондентка, М. Ромаш згадувала: «Я сама 

завагітніла, але ще заміж не вийшла і мамі сказала, шо я вагітна і моя мати навіть: 

«Як то так? Люди ж з мене будуть сміятися?!». Ну, поки подали заяву, тоді вже я 

виходила заміж вагітною» [131]. Опитані неодноразово зауважували, що 

головною причиною ранньої позашлюбної вагітності була відсутність хоча б 

елементарного сексуального виховання. Ні на державному рівні, ні, часто, у сім’ї 

цим питанням увага не приділялася. Один із опитаних відверто зізнавався: 

«Інформації про сексуальні стосунки було на багато менш, контрацептивів 

фактично не було, про них інформації теж не було, тому такі речі були достатньо 
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розповсюдженими» [137]. Більше того, респондентка О. Радомська згадувала, що 

зазвичай батьки соромилися говорити з дітьми на інтимні теми, вважаючи 

розмови про секс аморальними і неприпустимими [130].  

На сторінках радянської преси рідко піднімалось питання сексуального 

виховання. Офіційна ж документація органів радянської влади, оголосила питання 

морального виховання та сексуальної поведінки у 1970-х роках проблемою 

державного рівня, про що свідчать постанови Міністерства охорони здоров’я і 

Міністерства освіти УРСР про організацію спеціальних лекцій для школярів та 

студентів навчальних закладів [49, арк. 19]. Проте свідчення очевидців не 

підтверджують офіційну інформацію щодо присутності статевого виховання в 

СРСР.  

Втручаючись у особистий простір громадян, партійні ідеологи намагалися 

сформувати образ ідеальної радянської жінки, який всіляко пропагувався і навіть 

знайшов закріплення на законодавчому рівні [149, с. 50]. Роль жінки у суспільстві 

визначалася як «трудівниці-матері, виховательки дітей і домогосподині». У 

численних рубриках, популярного журналу «Радянська жінка», постійно 

акцентувалася увага на дискримінації жінок в імперіалістичному світі, про їх 

емансипацію та про небажання поєднувати кар’єру і материнство [270]. Натомість 

у радянській державі жінка отримувала все необхідне для реалізації себе в 

політичному, соціально-економічному, сімейному житті [393]. На запитання 

респондентам «Якою ви уявляєте ідеальну радянську сім’ю?», відповіді були 

досить схожими. На думку Н. Вакуленко: «Ідеальна радянська сім’я – це така, де 

обоє із подружжя працюють на користь держави і виховують своїх дітей. Діти 

чемні, чисті і нагодовані» [117]. За свідченням В. Ходаківського: «До чоловіка 

вимоги, щоб не пив, не гуляв, та дітей любив, гроші якісь заробляв, до жінки – 

аналогічно, і діти також повинні бути схожими на своїх батьків у цьому сенсі. 

Вони, звичайно, повинні отримати якусь освіту, не обов’язково вищу, головне, 

щоб людина була гарна» [137]. Опитані жінки відверто наголошували, що 

головним завданням жінки в СРСР була сім’я і материнство, тобто ті категорії, які 

активно пропагувала радянська ідеологія. М. Ромаш згадує: «Вийти заміж, 
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народити дітей. Звичайно. Стати матір’ю - це покликання кожної жінки» [131]. 

Таким чином, свідчення очевидців підтверджують, ефективність політики 

держави щодо формування образу ідеальної радянської жінки. 

Відхилення від такого сприйняття жінки всіляко засуджувалося. Одна із 

опитаних респонденток, зазначила, що для дівчини найбільш аморальним у СРСР 

вважалось вести статеве життя до шлюбу, вживати алкоголь і палити. Така 

поведінка була неприйнятною для суспільства і для держави [120]. Не дивлячись 

на осуд дошлюбного інтимного життя радянським суспільством, більшість із 

респондентів погодились, що така модель поведінки траплялася досить часто 

серед тодішньої молоді. Інша справа, що такі факти старанно приховувались, аби 

не порушувати радянських канонів. Л. Даниленко пригадує: «Було соромно мати 

якісь інтимні стосунки до заміжжя – вважалося, що тільки після заміжжя… хоч 

ніхто не говорить про те, що цього не було. Воно було, воно приховувалося, десь 

люди більше були нещирими, говорили одне, а робили – інше. Бо це 

засуджувалося як суспільством, так і самою молоддю» [118]. Таким чином, 

нав’язувана пропагандою радянська мораль, яка будувала перед суспільством 

різноманітні заборони, привчала своїх громадян жити за подвійними стандартами. 

Страх бути засудженою суспільством, через дошлюбні чи позашлюбні 

інтимні стосунки інколи спонукав дівчат до негідних вчинків. Респонденти 

наводять життєві приклади спроб молодих жінок вберегти стосунки і схилити до 

одруження чоловіка, погрожуючи оприлюднити позашлюбну вагітність [129]. 

Траплялися випадки брехні і погроз щодо вагітності, маніпулювання почуттями 

чоловіка, які ставали причинами, що часто змушували молодих чоловіків йти на 

узаконення шлюбу. «Ну, були люди. Вони дружили, хлопець переконався, що 

вона йому не підходить. Але вона шантажувала його у зв’язку з тим, що «я 

вагітна, ти повинен на мені женитися!» - наголошував під час інтерв’ю один із 

респондентів [116]. Натомість радянська держава заохочувала шлюби і всіляко 

допомагала у створенні нової сім’ї, навіть у випадку коли про вияв спільної згоди 

не йшлося. Н. Вакуленко відверто зізнавалася: «В мене так однокласниця вийшла 

заміж. Вона зустрічалася з хлопцем і виявилось, що завагітніла. І вона дуже хотіла 
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вийти заміж, тому їздила в політвідділ і плакалася… і його примусили на ній 

одружитися» [117]. 

Підтримка шлюбу і сім’ї з боку держави спрямовувалась на вирішення 

багатьох проблем і в першу чергу подолання демографічної кризи. Неодружений 

чоловік всіляко засуджувався і критикувався державою. Радянська влада 

здійснювала і заходи примусу для збільшення народжуваності. Опитані 

неодноразово згадували про податок «на бездітність», який зобов’язані були 

сплачувати чоловіки у віці від 20 до 50 років, незалежно від їхнього сімейного 

становища. «Податок на бездітність», безперервно стягувався з чоловіків у розмірі 

6% від щомісячної заробітної платні, але не оминув і жінок, щоправда 

оподатковувались лише заміжні бездітні жінки віком від 20 до 45 років. Указ 

функціонував аж до розпаду СРСР. Один із опитаних респондентів із обуренням 

згадував: «Позорний налог на бездєтность. Хоч не хоч, а роби дітей, нема в тебе 

сім’ї – нічого! Давай дітей!» [122].  

Особливо уважно держава слідкувала за сімейним станом членів 

комуністичної партії. На засіданнях і зборах часто розглядалися питання 

відсутності дітей у сім’ї члена партії, що було не припустимо, адже він мусив 

показувати приклад для інших радянських громадян [121]. Держава втручалася в 

особисте життя, намагаючись вирішити коли її громадянам одружуватись, коли і 

скільки дітей народжувати. Про подібні випадки згадував у своїх спогадах 

колишній партійний функціонер О. Тараненко: «З того що було ганебним і врешті 

решт вбивчим для партії з мільйонами її членів – це контроль від керівної 

верхівки до апарату на місцях над людськими душами. Починаючи від пошуків 

«ворогів народу» до контролю над тим, хто якому Богу молиться і хто з ким 

спить» [406, с. 16]. 

Народження та виховання дітей розглядалися владою як основна функція 

сім’ї. Найбільш поширеними в УРСР в 1970-1980-х роках вважались шлюби, в 

яких батьки виховували одного-двох дітей. Опитувані зазначали, хоча 

багатодітність заохочувалась і шанувалась, однак прогодувати велику кількість 

дітей у той час було практично неможливо, а допустити, щоб діти ходили голі-
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босі, навіть в умовах тотального дефіциту, як згадує І. Юхименко, батьки не 

могли [140]. На відміну від держави у суспільстві багатодітні сім’ї не 

користувались популярністю [124]. Аналогічну думку підтверджують листи 

читачок «Радянської жінки» [266]. 

Згідно офіційних даних радянського статистичного бюро у 1979 році близько 

16% сімей в УРСР складалися з 5 і більше членів родини, близько 30% мали 1 

дитину і 24% виховували 2-х дітей, 33% сімей не мали дітей взагалі [181, с. 76]. 

Сім’я в радянському суспільстві виконувала роль важливого соціального 

інституту. Ще з малечку дітей виховували, що сім’я повинна бути на першому 

місці. Свідки подій звертали увагу, що такий підхід ламав долі, подекуди був 

хибним, але, сирітство при живих батьках, зустрічалось дуже рідко. За словами В. 

Ходаківського: «Фактично цього майже не спостерігалося, бо це був величезний 

позор, це взагалі засудження моральне, коли дітей хтось кидав» [137]. Сім’я 

шанувалась, і оберігалась, хоча досить часто відносини в радянських сім’ях були 

далекими від ідеалу. 

Після прийняття сімейного законодавства 1968 року, дещо змінився статус 

жінки, порівняно з попереднім періодом в історії СРСР. Нормативні документи 

закріплювали головну роль жінки в сім’ї, але водночас акцентували увагу на тому, 

що радянській жінці забезпечуються необхідні соціально-побутові умови для 

поєднання щасливого материнства з активною і творчою участю у виробничому і 

суспільно-політичному житті [149, с. 51]. Майже всі з опитаних жінок поєднували 

кар’єру і сімейні обов’язки. Крім того, серед очевидців подій побутувала думка, 

що жінці в Радянському Союзі було значно важче досягти кар’єрного зростання 

ніж чоловікові, не дивлячись на номінальну гендерну рівність. Н. Дубчак 

згадувала, що керівні посади жінки займали частіше за все на периферії, на рівні 

села, селища чи невеликого міста [120]. Крім того, для отримання високої посади 

слід було пройти перевірку в КДБ, де досліджувались біографії родичів 

претендентки на посаду до четвертого коліна [406,  с. 26-27]. Свідчення очевидців 

підтверджують дані офіційної радянської статистики, які висвітлюють участь 

жінок в органах Верховної Ради УРСР і місцевих радах народних депутатів. 
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Згідно перепису населення, здійсненого в 1984 році, жіноче населення УРСР 

становило 54%. Натомість серед депутатів місцевих рад, жінок було близько 50% 

від загальної кількості депутатів місцевого самоврядування, а у різноманітних 

структурах Верховної Ради УРСР працювало 34% жінок [181, с. 25-26].  

У спогадах очевидців та у листах жінок до радянських ЗМІ неодноразово 

з’являлася інформація, про недотримання радянського законодавства про охорону 

праці жінок, вагітних і матерів із дітьми. Показовим є звернення робітниць 

живописного цеху фарфорового заводу Житомирської області, які зазначали, що 

на їхньому підприємстві працювали жінки різного віку і вагітні зокрема. Жінкам 

доводилося працювати з барвниками, які мали їдкий запах, витяжки, працювали 

несправно, крім того з невідомих причин працівницям цеху припинили видавати 

спецхарчування. Керівництво підприємства не відреагувало на прохання 

вирішити проблему із витяжками, тому жінки звернулися до Житомирського 

обкому партії, який, за їх свідченням, ліквідував проблему [373].  

Для покращення динаміки відтворення народонаселення в СРСР радянське 

законодавство 1970-1980-х років продовжувало заохочувати до народження дітей. 

Сторінки радянської преси рясніли різноманітними статтями про подвиги матерів-

героїнь, які не лише піднімали економіку, а й покращували демографічну 

ситуацію в державі [445]. Щоправда, на практиці деякою матеріальною 

допомогою держава забезпечувала, однак така символічна фінансова підтримка 

стосувалася малозабезпечених родин, одиноких або багатодітних матерів. Так, 

опитані жінки розповідали про грошову допомогу в розмірі 12 крб. на місяць 

державних виплат на дітей та про однорічну декретну відпустку, фінансову 

допомогу одиноким матерям, затверджені радянськими нормативними актами 

[413].  

Листи читачок журналу «Радянська жінка» підтверджують той факт, що 

неодноразово траплялися випадки, коли через халатність адміністрації 

підприємств чи колгоспів, на яких працювали жінки, багатодітні, малозабезпечені 

сім’ї далеко не завжди отримували обіцяну державою виплату на дітей [450]. 

Однак, навіть у разі виплати фінансової допомоги, очевидці подій зазначали, що 
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такої матеріальної підтримки мало на що вистачало. Один працюючий член сім’ї з 

середньою заробітною платнею 150 крб. на місяць не міг прогодувати сім’ю з 3-х 

членів, тому не через кар’єрні прагнення, а намагаючись забезпечити гідне життя 

для своїх дітей, жінки часто змушені були виходити на роботу через півроку, а то 

і через кілька місяців після народження дитини [135]. Пункт Кодексу про працю 

жінок, щодо заборони звільняти вагітних чи жінок під час декретної відпустки не 

завжди дотримувався у радянській державі. Свідки подій розповідали про 

випадок, коли при спробі повернутися на роботу після закінчення декретної 

відпустки, жінці відмовило керівництво підприємства, зазначивши, що на її місце 

взяли іншу людину на постійній основі [450]. 

Повертаючись після декретної відпустки через кілька місяців після 

народження дитини, перед жінкою стояло питання догляду за малюками на час 

відсутності матерів. За свідченнями очевидців подій, найчастіше малюків 

залишали на бабусь чи дідусів, сусідів, старших дітей або віддавали до ясел. 

Функціонуванням останніх так пишалася радянська пропаганда. У пресі 

наголошувалося, що у країнах капіталістичного світу жінка-матір не має 

можливості працювати, адже за залізною завісою велика проблема з дитячими 

садочками, інша справа в СРСР працюють ясла, куди можна було влаштувати 

однорічну дитину на виховання і йти виконувати свій конституційний обов’язок 

перед державою – працювати [316, с. 30]. Дуже рідко на сторінках радянської 

пропаганди висвітлювалась інформація про рівень захворюваності дітей у яслах 

чи садках через відсутність належних умов для перебування малюків, але опитані 

жінки на власному прикладі наводили такі дані [119]. Н. Співак, народжена у 

середині 1960-х років згадувала: «Яслами в нас називали велику кімнату, де стояв 

посередині довгий стіл, всі сідали за той стіл, нам давали мисочки, щоб ми їли там 

каші, потім спали в тій кімнаті і дорослі діти і менші діти» [134].  

Особлива увага питанню забезпеченості дітей закладами суспільного 

дошкільного виховання приділяла редакція журналу «Радянська жінка», де було 

створено спеціальну рубрику «Садки і ясла кожному селу». У рубриці журналу 

редакція друкувала листи читачок, в яких ті розповідали про організацію роботи 
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садків і ясел у їхньому населеному пункті. В абсолютній більшості листів 

зазначалися реальні проблеми, які виникали у жінок із дітьми [411]. Найчастіше 

жінки скаржилися на закриття, або відсутність необхідних закладів дошкільного 

виховання і байдужість керівництва організацій, щодо звернень жінок-матерів 

[372]. Були й листи, в яких зазначалося про проблеми із улаштуванням дітей до 

ясел-садків, коли «брали не всіх дітей, а тільки так званих «своїх» [449]. Але чи не 

найбільше скарг було з приводу некваліфікованості кадрів, які працювали у 

дитячих закладах, наводилися випадки безвідповідального, байдужого ставлення 

до роботи із дітьми, що призводило до захворюваності дітей, психологічних травм 

і відставання у розвитку [373; 374]. Жінки зазначали, що такі ситуації траплялися 

через випадки, коли вихователем чи завідуючою дитячим закладом брали на 

роботу абсолютно не компетентних людей, однак через їхні зв’язки у партії [386]. 

Виховання дитини в рамках комуністичної моралі, держава не покладала 

цілковито на батьків, тож одна з головних місій відводилась шкільному 

вихованню. Один із респондентів згадував: «у школі головне, щоб поведінка була 

гарна. Поведінка «задовільно» або «незадовільно» лякали всіх! Вчитель – 

головний, думка учнів не обговорювалась. Тобто розвитку дитини, як особистості 

із своїми думками і пропозиціями, не було. Впроваджувалось тільки одне: Ми 

живемо в найкращій радянській країні! За кордоном все погано!» [132]. Поряд із 

цим багато хто із респондентів згадував, що великою перевагою в роки СРСР була 

наявність значної кількості безкоштовних гуртків, товариств, будинків культури, 

спортивних секцій, таборів. Безперечно, такі заклади не лише розвивали дитину, 

вчили чомусь новому, але й виховували культуру, дисципліну і витривалість 

[133]. 

Охорона материнства і дитинства в СРСР передбачала в першу чергу надання 

кваліфікованої медичної допомоги матері і дитині, через функціонування закладів 

охорони здоров’я. Питання дитячої смертності і захворюваності в УРСР не 

піднімались на рівні заідеологізованих періодичних видань чи преси. Однак 

свідчення респондентів, показують на видимі масштабні недоліки в роботі органів 

охорони здоров’я. Одна із респонденток згадує: «Лікарня була дуже примітивна, 
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стояло декілька старих хаток, там коридорчики такі вузенькі… і все так 

примітивно… і тут же і пологовий будинок був» [116]. Крім того допомога, яка 

надавалась у лікувальних закладах, часто не відповідала, обіцяним партією, 

нормам. Адже, як свідчать очевидці подій у своїх спогадах, нерідкістю було 

неправильне встановлення діагнозу, халатність і байдужість з боку медичного 

персоналу, відсутність необхідних медикаментів для лікування що, часто, 

призводило до смерті пацієнта. А головне, респонденти констатували, що «для 

того щоб лікар був уважніший до дитини» слід було йому платити і купувати у 

нього ліки, однак не завжди навіть хабарі могли врятувати життя маленькому 

пацієнтові [403, с. 130-133]. 

Водночас респонденти зазначали і на реальній державній допомозі молодій 

сім’ї, яка була присутня у житті радянського громадянина. Зокрема йдеться про 

вирішення квартирного питання. Близько 30% опитаних респондентів, жителів 

міст підтвердили той факт, що отримали квартиру у кооперативному будинку від 

держави, ставши на облік, як сім’я молодих спеціалістів [127]. Частіше всього 

власники квартир брали участь у будівництві свого майбутнього житла.  

Упродовж 1970 – 1980-х років залишалися незмінними обов’язки жінки. 

Жінки в СРСР крім суспільної праці, займалися домашніми господарськими 

справами, а також виховували дітей. Практично кожна з опитаних жінок, на 

запитання про вільний час, частіше за все відповідала, що часу на дозвілля, з 

появою сім’ї, не вистачало, адже доводилось виконувати усі хатні справи і стояти 

годинами у чергах, де проходила третина життя жінки-матері [135]. Навіть 

радянська преса зазначала, що майже всі сімейні клопоти лягали на плечі жінок 

[428]. Хоча офіційна статистика повідомляла, що згідно соціологічних 

досліджень, проведених у 1979 році, середньостатистична радянська жінка у 

будній день витрачала близько 3,5 години на ведення домашнього господарства і 

мала близько 2 годин вільного часу, а у вихідні дні могла використати для своїх 

потреб аж до 6 годин [181, с. 89].  

Відповіді опитаних чоловіків щодо проведення вільного часу були досить 

одноманітними і лаконічними: футбол, риболовля, телевізор. Лише дехто з 
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респондентів, судячи із відповідей, брав також активну участь у вихованні і 

дозвіллі дітей. Так, серед інтерв’юерів виявилось кілька чоловіків, які особливо 

зворушливо розповідали про своїх дружин і дітей, деталізуючи моменти з 

сімейного життя. Такими чоловіками виявились сироти, ті які виросли у дитячому 

будинку, чи виховувались у неповній сім’ї [127]. Вочевидь дитячі травми 

накладали відбиток на подальші сімейні цінності цих чоловіків. Насправді 

питання байдужості чоловічого населення до господарських справ, а особливо 

виховання дітей, було ледь не трагедією державного масштабу. Про це свідчать 

численні брошури для жінок, статті в радянських ЗМІ, жіноча пропагандистська 

література, а також праці радянських дослідників сім’ї.  

На початку 1970-х років партійна влада звернула увагу на проблему 

відсутності участі чоловіка у сімейному житті, в результаті з’явилися низка 

документів, що передбачали поширення пропаганди участі чоловіків у вихованні 

дитини. Таким чином, побачили світ організації «Інститут шлюбу і сім’ї», «Школа 

батьківства» [51, арк. 119] та інші, у журналі «Радянська жінка» навіть з’явилися 

спеціальні рубрики, розраховані на чоловічого читача [461]. Однак, жоден із 

опитаних респондентів у своїх розповідях не згадував про вищезазначені 

структури. Радянські жінки, закидали редакції жіночих журналів і газет листами 

про байдужість чоловіків щодо виховання дітей і будь-яких сімейних клопотів. 

Просили поради і підтримки у редакції журналу «Радянська жінка» [249; 410]. 

Однак, жодна із опитаних у проекті респонденток не нарікала на «подвійне 

навантаження» та відсутність чоловічої допомоги у господарстві, а лише 

констатували факти постійної зайнятості жінки-матері [135]. Це свідчить про 

сприйняття такої моделі поведінки чоловіка у суспільстві як норми. Особливо 

цікавими здаються відповіді радянських дітей, вихованців дитячого садка, 

отримані студенткою педагогічного Дніпропетровського університету в межах, 

здійснюваного нею у 1981 році, проекту, на запитання: «Чим займається вдома 

мама?» та «Чим займається вдома тато?», відповіді були досить типовими. Люда 

Ж. - «Мама пере, вивішує білизну, варить їсти, тато їсть». Лариса Г. - «Мама 

готує, пере, тато ніяк не може витерти підлогу. У мами спина болить, а він не 
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може». Люда М. – «Мама прибирає, варить, рубає дрова. Тато все лежить, та й 

лежить». Лише декілька дітей, як зазначала вихователька відповіли, як Вітя 

Саранчук: «Мій тато завжди допомагає прибирати, чистити картоплю, миє 

підлогу. Завжди читає казки та вчить зі мною букви» [399, с. 28-29]. 

Під час опитування респонденти відповідали на запитання, щодо насильства 

у радянських сім’ях. Дехто з опитаних, як виявилось, були жертвами насилля чи 

то з боку батьків, чи чоловіків [120]. Інтерв’юери звертали увагу, що найчастіше 

насилля виникало на побутовому рівні через довготривале чи навіть постійне 

вживання алкоголю чоловіками. У радянській сім`ї фізичне знущання чоловіка 

над дружиною траплялося досить часто. Такі явища спостерігались як у селах, так 

і в містах, у середовищі робітників, селян та інтелігенції [115]. Питання 

аморальної поведінки у сім’ї піднімалися на партійних зборах, засіданнях 

трудових колективів, товариських судів, жіночих радах. На запитання щодо 

насилля стосовно дітей, більшість з опитаних зазначали, що в радянську добу не 

існувало поняття «насильства над дітьми». Натомість застосовувались батьками 

виховні заходи, які вважалися нормою у суспільстві. Використання фізичної сили 

щодо дітей, практикувалося не лише в середині сім’ї, а й іноді у школі, з метою 

морального комуністичного виховання юного радянського громадянина [125]. В. 

Ходаківський відверто згадував: «Ну, звичайно, його було на багато більше, ніж 

зараз, з приводу бити дітей, то це взагалі святе діло. Вважалося, що це абсолютно 

правильно і не тільки в сім’ї, вважалось, що це правильно і в школі достатньо 

часто. Це був один із методів виховання» [137].  

Насилля в сім’ї рідко призводило до розлучень. Офіційна радянська 

статистика свідчить про певне зростання кількості розлучень в УРСР упродовж 

1964-1985 рр. Так, у 1960 році в УРСР зареєстровано 458,9 тисяч шлюбів і 53 

тисячі розлучень. А у 1985 році – 489,9 тисяч шлюбів, тоді як розлучень 183,4 

тисячі, тобто кожна четверта пара розлучалась [183, с. 237]. Створивши ілюзію 

ідеального радянського світу, де панує сімейний лад і затишок, партійний апарат 

не лише пригнічував розвиток людської індивідуальності, а й намагався 

контролювати особисте життя громадян. Так, чоловікам, членам КПРС, 
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неофіційно заборонялося розлучатися, під загрозою виключення з партії. Питання 

розлучення так само, як і питання аморальної поведінки у сім’ї, розглядалися 

товариськими судами, на які часто виносили всі сімейні проблеми. Н. Дубчак 

згадувала: «Якщо, наприклад, стояло питання розлучення.. розпаду родини, то 

якщо чоловік був партійною людиною, займав більш-менш солідну посаду, то 

його могли виключити з партії, а це позбавляло статусу, позбавляло посади, якщо 

він хотів розлучитися. Тобто багато сімей трималося тільки із страху, тому і 

розлучень було менше, але це не означає, що люди жили в родинах краще» [120]. 

О. Тараненко у спогадах зазначав, що у часи партійного марксизму з приводу 

розлучень членів партії ходила навіть частівка: «В мене кучерів немає, ні до чого 

грація. Мого мужа утримає Парторганізація» [406, с. 17]. 

Інколи незахищеність перед партійним тиском, суспільним осудом, 

неможливість вийти за рамки, встановлені державою, нереалізованість і 

розчарування ламали долі людей, ставали причиною алкоголізму, перетворювали 

навіть колишніх членів партійного апарату на маргінальні елементи суспільства 

[120]. Змусити усіх зберегти шлюб держава не могла, але в повноваженнях 

органів влади було створити сприятливі умови для збереження сім’ї. Навіть у 

сучасному українському законодавстві зберіглась радянська норма про 

випробувальний термін перед розлученням, який надається подружжю для 

примирення [150]. Як підтверджує статистика, найчастіше причинами розлучення 

в радянських сім’ях була аморальна поведінка з боку одного з членів родини, або 

алкоголізм, аморфність, відсутність бажання розвиватись і зміцнювати сім’ю. 

Ініціаторами розлучення виступали як чоловіки, так і жінки. Ставлення у 

суспільстві до розлучених чоловіка і жінки було кардинально різним. Так, 

розлученому чоловікові важко було претендувати на високу посаду [126]. 

Натомість розлучена жінка, яка нерідко виконувала функції і єдиної годувальниці, 

мала підтримку з боку держави, але частіш за все отримувала клеймо у 

суспільстві [128], - зазначала Т. Новохацька. 

Радянська влада, втручаючись у особистий простір громадян і формуючи 

суспільну думку, часто лишала поза увагою очевидні речі. Держава створила 
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культ сім’ї, де будь-які прояви нетипової поведінки засуджувались. У суспільстві 

розлучена жінка чи матір-одиначка автоматично отримувала клеймо аморальної 

жінки [414]. Таких жінок, за свідченнями респондентів, побоювалися і 

остерігалися, особливо в середовищі одружених, адже вони могли становити 

загрозу сім’ї. Респонденти наголошували: «Жінка розлучена, до неї дуже поганим 

було ставлення в суспільстві. Вважалося, що вона якась не така, що від хорошої 

жінки чоловік не йде» [120]. «До розлучень ставилися негативно. Розлученим 

жінкам було дуже важко, тому що їх рідко вже запрошували в компанії. Всі 

одружені, а як же тут буде розлучена жінка. Вона буде відбивати у когось 

чоловіка» [139]. Інколи перспектива людського осуду схиляла жінок на асоціальні 

чи навіть злочинні вчинки.  

Респонденти пригадували випадки, які мали місце в житті їхніх знайомих чи 

родичів. Так, про випадки дітовбивства мовчала радянська пропаганда, але 

свідчення очевидців доводять протилежне. Г. Кравчук, колишня працівниця 

психіатричної лікарні міста Києва згадувала, що на її пам’яті було досить багато 

пацієнток, які потрапляли до лікувального закладу після вбивства своїх 

новонароджених дітей [123]. На сторінках популярного журналу «Радянська 

жінка» відсутні статті про покинутих малюків, але такі випадки траплялися. У 

відповідях респондентів наводилися такі свідчення: «Були такі випадки, що 

дівчата й відмовлялися від дітей. Таке, що от приїхала вона з села, тут таке 

трапилося, то в нас сусідка, вона відмовилася від дитини, щоб тільки ніхто не 

знав» [117]. І тим паче радянська преса мовчала про випадки самогубства серед 

молодих жінок через страх бути засудженою суспільством. «Були і в селі в нас. 

Було таке, що дівчина завагітніла від хлопця і він не став на ній женитися, і вона 

собі смерть зробила», - згадувала К. Шинкаренко. [138]. 

Регулювання і контроль з боку держави за сімейно-шлюбними відносинами 

виявилися неефективним засобом утримання сім’ї. Натомість причинами 

збереження шлюбу найчастіше виступали квартирне питання, проблеми 

кар’єрного зростання, наявність дітей. Однак, часто, саме остерігання осуду з 

боку суспільства і держави руйнувало життя, змушувало зберігати шлюб, навіть у 
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тих випадках, коли це робило нещасними усіх членів сім’ї і навіть дітей [117]. У 

журналі «Радянська жінка» є ціла низка статей, присвячених святості шлюбу. 

Тому, на листи жінок, втомлених від щоденної марудної роботи, від байдужості 

чоловіків, від аморальної поведінки останніх, редакція відповідала, що шлюб за 

будь-яких обставин необхідно зберегти, адже сім’я – це ланка суспільства, так 

говорить Партія [318]. За свідченнями опитаних очевидців подій найбільш 

рідкісними були розлучення у селянському середовищі, адже для українського 

села притаманна патріархальність у ставленні до сім’ї і шлюбу. Респонденти, 

вихідці із сіл, відверто згадували: «Шо стосується розлучень, то їх в селі фактично 

не було, тому що все упиралося у певні речі: а де жити, як корову поділимо, як 

кабана поділимо, от і люди достатньо часто жили ненавидячи один одного, але в 

одному будинку, часом, окремо купуючи собі хліб, але жили разом» [118]; «Я, 

пам’ятаю по своїй сестрі двоюрідній, яка вийшла заміж, а чоловік у неї почав 

пиячити і вона хотіла розійтися з ним, а бабуся казала так «Бачили чортові очі, що 

купували, їж ти ж тепер. Тобто вийшла заміж – терпи, мусиш терпіти» [123]. 

Отже, свідчення очевидців подій частіш за все йдуть у розріз із офіційним 

зображенням сімейної політики в УРСР. Радянська пропаганда показувала 

ідеальне сімейне життя, але реалії сприймалися та інтерпретувалися в 

радянському суспільстві інакше. Державний апарат, поставивши завдання 

створити образ ідеальної радянської сім’ї, всіляко сприяв зміцненню цього 

інституту і формуванню в громадян комуністичних моральних цінностей. 

Складалася ілюзія широкої державної підтримки охорони сім’ї, материнства і 

дитинства, але зазвичай таке піклування носило скоріше декларативний і 

пропагандистський характер, а ніж реальний. З іншого боку партійний апарат 

сформував політику подвійної моралі не лише в середині власної структури, а й у 

середовищі радянського суспільства. Втручання партії і держави у шлюбно-

сімейні стосунки не дали очікуваного результату. Незважаючи на 

пропагандистську риторику, радянська сім’я як соціальний інститут не була 

ідеальною і не могла вирішити поставлені владою завдання.  
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Висновки до третього розділу 

 

У третьому розділі «Діяльність органів державної влади із охорони 

материнства і дитинства в УРСР» розглянуто реформи в системі охорони 

здоров’я, що мали покращити демографічну ситуації в УРСР і досягти зниження 

рівня дитячої захворюваності та смертності. Вирішити поставлені державою 

завдання передбачалося шляхом будівництва і відкриття мережі жіночих 

консультацій, гінекологічних стаціонарів, пологових будинків і дитячих лікарень 

із максимальним забезпеченням жінок і дітей лікарняними ліжками. Однак, 

органи державної влади фактично не звертали увагу на проблему 

укомплектування медичних закладів спеціалізованим обладнанням, 

діагностичним устаткуванням, медикаментами, кваліфікованими кадрами. Спроба 

реформувати і удосконалити систему охорони здоров’я в УРСР у другій половині 

1960-х – середині 1980-х рр. зазнала поразки через залишковий принцип 

державного фінансування, нарощування виключно кількісних показників, а також 

ігнорування регіональних відмінностей розвитку республік СРСР. 

В умовах кризи радянського ладу більш як 50% жіночого населення УРСР 

було задіяно на підприємствах з шкідливими або тяжкими умовами праці, що 

несло непоправні наслідки, як для здоров’я і життя матері та дитини, так і для 

демографічних процесів в УРСР. На репродуктивність населення УРСР впливало 

важке матеріальне становище сімей із дітьми. Тому держава пішла на шлях 

введення матеріальної допомоги багатодітним, одиноким матерям, 

малозабезпеченим сім’ям і врешті решт у 1981 році усім категоріям сімей, що 

мали дітей. Однак, встановлена державна матеріальна допомога, що мала 

заохотити до збільшення репродуктивності населення не відповідала історичним 

реаліям. 

Забезпечення радянських дітей щасливим дитинством, передбачало 

створення необхідних умов для здорового фізичного, морального, ідеологічного 

виховання дітей, шляхом забезпечення їх закладами суспільного виховання з 

перших років життя. Так, в СРСР було проголошено широку програму із 
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будівництва ясел-садків, які в тому числі мали сприяти залученню матерів до 

участі у суспільно-виробничих процесах. Однак, в процесі реалізації широкої 

програми із забезпечення дітей закладами дошкільного виховання держава 

зіштовхнулася із проблемою нестачі необхідних фінансів. В результаті 

використання неналежним чином пристосованих приміщень призводило до 

зростання захворюваності дітей, та неможливості виконання програм виховання 

та розвитку дитини. 

Для забезпечення охорони здоров’я школярів здійснювалися профілактичні 

огляди для виявлення хвороб і порушень у розвитку дитини. Встановлено, що 

школярі хворіли значно рідше ніж дошкільнята, однак якщо останні частіш за все 

хворіли на інфекційні захворювання, то серед хвороб школярів на перших місцях 

стояли травми і онкологічні захворювання, що було наслідком, на думку вчених, 

погіршення екологічної ситуації в УРСР, та відсутності навичок і вмінь 

радянських педіатрів діагностувати захворювання на ранніх стадіях. Поряд із 

освітньою, школа в СРСР мала виконувати ще й виховну функцію. Держава 

намагалася контролювати ідеологічний розвиток підростаючого покоління, 

залучаючи громадськість, учителів, шефські організації для попередження 

бездоглядності та кримінальності серед дітей. 

Свідчення очевидців подій щодо соціальної політики із охорони сім’ї, 

материнства та дитинства в УРСР частіш за все йдуть в розріз із офіційним її 

зображенням. Радянська пропаганда показувала ідеальне сімейне життя, однак 

реалії сприймалися і інтерпретувалися в радянському суспільстві інакше. 

Встановлено, що втручання партії і держави у шлюбно-сімейні стосунки не дали 

очікуваного результату. Незважаючи на пропагандистську риторику, радянська 

сім’я як соціальний інститут не була ідеальною і не могла вирішити поставлені 

владою завдання. Демографічна криза в УРСР з роками тільки поглиблювалася.  
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ВИСНОВКИ 

 

Проведений аналіз стану вивчення проблеми охорони материнства і 

дитинства в УРСР в другій половині 1960-х – першій половині 1980-х років дає 

можливість стверджувати про відсутність комплексного дослідження в 

українській сучасній історіографії, яке б висвітлювало усі аспекти державної 

політики щодо охорони сім’ї, материнства і дитинства в УРСР. Це пояснюється 

полідисциплінарністю даної проблеми, адже охорона материнства і дитинства 

являла собою комплекс державних заходів, що передбачали дотримання 

трудового законодавства щодо праці жінки-матері, моральне та матеріальне 

заохочення сімей із дітьми, організацію системи охорони здоров’я матері і 

дитини, налаштування належного функціонування закладів дошкільної і шкільної 

освіти для дітей. Тому дослідженням окремих аспектів проблеми охорони 

материнства і дитинства в УРСР як сьогодні, так і в радянський період займалися 

вчені різних галузей соціо-гуманітарних та медичних наук. У радянській 

історіографії окремі питання державної політики щодо охорони материнства і 

дитинства знайшли відображення, однак особливістю радянських досліджень є 

політична заангажованість, позитивістський марксистський підхід, а також 

фактична відсутність розгляду проблем соціальної політики на регіональному 

рівні.  

Джерельну базу дослідження становлять неопубліковані (архівні) та 

опубліковані (збірники документів і матеріалів, статистичні дані, періодична 

преса та ін.) джерела. Більшість неопублікованих джерел вперше введена автором 

до наукового обігу. Усі групи джерел мають різний ступінь репрезентативності та 

достовірності, однак дають змогу повною мірою висвітлити основні проблеми 

охорони материнства і дитинства в УРСР в 1964-1985 рр. 

Методологічною основою дисертаційного дослідження стали принципи 

історизму і наукової неупередженості, а також системного підходу до об’єкта 

дослідження, комплексності й усебічності. Під час проведення дослідження 

використовувались загальнонаукові (аналізу і синтезу, узагальнення, 
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класифікації) та спеціально-історичні (історико-порівняльний, критичного аналізу 

джерел, проблемно-хронологічний, статистичний, усноісторичний) методи. 

Історико-порівняльний метод дав можливість зіставити реалізацію державної 

політики із охорони материнства і дитинства в УРСР та інших республіках СРСР, 

а також порівняти висвітлену у радянських нормативно-правових актах та інших 

джерелах задекларовану політику із практичною реалізацією оголошених заходів 

влади щодо охорони материнства та дитинства. Методи проблемно-

хронологічний, статистичний, усноісторичний сприяли всебічному дослідженню 

проблеми та формулюванню обґрунтованих висновків. Завдяки використанню 

різноманітних методів проаналізовано основні напрями державної політики щодо 

охорони материнства і дитинства в УРСР, а також сприйняття тогочасним 

суспільством задекларованої державної політики. 

Встановлення радянської влади передбачало злам колишніх догм і порядків, 

трансформацію внутрішньо-сімейних стосунків та зміни понять і ставлень до 

інституту сім’ї і шлюбу. Така концепція була зумовлена прагненням радянської 

влади до створення «нової радянської людини», яка мала б бути відданою цілям і 

завданням комуністичної партії. Впродовж майже 70-ти років існування СРСР 

статус радянської жінки змінювався від спроби перетворення її на «трудовий 

ресурс» шляхом активного залучення до виробничого процесу і до визнання 

державного захисту жінки, головним завданнями якої було материнство у 

поєднанні із суспільно-корисною працею. Поряд із еволюцією ролей радянської 

жінки відбулись значні зміни у ставленні держави до інституту сім’ї. Так, якщо на 

початку 1920-х рр. під час поширення «концепції вільного кохання», партійні 

ідеологи робили ставку на відмирання інституту традиційної моногамної сім’ї, то 

після провалу ідей соціального експериментаторства наприкінці1920-х рр. статус 

сім’ї почав відроджуватися і в другій половині 1960-х років держава оголосила 

інститут сім’ї важливою суспільною ланкою в СРСР. Характерно, що з провалом 

політики «суспільного виховання дітей» у середині 1920-х років, сімейне 

виховання дітей надалі відігравало все важливішу роль, хоча держава і намагалася 

здійснювати контроль за цим процесом через органи суспільного виховання та 
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залучення громадськості. Політика тотального державного контролю та 

нав’язування єдино-правильної партійної лінії у суспільстві, а також відкидання 

будь-яких альтернативних шляхів розвитку суспільства призвела до економічних 

та демографічних проблем, які впродовж всього існування радянської держави 

партійна влада намагалась вирішити. В 1930-х роках шляхом введення 

тоталітарного законодавства щодо контролю народжуваності, у 1940-1950-х рр. 

матеріальним і моральним заохоченням жінок-матерів, у 1970-1980-х рр. – 

державним захистом сім’ї, а також проголошенням широкої медичної, виховної та 

соціальної програми з охорони материнства і дитинства. 

Впродовж усього періоду існування радянської влади було проголошено 

державний захист материнства і дитинства, який втілювався і змінювався 

відповідно до визначених партією завдань і програм. Нормативна база, яка 

визначала статус жінки в СРСР, передбачала створення сприятливих умов для 

поєднання суспільно-виробничої діяльності з материнством, надання спеціальних 

пільг вагітним жінкам і годуючим матерям, призначення допомоги по вагітності 

та пологах, поступове збільшення матеріальної підтримки жінки матері щодо 

декретних відпусток (з 56 днів у 1936 році до 1 року у 1981 р.), надання окремих 

пільг матерям-одиначкам та проголошення широкої програми матеріальної 

підтримки усіх категорій сімей із дітьми впродовж 1960-х - 1980-х років. 

Конституції СРСР 1936 р. та УРСР 1937 р., які діяли із внесеними змінами 

впродовж 1960-х і більшої частини 1970-х рр., декларували рівність чоловіка і 

жінки. Закріплювали право жінки на державну охорону інтересів матері й дитини, 

шляхом надання їй відпусток по вагітності та пологах із збереженням робочого 

місця, забезпечення мережею пологових будинків, дитячих ясел і садків. 

Прийняття Верховною Радою СРСР у 1968 році Основ законодавства про шлюб 

та сім’ю забезпечувало права дітей, народжених поза шлюбом, а також новий 

порядок встановлення батьківства і стягнення аліментів. Вперше у шлюбно-

сімейному законодавстві з’явилися норми, які формували механізм реалізації 

охорони материнства і дитинства, зокрема, що забезпечувалося організацією 

широкої мережі пологових будинків, дитячих ясел і садків, шкіл-інтернатів та 
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інших дитячих установ, наданням жінці відпустки у зв’язку з вагітністю та 

пологами зі збереженням робочого місця, встановленням пільг вагітним жінкам і 

матерям, охороною праці на виробництві, виплатою державної допомоги 

одиноким та багатодітним матерям. Вперше конституційне положення про захист 

сім’ї з’являється лише у Конституції СРСР 1977 року та відповідно Конституції 

УРСР 1978 року.  

Значна увага радянською владою приділялася захисту дитинства. В умовах 

кризи радянського ладу державна охорона дитинства передбачала прийняття 

низки нормативно-правових документів щодо організації системи охорони 

здоров’я матері та дитини, закладів дошкільної та середньої освіти, а також 

широкої соціальної підтримки дітей, позбавлених батьківського піклування. Так, 

у 1971 р. ВР УРСР затвердила «Закон про охорону здоров’я», до цього 

користуючись спеціальними постановами ВР і РМ СРСР від 1960 і 1968 років. 

Закон був першим і єдиним в історії УРСР комплексним документом, що 

охоплював усі напрями охорони здоров’я, діяв зі змінами і доповненнями в 

Україні аж до 1993 року. У 1974 році радянська влада йде на крок уніфікації 

освітніх законодавчих актів, що ознаменувалося появою і введенням у дію Закону 

УРСР «Про народну освіту», який регулював питання забезпечення охорони 

дитинства в освітніх закладах, а також виховання і освіти дітей-сиріт чи 

позбавлених батьківського піклування, дітей матерів-одиначок та з багатодітних 

чи малозабезпечених сімей. 

 На рівень життя і народжуваності впливали різні чинники: складна 

соціально-економічна та екологічна ситуація, зайнятість населення на шкідливому 

виробництві, низький рівень санітарного просвітництва серед населення,  

незадовільна робота закладів охорони здоров’я. Одним із найбільш важливих 

напрямів соціальної політики було визначено забезпечення жінок і дітей 

належною медичною допомогою. Реалізація, задекларованих державою норм, 

покладалась на створене в 1968 році при МОЗ УРСР Головне управління 

лікувально-профілактичної допомоги дітям і матерям. Управління спрямовувало 

свою роботу в першу чергу на активну боротьбу з материнською і дитячою 
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смертністю. Так, офіційні статистичні дані свідчили про ефективність дій влади і 

відповідальних установ щодо зменшення рівня дитячої смертності, адже УРСР 

була однією з республік із найнижчим рівнем дитячої смертності, поступаючись 

за показниками лише прибалтійським республікам та Білоруській РСР. Однак 

досягнути такого зниження показників вдалося за рахунок зменшення смертності 

серед дітей старших 1 року. Проблема ж неонатальної (діти віком від 0 – до 27 

днів) і постнеонатальної ( від 27 – до 365 днів) смертності не була вирішеною. З 

іншого боку, УРСР у 1985 році входила до п’ятірки республік СРСР із найвищим 

рівнем материнської смертності. Серед найбільш поширених причин смертності 

вагітних і породіль називали сепсис та інфекції, а серед новонароджених дітей, 

асфіксію, ателектаз, сепсис та запалення легень. 

Здійснювані державою заходи щодо надання жінці-матері та новонародженій 

дитині належної медичної допомоги передбачали будівництво і розширення 

мережі медичних закладів із максимальним забезпеченням жінок і дітей 

лікарняними ліжками. Проте через залишковий принцип фінансування системи 

охорони здоров’я республіканські органи змушені були відмовитися від ідеї 

широкого планового будівництва. Натомість, впродовж другої половини 1960-х – 

1980-х років відбувалося нарощування кількісних показників ліжко-місць у 

старих, подекуди аварійних непристосованих приміщеннях гінекологічних 

стаціонарів, пологових будинків та дитячих лікарень. Таке недбале ставлення до 

санітарно-гігієнічного режиму у медичних установах шкодило здоров’ю та життю 

пацієнтів.  

Проаналізовано стан матеріально-технічного забезпечення медичних закладів 

УРСР і з’ясовано, що вирішення питання забезпечення дитячих та жіночих 

медичних закладів не було пріоритетним при розподілі державних коштів на 

охорону здоров’я. Разом з тим, встановлено факти розкрадання державного 

майна, невідповідність розподілу медичного устаткування та медикаментів 

потребам закладів, недостатнє забезпечення медичних закладів діагностичним 

медичним обладнанням. Досліджено, що однією із причин підвищення рівня 

захворюваності і смертності дітей та жінок у закладах охорони здоров’я УРСР 
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була проблема безвідповідального і недбалого ставлення медичних кадрів до 

своїх професійних обов’язків. Такі тенденції спостерігались через кількісне 

збільшення медичних працівників, низький рівень їх професійної підготовки та 

неефективний механізм оплати праці.  

Питанням наукового дослідження проблем дитячої та материнської 

захворюваності в УРСР займалися науково-дослідні інститути у Києві, Харкові та 

Львові. Педіатри та акушер-гінекологи впродовж 1964-1985 рр. організували та 

взяли участь у десятках наукових конференції та з’їздів як на республіканському, 

так і на союзному рівні. Головними темами для обговорення на всесоюзних 

з’їздах педіатрів були питання, присвячені охороні здоров’я матері, плоду і 

новонародженого, охороні здоров’я дітей і підлітків у закладах суспільного 

виховання, інфекційно-алергічним захворюванням і респіраторніим вірусним 

інфекціям у дітей, проблемі дитячої смертності від дитячих інфекцій, пневмонії, 

туберкульозу. Однак лише у 1988 році на ХІІ Всесоюзному з’їзді дитячих лікарів 

було офіційно визнано, що показники рівня дитячої смертності СРСР в декілька 

раз більші від більшості розвинених країн світу. 

Досліджено державні заходи із впровадження санітарного просвітництва 

серед дорослого населення УРСР. Однак, як і більшість радянських реформ, 

кампанія носила скоріше декларативний і пропагандистський характер. З’ясовано, 

що можливість внутрішньосімейного регулювання кількості дітей у сім’ї, 

призвела до популярності серед українських жінок переривання незапланованої 

вагітності. У 1985 році УРСР була на другому місці серед радянських республік за 

кількістю абортів.  

Екстенсивність розвитку медичної галузі, а також популістська політика 

держави, не дозволили реалізувати повною мірою проголошені гасла і 

затверджені нормативні документи з охорони материнства і дитинства. 

З метою вирішення демографічної ситуації, державна політика з охорони 

материнства і дитинства в другій половині 1960-х – першій половині 1980-х років 

передбачала надання широких прав працюючій жінці матері, а також 

забезпечення моральною та матеріальною підтримкою різних категорій сімей із 
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дітьми. Однак проголошення соціальної програми захисту жінки, ще не означало 

її практичну реалізацію. В умовах кризи радянського ладу, впродовж другої 

половини 1960-х – першої половини 1980-х років зайнятість жіночого населення 

УРСР на підприємствах з шкідливими або тяжкими умовами праці лише зростала 

і у 1985 році становила 53% від загальної кількості працюючих жінок в 

республіці. Це несло непоправні наслідки як для здоров’я і життя жінки-матері та 

для її дитини, так і для демографічних процесів в УРСР. Безумовно, збільшення 

кількості днів оплачуваної відпустки по вагітності і догляду за дитиною із 63 днів 

у 1936 році - до 1 року у 1981 році слід сприймати як позитивний наслідок 

радянської соціальної політики, однак невирішеним до кінця 1980-х років в УРСР 

залишилось питання втілення у життя задекларованих державою норм. Таємні 

перевірки органів соціального забезпечення при МСЗ УРСР свідчили про 

системні порушення при нарахуванні жінкам декретної відпустки, а також 

невиконання адміністраціями підприємств і установ пунктів Кодексу про працю 

щодо збереження робочого місця за жінкою, яка перебувала у декретній відпустці. 

На репродуктивність населення УРСР впливало і матеріальне становище 

сімей із дітьми. Тому держава пішла на шлях введення матеріальної допомоги 

багатодітним, одиноким матерям, малозабезпеченим сім’ям і врешті решт у 1981 

році усім категоріям сімей, що мали дітей. Витрати республіканського бюджету 

на соціальну сферу впродовж другої половини 1960-х – першої половини 1980-х 

років зросли з 11% до більш як 17,5%, однак витрати на державні допомоги 

багатодітним і одиноким матерям, які входили до цієї статті витрат, скоротилися 

впродовж згаданого періоду, що пояснювалося значним кількісним зменшенням 

даних категорій населення. Річні звіти, подані Міністерством соціального 

забезпечення УРСР щодо допомоги на дітей у малозабезпечених сім’ях, свідчать 

про те, що в УРСР впродовж 1975 – 1985 років спостерігалася тенденція до 

зростання кількості малозабезпечених сімей, адже з року в рік кількість виплат 

цим категоріям сімей зростала. Однак діюча система пільг і допомог, розміри якої 

у системі роздрібних цін були мізерні, не покривала першочергових потреб дітей, 

і не здійснювала задекларовану державою охорону материнства і дитинства. 



200 
 

Матеріальна підтримка сім’ям із дітьми виявлялася не суттєвою. Встановлена у 

1981 році державна матеріальна допомога всім категоріям сімей із дітьми у 

розмірі 35 крб. на місяць до досягнення дитиною однорічного віку, що мала 

заохотити до збільшення репродуктивності населення, не відповідала тогочасним 

соціально-економічним реаліям. Адже економічна ціна утримування дитини, у 

той період доки жінка-матір перебувала у декретній відпустці в умовах 

тотального дефіциту і зростання цін на споживчі товари була надто високою для 

більшості сімей в УРСР. Тому з 1970-х років більшість сімей в УРСР почали 

обмежуватися 1-2 дітьми, що свідчило про неефективність державної політики із 

охорони сім’ї.  

Забезпечення усіх радянських дітей щасливим дитинством, як зазначали 

партійні ідеологи, передбачало створення необхідних умов для здорового 

морального, ідеологічного виховання дітей, шляхом забезпечення їх закладами 

суспільного виховання з перших років життя. Так, в СРСР було проголошено 

широку програму із будівництва ясел-садків, що мали замінити ясла і садки та 

стати комплексними закладами у вихованні дошкільнят. Забезпечення дітей 

яслами-садками несло і прагматичні цілі, адже перебування дітей у закладах 

суспільного виховання не повинно було відволікати жінку-матір від виконання 

нею іншого конституційного обов’язку – участі у суспільно-виробничих процесах 

держави. Однак, у процесі реалізації широкої програми із забезпечення дітей 

яслами-садками держава зіткнулася із проблемою нестачі необхідних фінансів, 

що тягло за собою скорочення будівництва ясел-садків, поряд із ліквідацією ясел і 

дитячих садків. Це призводило до використання у якості закладів суспільного 

виховання малюків і дошкільнят старих, аварійних і непристосованих приміщень, 

переповнення дитячих ясельних та садкових груп. У результаті такі тенденції 

призводили до зростання захворюваності дітей та неможливості виконання 

програм, щодо виховання та розвитку дитини. Існувала в партійних рішеннях і 

диференціація з приводу забезпечення дитячими дошкільними закладами дітей 

міст та сіл. Так, питання вирішення проблеми відсутності постійно діючих ясел-

садків у селі вперше постало на XХVI з’їзді КПРС у 1976 році. Перевірки МОЗ 
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здійснювані у 1978 у дитячих дошкільних закладах республіки констатували, що 

неминучою проблемою залишається підпорядкування дитячих закладів 

суспільного виховання різноманітним міністерствам та відомствам, зазначаючи, 

що МОЗ УРСР не мало достатнього фінансування для утримування ясел-садків.  

Негативно позначилося на функціонуванні закладів дошкільного виховання 

було залучення малокваліфікованих кадрів, як на посади вихователів та нянь, так і 

на посади лікарів і медсестер, які не мали достатніх знань і навиків щодо 

організації виховання дітей та їх медичного забезпечення. Серед причин 

відсутності кваліфікованих педагогічних та медичних кадрів перевірки МОЗ 

називали недостатню матеріальну зацікавленість працівників освітньої сфери у 

належному виконанні своїх професійних обов’язків та поєднання декількох посад 

одночасно. Поряд із цим, педагогічні працівники міських садків-ясел 

користувалися системою державних пільг на отримання житла та програми 

соціального забезпечення, на відміну від працівників колгоспних садків, що 

поглиблювало кризу сільських закладів освіти. 

Забезпечення дітей закладами середньої освіти стояло не так гостро, поряд із 

проблемою дитячих садків. Однак, статистичні дані 1960-х – 1980-х років свідчать 

про аналогічні тенденції щодо скорочення будівництва шкіл, невиконання планів 

із введення в експлуатацію та переповненість закладів середньої освіти, особливо 

у сільській місцевості. Для забезпечення охорони здоров’я школярів у школах 

здійснювалися профілактичні огляди для виявлення хвороб і порушень у розвитку 

дитини. Згідно проведених головним управлінням лікувально-профілактичної 

допомоги дітям і матерям перевірок, школярі хворіли значно рідше ніж 

дошкільнята, однак якщо останні частіш за все хворіли на інфекційні 

захворювання, то серед хвороб школярів на перших місцях стояли травми і 

онкологічні захворювання. Зростанню захворюваності сприяли, на думку вчених, 

погіршення екологічної ситуації в УРСР, відсутність навичок і вмінь радянських 

педіатрів діагностувати захворювання на ранніх стадіях, а також слабка 

санітарно-просвітницька робота серед дітей. 
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Поряд із освітньою, школа в СРСР мала виконувати ще й виховну функцію, 

таким чином, держава намагалася контролювати ідеологічний розвиток 

підростаючого покоління, залучаючи громадськість, учителів, створюючи 

шефські організації для нагляду за дітьми для попередження бездоглядності та 

кримінальності серед дітей. Особливу роль у виховання дітей, організації широкої 

підтримки материнства і дитинства відігравав Комітет радянських жінок та його 

підрозділи на місцях - жіночі ради. Встановлено, що в умовах загострення кризи 

радянського ладу, ці громадські організації, не маючи державної фінансової 

підтримки, частково припинили своє існування, або виключно на ідеологічних 

волонтерських засадах продовжували виконувати роль громадського слухача у 

вирішенні питання сімейного та шкільного виховання дітей. 

Свідчення очевидців подій щодо сімейної політики в УРСР говорять про 

декларативність оголошених державою соціальних програм і частіш за все йдуть в 

розріз із офіційним висвітленням державної соціальної політики. Державний 

апарат, поставивши завдання створити образ ідеальної радянської сім’ї, всіляко 

сприяв зміцненню цього інституту і формуванню в громадян комуністичних 

моральних цінностей, нав’язуючи навіть вік для одруження громадян та 

необхідну кількість дітей у сім’ї. Радянська жінка, судячи із правових норм 

законодавства мала стати головною постаттю в реалізації державної сімейної та 

суспільно-економічної політики, однак, свідчення очевидців говорять про 

визнання жінкою своїми головними обов’язками материнства і піклування про 

сім’ю. Питання рівності чоловіка і жінки на практиці навряд можна вважати 

реалізованим адже спогади жінок-свідків говорять скоріше про «подвійне 

навантаження жінки». Задекларовані державні заходи підтримки материнства і 

дитинства в у 1964-1985 рр., що передбачали соціальну та матеріальну підтримку 

сімей із дітьми, сприймалися у суспільстві як піклування з боку держави, однак в 

умовах стагнації економіки і тотального дефіциту матеріальна допомога вже не 

відповідала тодішнім побутовим вимогам і не сприяла збільшенню 

народжуваності в УРСР. Забезпечення дітей щасливим дитинством, шляхом 

реалізації широкої програми закладами охорони здоров’я і суспільного виховання, 
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судячи із слів очевидців, мала ряд недоліків, що пов’язувалось із пануванням 

хабарництва та «кумівства» на всіх рівнях органів влади та у всіх сферах 

життєдіяльності. З іншого боку, партійний апарат сформував політику подвійної 

моралі не лише в середині власної структури, а й у середовищі радянського 

суспільства. Так, радянські громадяни через страх бути незрозумілими і 

засудженими у своїй більшості робили усе можливе, аби не виділятися і 

підтримувати зовні державні норми і вказівки партії, інколи йдучи всупереч 

власній волі і власним ідеалам. Подекуди такі рішення руйнували сім’ї та долі 

людей, штовхаючи на аморальні та злочинні вчинки. Втручання партії і держави у 

шлюбно-сімейні стосунки не дали очікуваного результату. Незважаючи на 

пропагандистську риторику, радянська сім’я як соціальний інститут не була 

ідеальною і не могла вирішити поставлені владою завдання. Демографічна криза в 

УРСР з роками тільки поглиблювалася. Природній приріст населення республіки 

у 1985 році становив 2,8 %, порівняно з 13,6 % у 1960-му році. Державна 

підтримка сім’ї з метою збільшення народжуваності виявилася неефективною, 

оскільки передбачала ставлення до людей як до інструменту для вирішення 

поточних проблем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



204 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

 

Архівні джерела 

Центральний державний архів вищих органів влади і управління України 

(ЦДАВОУ) 

Фонд 2. Рада міністрів УРСР 

Опис 13 

1. Спр. 720. Матеріали з питань підготовки і використання кадрів, 

встановлення зарплати та інших питань по поліпшенню побуту в УРСР. 

1965-1966 р., 59 арк. 

2. Спр. 3386. Матеріали щодо роботи позашкільних дитячих закладів, дитячих 

будинків, патронату і приймальників-розподільників, фізичного та 

естетичного виховання дітей в Українській РСР. 1966 р. 126 арк. 

Опис 14 

3. Спр. 4392. Доповідні записки, інформації, звіти та інші документи по 

контролю за виконанням постанов /розпоряджень/ Ради Міністрів УРСР з 

питань розвитку та роботи установ освіти в Українській РСР, 8 жовтня 

1980-1981 рр. 216 арк. 

4. Спр. 4382. Листування з союзними, республіканськими та обласними 

органами про роботу шкіл-інтернатів, шкіл і груп з продовженим днем, 

дитячих будинків, шкіл для дітей з дефектами розумового і фізичного 

розвитку та про опіку над дітьми в УРСР. 1980-1981 рр. 183 арк. 

5. Спр. 8429. Листування із союзними, республіканськими та обласними 

органами про роботу загальноосвітніх шкіл усіх типів, шкіл-інтернатів, 

спеціалізованих шкіл, дитячих будинків в УРСР, 1985-1986 рр. 308 арк. 

 

Фонд 166. Міністерство освіти УРСР 

Опис 1 

6. Спр. 981 Декрети Тимчасового робітничо-селянського уряду України від 

14.01.1918 про комісії для неповнолітніх. Циркуляри та листування 



205 
 

відділами Народної світи УСРР про організацію дитячих будинків, літніх і 

лісних шкіл, дитячих санаторіїв, облік дітей-сиріт, забезпечення їх харчами, 

пайками, фінансування шкіл та ін. 5 травня-31 грудня 1920. 48 арк. 

Опис 14 

7. Спр. 4382. Листування з союзними, республіканськими та обласними 

органами про роботу шкіл-інтернатів, шкіл і груп з продовженим днем, 

дитячих будинків, шкіл для дітей з дефектами розумового і фізичного 

розвитку та про опіку над дітьми в УРСР. 1980-1981 рр. 183 арк. 

8. Спр. 4392. Доповідні записки, інформації, звіти та інші документи по 

контролю за виконанням постанов /розпоряджень/ Ради Міністрів УРСР з 

питань розвитку та роботи установ освіти в Українській РСР. 1980-1981 рр. 

216 арк. 

9. Спр. 8429. Листування з союзними, республіканськими та обласними 

органами про роботу загальноосвітніх шкіл усіх типів, шкіл-інтернатів, 

спеціалізованих шкіл, дитячих будинків в УРСР. 1985-1986 рр. 308 арк. 

Опис 15. 

10. Спр. 1038 Доповідні записки про стан дошкільних установ Міністерства 

освіти Української РСР. 1966 р. 228 арк. 

11. Спр. 4599 Управлінння інтернатних установ. Доповідні записки та 

листування з РМ УРСР з питань роботи спеціалізованих шкіл і шкіл-

інтернатів УРСР. січень-грудень 1965 р. 65 арк. 

12. Спр. 4754 Управління дошкільних закладів. Положення про дитячі 

дошкільні заклади у колгоспах УРСР від 29 жовтня 1965 р. 5 арк. 

13. Спр. 4914 Доповідні записки МО УРСР до РМ УРСР та ЦК КПУ з питань 

народної освіти. 1966 р. 228 арк. 

14. Спр. 7769. Фактична мережа шкіл української РСР на 1970-1971 навчальний 

рік. 21 арк. 

15. Спр. 8875. Документи, направлені МО УРСР до ЦК Компартії України, 

Ради Міністрів УРСР та інших державних органів з питань народної освіти 

(доповідні записки, інформації, листи), 4 червня – 15 грудня 1976 р. 121 арк. 
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16. Спр. 8886 Доповідні записки та довідки МО УРСР про підсумки перевірки 

стан навчально-виховної роботи в дошкільних дитячих будинках. 1980 р. 

102 арк. 

17. Спр. 9088. Документи засідання колегії Міністерства  освіти УРСР 

(стенограма, рішення, постанови), 28 січня 1981 р., 115 арк 

18. Спр. 9099. Документи направлені до ЦК Компартії України, Ради Міністрів 

УРСР та інші державні органи з питань народної освіти (доповідні, 

інформації), 7 січня 1981 р. – 24 квітня 1981 р. 141 арк. 

19. Спр. 9142. Документи направлені МО УРСР до ЦК Компартії України, Ради 

УРСР з питань народної освіти (інформація, доповідні записки) 11 січня 

1982 р. – 29 квітня 1982 р. 113 арк. 

 

Фонд 342. Міністерство охорони здоров’я УРСР 

Опис 16 

20. Спр. 1264 Звіт про обслуговування и пологовій допомозі новонародженим в 

УРСР за 1965 рік. 15 арк. 

21. Спр. 1293 Звіт МОЗ УРСР про обслуговування и пологовій допомозі за 1965 

рік. 17 арк. 

22. Спр.  1324 Річний звіт МОЗ УРСР з обслуговування сільських дітей яслами 

за 1965 рік. 37 арк. 

23. Спр. 1326 Річний звіт МОЗ УРСР про обслуговування дітей яслами-садами 

за 1965 рік. 27 арк. 

24. Спр. 1328 Зведений звіт МОЗ УРСР про рух дітей та діяльність дитячих 

будинків в УРСР за 1965 рік. 42 арк. 

25. Спр. 1637 Переписка МОЗ УРСР з обласними відділами охорони здоров’я з 

приводу проведення міжобласної наради – семінару: Про стан медичного 

обслуговування в дитячих яслах і яслах-садах УРСР і завдання з 

подальшого його покращення. 1966 р. 31 арк. 
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26. Спр. 1659 Кон’юктурний огляд Київського міського виконкому по дитячих 

захворюваннях і діяльності дитячих лікувально-профілактичних установ м. 

Києва за 1957-1966 рр. 32 арк. 

27. Спр. 2164 Звіт про розгортання ліжко-місць в лікарнях, яслах санаторіях 

УРСР. 1967 р. 46 арк. 

28. Спр. 2482 Звіт про обслуговування і пологовій допомозі в УРСР за 1967 рік. 

14 арк. 

29. Спр. 2500 Матеріали про діяльність науково-дослідних установ УРСР у 

напрямку покращення допомоги дітям і матерям. 1968 р. 84 арк. 

30. Спр. 2643 Республіканське бюро медичної статистики Лікувально-

профілактична допомога дітям в УРСР. Статистичні матеріали 1975-1981 

рр. 128 арк. 

31. Спр. 4059 Інформації перевірок МОЗ УРСР дитячих дошкільних закладів за 

1969 рік. 83 арк. 

32. Спр. 4240 Показники діяльності дитячих лікувально-профільних закладів за 

1968-1969 рр. та здійснені заходи для покращення допомоги дітям. 63 арк. 

33. Спр. 4304 МОЗ УРСР Про роботу органів і закладів санітарно-

епідеміологічної служби по контролю за санітарним станом і утриманням 

дитячих дошкільних закладів. 1970 р. 93 арк. 

34. Спр. 4782 Загальні квартальні статистичні звіти МОЗ по абортах в УРСР за 

1969 рік.  28 арк. 

35. Спр. 5217 Річний звіт республіканської санітарно-епідеміологічної станції 

про діяльність органів сан нагляду з гігієни дітей і підлітків в УРСР за 1970 

рік. 27 арк. 

36. Спр. 5612 Звіти про медичну допомогу дітям в містах і селах УРСР в 1970 р. 

52 арк. 

37. Спр. 5615 Таблиці до звіту про обслуговування вагітних і пологовій 

допомозі в УРСР. 1970 р. 67 арк. 

38. Спр. 5651 Зведений річний звіт по УРСР про діяльність будинків дитини за 

1970 рік. 82 арк. 
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39. Спр. 5972 Інформації перевірок УЛПДДМ МОЗ УРСР дитячих лікувальних 

закладів та гінекологічних та акушерських відділень в УРСР за 1971 рік. 112 

арк. 

40. Спр. 5973 Вказівки, довідки МОЗ УРСР, переписка з МОЗ СРСР з питань 

охорони здоров’я і надання медичної допомоги дітям і матерям, зниження 

рівня дитячої смертності. 1971 р. 123 арк. 

41. Спр. 7201 Переписка МОЗ УРСР з РМ УРСР з приводу скарг громадян у 

зв’язку з підвищеною захворюваністю та смертністю серед 

новонароджених. 1973 р. 109 арк. 

42. Спр. 7764 Інформація ЦК КПУ Відділу науки і навчальних закладів про 

передачу дитячих ясел органів охорони здоров’я Міністерству освіти УРСР. 

1974 р. 43 арк. 

43. Спр. 8370 Переписка ГУЛПДДМ та ЦК КПУ щодо надання лікувально- 

профілактичної допомоги дітям у колгоспних дитячих закладах. 1975 р. 79 

арк. 

44. Спр. 8376 Інформація про виконання наказу МОЗ СРСР «Про вивчення 

стану і роботи дитячих дошкільних закладів і розробки заходів для 

зниження захворюваності в них дітей». 1975 р. 84 арк. 

45. Спр. 8377 Інформація про вивчення стану і роботи дитячих дошкільних 

закладів в УРСР і розробки заходів для зниження захворюваності в них 

дітей. 1975 р. 52 арк. 

46. Спр.  8406 Звіти МОЗ УРСР про виконання плану заходів по проведенню в 

УРСР міжнародного року жінки у 1975 р. 161 арк. 

47. Спр. 8703. Таблиця до звіту про обслуговування вагітних і пологовій 

допомозі 1975 рік. 42 арк. 

Опис 17 

48. Спр. 268 Матеріали, довідки, інформації МОЗ УРСР про стан охорони 

здоров’я матері і дитини УРСР 1977 р. 121 арк. 

49. Спр.  274 Матеріал доповіді П. В. Медяника  в МОЗ СРСР від 4.01.1976 

року на нараді начальників Управління лікувально-профілактичної 



209 
 

допомоги дітям і матерям в УРСР. «Про стан охорони здоров’я матері і 

дитини в УРСР». 1978 р. 102 арк. 

50. Спр. 1317 Вказівки МОЗ з питань лікувально-профілактичної допомоги 

дітям і матерям 1978 рік. 97 арк. 

51. Спр. 2107 Переписка МОЗ УРСР з ВР та РМ УРСР з питань охорони 

материнства та дитинства в УРСР та про основні заходи з покращення 

охорони материнства і дитинства і подальшому зниженню дитячої 

смертності. 1980 р. 161 арк. 

52. Спр. 2108 Вказівки МОЗ УРСР про надання лікувально-профілактичної 

допомоги дітям і матерям. 1980 р. 52 арк. 

53. Спр. 2109 Документи про стан охорони здоров’я дітей та підлітків, про 

надання акушерсько-гінекологічної допомоги населенню УРСР. 1980 р. 126 

арк. 

54. Спр. 2111. Довідки комісій МОЗ про перевірки організації харчування, стан 

акушерсько-гінекологічної та спеціалізованої допомоги дітям в УРСР 1980 

р. 138 арк. 

55. Спр. 2112 Інформації відділів охорони здоров’я обласних виконкомів про 

виконання постанови РМ УРСР від 17.04.1979 р. №189 та наказу МОЗ УРСР 

від 05.02.1980 р. «Про заходи з покращення материнства та дитинства і 

заходи із зниження дитячої смертності. 1980 р. 64 арк. 

56. Спр. 2484 Про дотримання законодавства у питанні забезпечення медичною 

допомогою вагітних жінок і новонароджених. 1978 рік. 154 арк. 

57. Спр. 2485 Листування з ВР УРСР, РМ УРСР з питань охорони материнства 

в УРСР «Про додержання законодавства у питанні забезпечення медичною 

допомогою вагітних жінок і новонароджених». 1978 рік. 154 арк.  

58. Спр. 2486 Листування МОЗ УРСР із МОЗ СРСР, щодо питань охорони 

материнства і дитинства в УРСР / Положення про утворення управління 

лікувально-профілактичної допомоги дітям і матерям МОЗ УРСР 1981 рік. 

73 арк. 
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59. Спр. 2487 Вказівки МОЗ УРСР про надання лікувально-профілактичної 

допомоги дітям і матерям. 1981 р. 76 арк. 

60. Спр. 2488 Документи МОЗ УРСР про надання медичної допомоги дітям в 

УРСР в 1981 році. 1981р. 45 арк.  

61. Спр. 2513 Головне санітарно-епідеміологічне управління МОЗ УРСР. 

Довідки комісій МОЗ УРСР про перевірку організації обласної санітарно-

епідеміологічної роботи по гігієні дітей та підлітків. 1981 р. 96 арк. 

62. Спр. 2643 МОЗ УРСР Лікувально-профілактична допомога дітям в УРСР 

Статистичні матеріали за 1975-1981 рр. 84 арк. 

63. Спр. 2685.Таблиця МОЗ УРСР до звіту про обслуговування вагітних і 

пологовій допомозі 1981 рік. 17 арк. 

64. Спр. 2829 Стенограма VII з’їзду дитячих лікарів УРСР. МОЗ УРСР 10-12 

листопада 1982 року. 282 арк. 

65. Спр. 3137 Довідки МОЗ УРСР до МОЗ та ВР СРСР про хід виконання 

наказів та постанов щодо покращення медичного обслуговування дітей та 

матерів за 1983 рік. 212 арк. 

66. Спр. 3138 Довідки комісій МОЗ УРСР про перевірку медобслуговування 

дитячих дошкільних закладів в областях УРСР в 1983 р. 92 арк. 

67. Спр.  3140 Довідки комісій МОЗ УРСР про перевірку заходів по боротьбі та 

профілактиці черевного тифу, сальмонельозів, дизентерії та інших гострих 

кишкових захворювань в областях УРСР в 1983 р. 172 арк. 

68. Спр. 3834 Документи МОЗ УРСР (рішення, плани, довідки) про надання 

медичної допомоги дітям в УРСР за 1985 р. 256 арк. 

69. Спр. 3838 Інформації, довідки, огляди про хід виконання наказів МОЗ УРСР 

про покращення роботи органів охорони здоров’я дітей в дошкільних 

закладах областей України. 1983 р. 157 арк. 

70. Спр. 4088 Про хід виконання наказу МОЗ СРСР «Про дотримання 

законодавства у наданні медичної допомоги вагітним жінкам та 

новонародженим». 1985 р. 133 арк. 
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71. Спр. 4191 Республіканське бюро медичної статистики. Зведені статистичні 

звіти обласних виконкомів про аборти за 1985 р.144 арк. 

Опис 18 

72. Спр. 2828 Вказівки МОЗ УРСР про надання лікувально-профілактичної 

допомоги дітям і матерям. 1982 р. 76 арк. 

 

Фонд 348. Міністерство соціального забезпечення УРСР 

Опис 3 

73. Спр. 1398 Річний звіт Міністерство соціального забезпечення УРСР про 

призначення допомоги багатодітним та одиноким матерям за 1966 рік. 19 

арк. 

74. Спр. 1514 Річний фінансовий план витрат Міністерства соціального 

забезпечення УРСР по бюджету на соціальне забезпечення на 1968 рік. 22 

арк. 

75. Спр. 1674 Річний фінансовий план витрат Міністерства соціального 

забезпечення УРСР на 1971 рік. 51 арк. 

76. Спр. 1964 Довідки обласних рад про підсумки Всесоюзного громадського 

огляду умов праці, побуту та відпочинку жінок за 1975 рік. 181 арк. 

77. Спр. 2034 Загальний річний звіт Міністерства соціального забезпечення 

УРСР про фінансово-господарську діяльність за 1976 рік. 273 арк. 

78. Спр. 2265 Фінансовий план витрат Міністерства соціального забезпечення 

УРСР по бюджету на соціальне забезпечення на 1980 рік. 39 арк. 

79. Спр. 2479 Фінансовий план витрат Міністерства соціального забезпечення 

УРСР по бюджету на соціальне забезпечення на 1983 рік. 111 арк. 

 

Центральний державний архів громадськх об’єднань України (ЦДАГО) 

Фонд 1. Документи загального відділу ЦК КПУ 

     Опис 16 

80. Спр. 10. Постанова ЦК КП(б)У про боротьбу з дитячою безпритульністю 

від 6 травня 1933 року, 5 арк. 
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Опис 25 

81. Спр. 68 Довідки відділу адміністративних органів ЦК КПУ, листи 

держплану УРСР, МОЗ про заходи з покращення охорони здоров’я та 

розвитку медичної науки. 1968 р. 53 арк. 

82. Спр. 396. Інформації, довідки, доповідні записки «Про хід виконання 

постанови ЦК КП(б)У від 16.12.1968 року «Про серйозні недоліки у 

запобігання бездоглядності та правопорушенням неповнолітніх УРСР» від 

12 грудня 1969 року. 1970 р. 115 арк. 

83. Спр. 401 Зауваження відділів ЦК КПУ та рішення держплану УРСР з 

приводу затвердження 5-тирічного плану розвитку народного господарства 

на 1971-1975 рр. 1970 р. 34 арк. 

84. Спр. 697 Інформація про заходи з посилення боротьби проти п’янства і 

алкоголізму в УРСР. 1972 р. 110 арк. 

85. Спр. 705 ЦК КПУ Відділ планових і фінансових органів (Таємно): Про 

раціоналізацію використання трудових ресурсів у республіці, відповідно до 

директив ХХІV з’їзду КПРС про соціально-демографічне значення введення 

допомоги на дітей. 1972 р. 110 арк. 

86. Спр. 875 Доповідні записки відділу науки та навчальних закладів ЦК КПУ 

Івано-Франківського обкому про матеріальне забезпечення багатодітних 

сімей та одиноких матерів у неколективізованих селах області. 1973 – 1974 

рр. 24 арк. 

87. Спр. 1202 Довідки відділів ЦК КПУ про заходи з посилення боротьби проти 

алкоголізму та венеричних захворювань 1975р. 57 арк. 

88. Спр. 1393. Доповідні записки про заходи боротьби з безпритульністю та 

бездоглядністю дітей в Українській РСР. 1969 р. 58 арк. 

89. Спр. 1687 Довідки відділів науки та навчальних закладів щодо будівництва 

дитячих дошкільних закладів у м. Києві та республіці. 1977-1979 рр. 80 арк. 

90. Спр. 1689 Доповідні записки відділу науки та навчальних закладів ЦК КПУ, 

інформації Запорізького обкому МОЗ УРСР. 1978 р. 64 арк. 
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91. Спр. 2055  Доповідні записки відділів ЦК КПУ, переписка з МОЗ СРСР, 

інформації МОЗ УРСР з питань охорони здоров’я населення республіки. 

1980 р. 65 арк. 

92. Спр. 2551. Записки, довідки, інформації відділу науки і навчальних закладів 

ЦК КПУ, Ворошиловоградської міськкомпартії, МОЗ УРСР про стан 

медичного обслуговування населення, радіоактивності навколишнього 

середовища на території УРСР. 1983р. 85 арк.  

93. Спр. 2726 Довідки та інформації відділу науки на навчальних закладів ЦК 

КПУ, РМ УРСР, МОЗ УРСР та переписка з ЦК КПРС та РМ СРСР з питань 

охорони здоров’я та соціального забезпечення. 1984 р. 85 арк. 

Опис 31  

94. Спр. 3062 Довідки відділів і працівників апарату ЦК КПУ з питань охорони 

здоров’я. 1966 р. 109 арк. 

95. Спр. 3224 Довідки відділів працівників апарату ЦК КПУ по листах 

партійних радянських та громадських організацій з питань вищих 

навчальних закладів, середніх шкіл, технікумів. 1967 р. 146 арк 

96. Спр. 3229 Довідки відділів і працівників апарату ЦК КПУ з питань роботи 

серед жінок. 1967 р. 15 арк. 

97. Спр. 3352 Довідки відділів і працівників апарату ЦК КПУ з питань Довідки 

відділів і працівників апарату ЦК КПУ з питань охорони здоров’я і 

соціального забезпечення. 1967 р. 104 арк. 

98. Спр. 3454 Довідки відділів і працівників апарату ЦК КПУ з питань вищих 

навчальних закладів, середніх шкіл і  технікумів. 1968 р. 46 арк. 

99. Спр.3459 Довідки відділів і працівників апарату ЦК КПУ з питань роботи 

серед жінок. 1968 р. 53 арк. 

100. Спр. 3608 Довідки працівників відділу науки і навчальних закладів ЦК 

КПУ, науково-дослідних інститутів АН УРСР з питань науки, діяльності 

наукових установ, роботи органів народної освіти, школи. 1968 р. 177 арк. 

Опис 32. 
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101. Спр. 71 Довідки відділів науки і навчальних закладів ЦК КПУ про 

подальше поліпшення роботи дошкільних закладів УРСР. 1970 р. 78 арк. 

102. Спр. 75 Довідки відділів ЦК КПУ по листах партійних і радянських 

організацій з питань охорони здоров’я та соціального забезпечення. 1969-

1970 рр. 78 арк. 

103. Спр. 275 Довідки відділів і працівників апарату ЦК КПУ з  приводу 

роботи закладів освіти та виховання дітей сиріт в УРСР. 1971 р. 43 арк. 

104. Спр. 279 Довідки відділів і працівників апарату ЦК КПУ з  приводу 

листів партійних радянських органів і громадських організацій з питань 

охорони здоров’я і соціального забезпечення. 1970-1971рр. 32 арк. 

105. Спр. 653 Пропозиції ЦК КПУ щодо покращення шкільної освіти у селі 

1973 р. 20 арк. 

106. Спр. 658 Доповідні записки до ЦК КПУ з приводу  результатів 

перевірки правильності використання асигнувань, що виділяються на 

утримання лікарень у 1973 році. 23 арк. 

107. Спр. 813 Довідки РМ УРСР, міністерств і відомств республіки про 

матеріально-побутове обслуговування одиноких матерів та виховання їх 

дітей. 1974 р. 110 арк. 

108. Спр. 935 Доповідна записка завідуючого відділом науки, навчальних 

закладів ЦК КПУ про хід виконання 9-ї п’ятирічки з розвитку науки 

охорони здоров’я та освіти, соціального забезпечення в УРСР. 1975 р. 26 

арк. 

109. Спр. 969 Доповідні записки відділу науки та навчальних закладів про 

будівництво та реконструкцію об’єктів освіти, науки, охорони здоров’я 

1975 рік. 88 арк. 

110. Спр. 1067 Доповідна записка з питань охорони здоров’я та 

соціального забезпечення населення УРСР. 1976-1977 рр. 30 арк. 

111. Спр. 1148 Доповідна записка Харківського обкому партії до ЦК КПУ 

Про роботу партійних і радянських органів Харківської області із 
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подальшого покращення медичної допомоги сільському населенню. 1978 

рік. 24 арк. 

112. Спр. 1195 Доповідні записки про стан та заходи з охорони та 

медичного забезпечення робітників та службовців промислових 

підприємств. 1977-1978 рр. 76 арк. 

113. Спр. 1368 Доповідна записка про покращення медичного 

обслуговування сільського населення та інвалідів, про проведення наукових 

досліджень з питань охорони здоров’я в УРСР.1977-1978 рр. 12 арк. 

Опис 73 

114. Спр. 332 Про влаштування дітей, що залишилися без батьків. 1972 р. 

118 арк. 

 

Архів навчальної лабораторії  Центр усної історії кафедри Новітньої 

історії України історичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

115. Інтерв’ю з Бобак Галиною, 1954 р. н., записано 15.12.2012 р., 

інтерв’юер Гаращук А. –– Архів Центру усної історії Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (Архів ЦУІ), Колекція 4. 

«Радянська повсякденна культура 1970-х – початку 1980-х років. 

Формування радянського способу життя» (К.4), Одиниця зберігання (Од. 

зб.) 6. 

116. Інтерв’ю з Бубир Володимиром, 1948 р. н., записано 23.12.2012 р., 

інтерв’юер Антоненко В. Архів ЦУІ. К. 4. Од. зб. 15. 

117. Інтерв’ю з Вакуленко Ніною, 1954 р. н., записано 30.01.2013 р., 

інтерв’юер Пикало І. Архів ЦУІ. К. 4. Од зб. 60. 

118. Інтерв’ю з Даниленко Любов’ю, 1952 р. н., записано 15.12.2012 р., 

інтерв’юер Гузь Н. Архів ЦУІ. К. 4. Од. зб. 27. 

119. Інтерв’ю з Дмітрієвою Антоніною, 1937 р. н., записано 16. 12.2012 р., 

інтерв’юер Рибаков Р. Архів ЦУІ. К. 4. Од. зб. 47. 
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120. Інтерв’ю з Дубчак Наталією, 1962 р. н., записано 22.12.2012 р., 

інтерв’юер Боровик В. Архів ЦУІ. К.4. Од. зб. 2. 

121. Інтерв’ю з Качуром Назаром, 1965 р. н., записано 12.12. 2012 р., 

інтерв’юер Кириченко Т. Архів ЦУІ. К. 4, Од. зб. 19. 

122. Інтерв’ю з Коновалюк Леонідом, 1936 р. н., записано 21.12.2012 р., 

інтерв’юер Вітрук А. Архів ЦУІ. К. 4. Од. зб. 32. 

123. Інтерв’ю з Кравчук Галиною, 1931 р. н., записано 13.01.2013 р., 

інтерв’юер Лада М. Архів ЦУІ. К. 4. Од. зб. 29. 

124. Інтерв’ю з Лободою Михайлом, 1939 р. н., записано 23.12.2012 р., 

інтерв’юер Горобець О. Архів ЦУІ. К. 4. Од. зб. 7. 

125. Інтерв’ю з Маклай Катериною, 1950 р. н., записано 16.12.2012 р., 

інтерв’юер Флісак І. Архів ЦУІ. К. 4. Од. зб. 34. 

126. Інтерв’ю з Манько Раїсою, 1951 р. н., записано 18.12.2012 р., 

інтерв’юер Васик В. Архів ЦУІ. К. 4. Од. зб. 17. 

127. Інтерв’ю з Моторним Миколою, 1948 р. н., записано 21.12.2012 р., 

інтерв’юер Захарченко В. Архів ЦУІ. К. 4. Од. зб. 4. 

128. Інтерв’ю з Новохацькою Тетяною, 1960 р. н., записано 20.12.2012 р. 

(мова інтерв’ю – російська), інтерв’юер Гаращук В. Архів ЦУІ. К.4. Од. зб. 

5. 

129. Інтерв’ю з Олійником Костянтином, 1963 р. н., записано 19.12.2012 р., 

інтерв’юер Гук В. Архів ЦУІ. К. 4. Од. зб. 22. 

130. Інтерв’ю з Радомською Оленою, 1959 р. н., записано 17.12.2012 р., 

(мова інтерв’ю – російська), інтерв’юер Тронь А. Архів ЦУІ. К. 4. Од. зб. 24. 

131. Інтерв’ю з Ромаш Марією, 1957 р. н., записано 04.01.2013 р., 

інтерв’юер Войтович І. Архів ЦУІ. К.4. Од. зб. 21. 

132. Інтерв’ю з Семко галиною, 1968 р. н., записано 12.12.2012 р., 

інтерв’юер Сорока Т. Архів ЦУІ. К. 4. Од. зб. 53. 

133. Інтерв’ю з Сніжко Вікторією, 1962 р. н., записано 04.01.201 р., 

інтерв’юер Примаченко І. Архів ЦУІ. К. 4. Од. зб. 28. 



217 
 

134. Інтерв’ю з Співак Надією, 1966 р. н., записано 01.02.2013 р., 

інтерв’юер Мартиненко Л. Архів ЦУІ. К. 4. Од. зб. 20. 

135. Інтерв’ю з Сулімою Олександрою, 1944 р. н., записано 15.12.2012 р., 

інтерв’юер Шаповал Р. Архів ЦУІ. К. 4. Од. зб. 40. 

136. Інтерв’ю з Ткачуком Віктором, 1963 р. н., записано 19.12.2012 р., 

інтерв’юер Леонтьєв А. Архів ЦУІ. К.4. Од. зб. 30. 

137. Інтерв’ю з Ходаківським Володимиром, 1963 р. н., записано 

04.01.2013 р. , інтерв’юер Білошицька Н. Архів ЦУІ. К.4. Од. зб. 49. 

138. Інтерв’ю з Шинкаренко Катериною, 1937 р. н., записано 17.12.2012 р., 

інтерв’юер Резник І. Архів ЦУІ. К. 4. Од. зб. 33. 

139. Інтерв’ю з Щербань Тетяною, 1963 р. н., записано 22.12.2012 р., 

інтерв’юер Восковнюк Є. Архів ЦУІ. К. 4. Од. зб. 48. 

140. Інтерв’ю з Юхименко Ігорем, 1965 р. н., записано 23.12.2012 р., 

інтерв’юер Якущенко Я. Архів ЦУІ. К. 4. Од. зб. 54. 

 

Опубліковані джерела 

141. XXIII съезд Комунистической партии Советского союза (28 марта 6 

апреля 1966 года): Стенографический отчёт, Т. 1. М.: Политиздат, 1966. 672 

с.  

142. XXIV съезд Комунистической партии Советского союза (30 марта – 9 

апреля 1971 года):  Стенографический отчет, Т.1. М.: Политиздат, 1971. 592 

с. 

143. XXV съезд Комунистической партии Советского союза (26 февраля – 

5 марта 1976 года): Стенографический отчет, Т.1. М.: Политиздат, 1976. 384 

с. 

144. XXVІ съезд Комунистической партии Советского союза (23 февраля - 

3 марта 1981 года): Стенографический отчет, Т.1. М.:Политиздат, 1981. 382 

с. 



218 
 

145. Декрети ВЦВК і РНК РСФСР 18-19 грудня 1917 р. / Кодекс законів 

про сім’ю від 30 травня 1926 року. URL: http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-

text/713/5/ (дата звернення 16.05. 2016). 

146. Декреты Советской власти. Том I. 25 октября 1917 г. – 16 марта 1918 

г. М.: Гос. издат-во политической литературы, 1957. 626 с. 

147. Загальна декларація прав людини. Сайт Верховної Ради України. 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015. (дата звернення 

17.05.2015). 

148. Закон про зміцнення зв’язку школи з життям і про подальший 

розвиток системи народної освіти в Українській РСР / Керівні матеріали 

про школу. К.: Радянська школа, 1962. С. 33. 

149. Законодательство об охране детства. / Ред. О. Г. Павшукова. К.: 

Радянська школа, 1982. 518 с. 

150. Заходи суду щодо примирення подружжя, Ст.111. Сімейний  кодекс 

України. Закон від 10.01.2002 № 2947-III. Відомості Верховної Ради 

України. 2002. № 21-22. ст. 135. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2947-14. (дата звернення 10.05.2017). 

151. Закон про зміцнення зв’язку школи з життям і про дальший розвиток 

системи народної освіти в Українській РСР. Збірник наказів та 

розпоряджень Міністерства освіти УРСР. 1959. № 8. С. 2-10. 

152. Кодекс законів про сім’ю, опіку, шлюб і про акти громадянського 

стану. К., 1949. 127 с. 

153. Конституція Української радянської соціалістичної республіки 1937 

року. Сайт Верховної Ради України. 

URL:http://gska2.rada.gov.ua/site/const/istoriya/1937.html (дата звернення 

13.05.2018).  

154. КПРС в резолюціях і рішеннях з’їздів, конференцій і пленумів ЦК. Т. 

5. К.: Політвидав України, 1980. 523 с.  

155. КПРС в резолюціях і рішеннях з’їздів, конференцій і пленумів ЦК. Т. 

11: 1972 - 1975 / за ред. К. У. Черненка. К.: Політвидав України, 1979. 522 с. 

http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/713/5/
http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/713/5/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015
http://gska2.rada.gov.ua/site/const/istoriya/1937.html


219 
 

156. Про організацію виконання в республіці постанови ЦК КПРС і Ради 

Міністрів СРСР. Постанови ЦК КПУ і РМ УРСР Про заходи з подальшого 

поліпшення народної охорони здоров’я 

URL:http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP770570.html (дата 

звернення 10.04.2017). 

157. Про відміну заборони абортів. Відомості ВР СРСР. 1955 р. № 22. С. 

425. 

158. Про заборону абортів, збільшення матеріальної допомоги породіллям, 

встановлення державної допомоги багатодітним матерям, розширенні 

мережі пологових будинків, дитячих ясел і садків, посилення кримінальної 

відповідальності за неплатіж аліментів та про деякі зміни в законодавстві 

про розлучення. Постанова ЦВК і РНК СРСР 27 червня 1936 року. URL: 

http://istmat.info/node/24072 (дата звернення 10.04.2017). 

159. Про заходи з подальшого вдосконалення режиму роботи амбулаторно-

поліклінічних закладів в країні. Наказ МОЗ СРСР від 1 квітня 1980 року. 

URL:http://www.economics.kiev.ua/download/ZakonySSSR/data02/tex13723.ht

m (дата звернення 21.08.2017). 

160. Про заходи з подальшого покращення медичної допомоги сільському 

населенню. Наказ МОЗ СРСР від 26.02.1982. URL: 

http://www.lawrussia.ru/texts/legal_574/doc574a242x923.htm (дата звернення 

21.08.2017). 

161. Про заходи з подальшого розвитку лікувальної фізичної культури и 

лікарняного нагляду за фізичним вихованням населення. Наказ МОЗ СРСР 

від 9 листопада 1966 року 

URL:http://www.economics.kiev.ua/download/ZakonySSSR/data03/tex15466.ht

m (дата звернення 21.08.2017). 

162. Про збільшення державної допомоги вагітним жінкам, багатодітним і 

одиноким матерям, посилення охорони материнства і дитинства, про 

встановлення почесного звання «Мати-героїня» та заснування ордену 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP770570.html
http://istmat.info/node/24072
http://www.economics.kiev.ua/download/ZakonySSSR/data02/tex13723.htm
http://www.economics.kiev.ua/download/ZakonySSSR/data02/tex13723.htm
http://www.lawrussia.ru/texts/legal_574/doc574a242x923.htm
http://www.economics.kiev.ua/download/ZakonySSSR/data03/tex15466.htm
http://www.economics.kiev.ua/download/ZakonySSSR/data03/tex15466.htm


220 
 

«Материнська слава» і медалі «Медаль материнства». Указ Президії ВР 

СРСР від 8.07.1944р. Відомості ВР СРСР. 1944. №37. 

163. Про основні обов’язки і права інспекцій у справах неповнолітніх, 

створення приймальнь-розподільників для неповнолітніх та спеціальних 

навчально-виховних установ із попередження бездоглядності і 

правопорушень серед неповнолітніх. Указ Президії ВР СРСР від 15.02.1977 

р. URL: http://www.lawrussia.ru/texts/legal_346/doc346a498x255.htm (дата 

звернення 21.08.2017) 

164. Про пенсії та допомоги членам колгоспів. Закон Верховної Ради СРСР 

від 16 липня 1964 року. Відомості ВР УРСР. №30. С. 441-445 

165. Про подальше покращення організації акушерсько-гінекологічної 

допомоги жінкам, які мешкають у сільській місцевості. Наказ МОЗ СРСР 

від 1982 р. URL: http://www.lawrussia.ru/texts/legal_886/doc886a350x614.htm 

(дата звернення 21.08.2017). 

166. Про подальше поліпшення дошкільного виховання у сільській 

місцевості. Постанова РМ УРСР від 02.07.1979 р. URL: http://www.avk-

5.ltd.ua/2011/02.07.1979_336.htm (дата звернення 21.08.2017). 

167. Про подальше удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги 

дитячому населенню у містах. Наказ МОЗ СРСР 1983 р. URL: 

http://www.med-pravo.ru/PRICMZ/1983/60/Pric60-1.htm (дата звернення 

21.08.2017). 

168. Про подальші заходи з удосконалення медичної допомоги 

новонародженим дітям. Наказ МОЗ СРСР 1983 р. URL: 

http://www.lawrussia.ru/texts/legal_568/doc568a291x136.htm (дата звернення 

21.08.2017). 

169. Про податок на неодружених, самотніх та малосімейних громадян 

СРСР / Указ Президії Верховної Ради СРСР 21.11.1941 року. Відомості ВР 

СРСР. 1941. №42. 

170. Про покращення роботи органів охорони здоров’я та народної освіти з 

охорони здоров’я дітей у дошкільних закладах. Наказ МОЗ СРСР 1983 р. 

http://www.lawrussia.ru/texts/legal_346/doc346a498x255.htm
http://www.lawrussia.ru/texts/legal_886/doc886a350x614.htm
http://www.avk-5.ltd.ua/2011/02.07.1979_336.htm
http://www.avk-5.ltd.ua/2011/02.07.1979_336.htm
http://www.med-pravo.ru/PRICMZ/1983/60/Pric60-1.htm
http://www.lawrussia.ru/texts/legal_568/doc568a291x136.htm


221 
 

URL: http://www.lawrussia.ru/texts/legal_901/doc901a657x575.htm (дата 

звернення 21.08.2017). 

171. Про поліпшення роботи органів охорони здоров’я і народної освіти 

щодо охорони здоров’я дітей у дошкільних закладах/ Наказ МОЗ ССРСР і 

МО СРСР від 7.09.1983 р. N 1050/110 URL: 

http://www.jurbase.ru/texts/sector174/tez74547.htm (дата звернення 

21.08.2017). 

172. Про посилення контролю за санітарним станом пологових будинків, 

дитячих лікувально-профілактичних закладів та аптек. Наказ МОЗ СРСР 19 

жовтня 1982 року. 

URL:http://www.lawrussia.ru/texts/legal_745/doc745a391x939.htm (дата 

звернення 21.08.2017). 

173. Про посилення профілактичної допомоги з дітьми раннього та 

дошкільного віку. Наказ МОЗ СРСР від 23 червня 1982 року. URL: 

http://www.lawrussia.ru/texts/legal_674/doc674a725x905.htm (дата звернення 

21.08.2017). 

174. Про розмір державної допомоги багатодітним і одиноким матерям / 

Указ Президії Верховної Ради  СРСР від 25.11. 1947р. Відомості ВР СРСР. 

1947 р. №41. 

175. Про стан і заходи з подальшого покрашення медичної допомоги 

робітникам промисловості, будівництва та транспорту. Наказ МОЗ СРСР 

від 03.01. 1978 року URL: 

http://www.economics.kiev.ua/download/ZakonySSSR/data03/tex14065.htm 

(дата звернення 21.08.2017). 

176. Про стан медичної допомоги населенню та заходи з покращення 

охорони здоров’я в СРСР / Постанова ВР СРСР від 26 червня 1968 р. URL: 

http://www.lawrussia.ru/texts/legal_346/doc346a303x894.htm. (дата звернення 

21.08.2017). 

177. Програма Комуністичної партії Радянського Союзу. К.: Політвидав, 

1977. 54 с. 

http://www.lawrussia.ru/texts/legal_901/doc901a657x575.htm
http://www.jurbase.ru/texts/sector174/tez74547.htm
http://www.lawrussia.ru/texts/legal_745/doc745a391x939.htm
http://www.lawrussia.ru/texts/legal_674/doc674a725x905.htm
http://www.economics.kiev.ua/download/ZakonySSSR/data03/tex14065.htm
http://www.lawrussia.ru/texts/legal_346/doc346a303x894.htm


222 
 

Статистичні збірники, щорічники 

178. United Nationі Demographic Book – 2016 / Sixty-seventh issue. United 

Nations. New York, 2017. 781 р. 

179. Здравоохранение в СССР: статистический сборник. М.: Финансы и 

статистика, 1990. 398 с. 

180. Женщины в СССР: Статистические материалы / ред. М.П. Жданова. 

М.: Финансы и статистика, 1989. 61 с. 

181. Женщины и дети в СССР: Статистический зборник / ЦСУ СССР. М.: 

Финансы и статистика, 1985. 159 с. 

182. Народное хозяйство СССР в 1985 году (Статистический ежегодник) / 

ЦСУ СССР. М.: Финансы и статистика, 1986. 655 с. 

183. Народное хозяйство Украинской ССР: Юбилейный статистический 

ежегодник. К.: Техніка, 1987. 455 с. 

184. Охрана здоровья в СССР: статистический сборник / Госкомстат 

СССР. М.: Финансы и статистика, 1990. 240 с. 

185. Семья в СССР: По данным Всесоюзной переписи населления 1989 г. / 

Госкомстат СССР. М.: Финансы и статистика, 1990. 16 с. 

186. Социальное развитие СССР: статистический сборник. М.: Финансы и 

статистика, 1990. URL: http://istmat.info/node/20565 (дата звернення 

17.08.2017). 

 

Література 

187. Anderson B., Silver B. Trends in Mortality of the Soviet Population. Soviet 

Economy. 1990. Vol. 6, No 3. Р. 191-251. 

188. Anderson B., Silver B.  Trends in Mortality of the Soviet Population. Soviet 

Economy. 1990. № 6(3). Р. 191-251. 

189. Anderson B., Silver B. Growth and Diversity of the Population of the 

Soviet Union. Annals of the American Academy of Political and Social Science. 

1990. № 510. Р. 155 – 177. 

http://istmat.info/node/20565


223 
 

190. Anderson B., Silver B. Infant Mortality in the Soviet Union : Regional 

Differences and Measurement Issues. Population and Development Review. 1986. 

Vol.12. № 4. Р. 705-738. 

191. Anderson B., Silver B. The Changing in the Saisonality of Births as an 

Indicator of Improvement of registration: The Case of the Soviet Union. Research 

Report. Population Studies. 1987. Р. 87-108. 

192. Anderson B., Silver B. The Changing Shape of Soviet Mortality, 1958-

1985: An Evaluation of Old and New Evidence. Population Studies. 1989. № 43. 

Р. 243-265. 

193. Andreev E., Ksenofontova N. La mortalité infantile en URSS en 1979-

1980. Résultats d’une enquête inédite. Population. 1996. № 3. P. 539-572. 

194. Blum A., Monnier A. Recent mortality trends in the USSR: new evidence. 

Population Studies. 1989. Vol.43, № 2. Р. 211-241. 

195. Child Mortality Estimates: Country-specific neonatal mortality rate. URL: 

https://data.unicef.org/topic/child-survival/neonatal-mortality/# (дата звернення 

15.05.2017) 

196. David H. Abortion and Family Planning in the Soviet Union: Public 

Policies and Privat Behaviour. Journal of Biosocial Science. 1974. Vol. 6. issue 

4. P. 417-426. 

197. Davis C., Feshbach M. Rising Infant Mortality in the U.S.S.R. in the 

1970’s. / US Bureau of the Census. Series P-95. Washington D.C. 1980. № 74. 

74 p. 

198. Dutton J. Changes in Soviet mortality patterns, 1959-1977. Population and 

Development Review. 1979. Vol. 5. № .2. Р. 267-291. 

199. Feshbach M. On infant mortality in the Soviet Union. A comment. 

Population and Development Review. 1984. Vol.10. № 1. Р. 87-90. 

200. Field M. Soviet infant mortality: a mystery story. In : Advances in 

international maternal and child health / Edited by D. B. Jelliffe and E. F. Jelliffe. 

Clarendon Press 1986. Vol. 6. Р. 25-65. 

https://data.unicef.org/topic/child-survival/neonatal-mortality/


224 
 

201. Imbrogno S. Family policy in the Soviet Union. International Journal of 

Sociology of the Family. 1986. Vol. 16. №. 2. P. 165-180. 

202. Interaction of Women’s Work and Family Roles in the USSR / G. W. 

Lapidus. Canadian woman studies. Volume 10. № 4. Р.41-44. 

203. Jones E., Grupp F. Infant mortality trends in the Soviet Union. Population 

and Development Review. 1983. Vol.9. № 2. Р. 213-246. 

204. Kingkade W. Health. / Prepared for Presentation at the IV World Congress 

for Soviet and East European Studies. Harrogate. July 21-26. 1990. Р. 24. 

205. March R. Woman in Russia and Ukraine. Cambrige: Cambridge University 

Press, 1996. 366 p. 

206. Portelli A. What Makes Oral History Different / In: Portelli A. The Death 

of Luigi Trastulli, and Other Stories. Form and Meaning in Oral History. New 

York: State University of New York Press, 1991. Р. 45-58. 

207. Rotkirch A. The Man Question. Loves in Late 20th Century Russia / 

Department of Social Policy: Research Reports. Helsinki: University of Helsinki, 

2000. 316 p. 

208. Women, Work and Family in Soviet Union / G. W. Lapidus (ed.). Armonk, 

NY. 1982. 311 p. 

209. Wood E. The Baba and the Comrade: Gender and Politics in Revolutionary 

Russia. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1997. 318 p. 

210. Абрамова А. А. Охрана труда женщины. М.: Наука, 1978. 192 с.  

211. Азарова Е. Г., Сазонов В. С. Пособия многодетным и одиноким 

матерям и на детей малообеспеченым семьям: монография. М.: Наука, 1979. 

192 с. 

212. Айвазова С. Г. Русские женщины в лабиринте равноправия: Очерки 

по литературной теории и стории: Документальные материалы. М.: РИК 

Русанова, 1998. 408 с. 

213. Активістки радяться. Радянська жінка. 1965. № 6. С. 20-21. 

214. Актуальные вопросы истории медицины Украинской ССР: сборник 

статей / под ред. Б. П. Криштопы. Киев, 1978. – 191 с. 



225 
 

215. Андреев Е. М., Дарский Л. Е., Харькова Т. Л. Население Советского 

Союза: 1922-1991: коллективная монография. М.: Наука, 1993. 143 с. 

216. Андреев Е. М., Ксенофонтова Н. Ю. Младенческая смертность в 

СССР в 1979-1980 гг. (результаты неизвестного исследования). URL: 

http://demoscope.ru/weekly/knigi/stati/pdf/population.pdf (дата звернення 

20.02.2017). 

217. Араловец Н. А. Городская семья в России во второй половине XX в. 

М.: Институт российской истории РАН, 2015. 358 с. 

218. Артемова Л. В. Моральне виховання дошкільників. (Формування 

суспільних взаємин дітей у грі). К.: Радянська школа, 1974. 104 с. 

219. Артемьев Ф., Ермолаев И. Справочиник по организации 

здравоохранения / Основные постановления правительства и 

ведомственные материалы. М.: Медгиз, 1950. 806 с. 

220. Байкова В. В. Мир детей. Взрослые, разговор о малыше: здоровье, 

красоте, слове, играх, праздниках. К.: Реклама, 1976. 63 с. 

221. Балеева Л. С. ХІ Всесоюзный съезд детских врачей. Вопросы 

материнства и детства. 1983. Т. 28. № 9. С. 71-76. 

222. Березівська Л. Д. Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ 

столітті: монографія. К.: Богданова А. М., 2008. 406 с. 

223. Бирюкова А. П. Равные права – равные возможности: о равноправии 

женщин в СССР. М.: Профиздат, 1985. 84 с.  

224. Богатирчук К. О. Повсякденне життя дітей і підлітків шкільного віку в 

Українській РСР (друга половина 60-х – перша половина 80-х рр. ХХ ст.) : 

автореф. дис. … канд. іст. наук. Київ, 2017. 21 с. 

225. Бойко В. В. Рождаемость: социально-психологические аспекты. М.: 

Мысль, 1985. 238 с. 

226. Бондаренко Н. О. Розвиток прав жінок УРСР: національний та 

міжнародний аспекти (1917 - 1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 

Харків, 2004. 20 c. 

http://demoscope.ru/weekly/knigi/stati/pdf/population.pdf


226 
 

227. Борисов В. А., Синельников А. Б. Брачность и рождаемость в России: 

демографический анализ / НИИ Семья Минсоцзащиты России. М., 1996. 

117 с. 

228. Бориченко К. В. Становлення та розвиток законодавства про 

соціальний захист сімей з дітьми. Науковий вісник Міжнародного 

гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2013. № 5. С. 79-83. 

229. Брак и семья: демографический аспект / Под ред. и предисл. А. Г. 

Волкова, Л. Е Дарского. М.: Статистика, 1975. 224 с. 

230. Братусь В. Д., Дупленко К. Ф. Здобутки охорони здоров’я України в 

сім’ї братніх народів. К.: Здоров’я, 1972. 151 с. 

231. Бурова С. Н. Социология брака и семьи: история, теоретические 

основы, персоналии. Минск: ТетраСистемс, 2010 454 с. 

232. Бухарин Н. И., Преображенский. Е. А. Азбука коммунизма. 

Популярное объяснение программы Российской Коммунистической Партии 

большевиков. СПб.: Гос. изд-во, 1920. 321 с.  

233. Быт неотделим от политики. Комсомольская правда. 1939. 22 июля. С. 

1. 

234. Бюджет сім’ї і діти / Відкритий урок для батьків. Радянська жінка. 

1980. № 10. С. 25. 

235. Вавилина В. Е. Женщины страны Советов. М.: Знание, 1969. 154 с. 

236. Важкі роки / Університет батьків. Радянська жінка. 1969. № 1. С. 17. 

237. Васильєва В., Ковтун Г., Черниченко Н. Виховання громадянина. (На 

теми виховання дітей у сім’ї. Огляд анкети «Ми і наші діти»). Радянська 

Україна. 1977. 8 січ. 

238. Васильєва В., Ковтун Г., Черниченко Н. Діти чи вундеркінди? / На 

теми виховання (дітей в сім’ї). РадянськаУкраїна. 1977. 15 січ. 

239. Васильєва С. А. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук. Тенденції розвитку дошкільних навчальних закладів 

різних типів в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.): автореф. дис 

… канд. пед. наук. Миколаїв, 2017. 21 с. 



227 
 

240. Венгловська О. А. Внесок педагогів-практиків у розвиток 

дошкільного виховання Київщини (1958–1972 рр. ХХ ст.). Історико-

педагогічний альманах. 2011. Вип. 1. С. 49-53. 

241. Венгловська О. А. Джерельна база дослідження розвитку дошкільної 

освіти на Київщині в другій половині ХХ - на початку ХХІ століття: збірник 

наукових праць. Педагогічний дискурс. 2013. Вип. 15. С. 110-115. 

242. Венгловська О. А. Основні тенденції розвитку дошкільної освіти 

Київщини (1958–1984 рр. ХХ століття). Історико-педагогічний альманах. 

2011. Вип. 1. С. 49-53. 

243. Венжик Л. Общественное дошкольное воспитание в Украинской ССР. 

Дошкольное Воспитание. 1978. №5. С. 26-29. 

244. Верхратський С. А., Заблудовський П. Ю. Історія Медицини: 

навчальний посібник. К.: Вища школа, 1991. 431 с. 

245. Веселе наше малятко / Ваші листи. Радянська жінка. 1979. №6. С.22. 

246. Виноградов И. Б. Женщина у власти. / Гос. пед. ин-т им. Л. Н. 

Толстого. Тула, 1992. 16 с. 

247. Виноградова О. В. Пособия по беременности и родам женщинам – 

членам колхозов. М., 1968. 24 с. 

248. Вишневский А. Г. Воспроизводство населения и общество. История, 

современность, взгляд в будущее. М.: Финансы и статистика, 1982. 287 с. 

249. Відхилення від норми / У відповідь на листи читачів. Радянська 

жінка. 1979. №7. С. 20-21. 

250. Волков А. Г. Избранные демографические труды: сб. науч. статей / 

сост. и науч. ред. А. Г. Вишневский. М.: Изд. дом Высшей школы 

экономики, 2014. 567 с.  

251. Всесоюзное совещание женщин хозяйственников и инженерно-

технических работников тяжелой промышленности. М.: Парт-издат, 1936. 

258 с. 

252. Гавриленко Т. Л. Державна політика щодо організації початкової 

освіти в Українській РСР (1964 – 1984 рр.). Вісник Чернігівського 



228 
 

національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. 2014. 

Вип. 120. С. 92-96.  

253. Гавриленко Т. Л. Трансформація змісту початкової освіти в 

Українській РСР у період структурної перебудови початкової ланки школи 

(друга половина 60-х – перша половина 80-х рр. ХХ ст.). Наукові записки 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. 2014. Вип. 42(2). С. 106-112. 

254. Гендер и общество в истории / под ред. Л. П. Репиной. СПб.: Алетейя, 

2007. 694 с. 

255. Гендриховская А. Детский сад в свете пролетарской идеологии. Путь 

просвещения. 1923. № 9-10. С. 1-26. 

256. Голос правди: Нотатки з пленуму Комітету радянських жінок. 

Радянська жінка. 1980. № 6. С.6-7. 

257. Горвищь Д., Борьба с беспризорностью и безнадзорностью детей в 

СССР. Советское  государство и право. 1940. № 5-6. С. 123. 

258. Даниленко В. М. Українська національна школа в ХХ ст.: деякі 

проблеми розвитку та вивчення. ІІІ Міжнародний конгрес українців. Харків, 

1996. С. 131-138. 

259. Данченко Н. И. Охрана прав и интересов советских женщин. К., 1987. 

48 с. 

260. Дарский Л. Е., Ильина И. П. Брачность в России: Анализ таблиц 

брачности. М.: Информатика, 2000. С.107-127. 

261. Демуз I. О. Соціальний захист материнства в УРСР 1960-х – 1970-х 

рр.: законодавча практика. Наукові записки з української історії: Збірник 

наукових праць. 2012. Вип. 28. С. 169-176. 

262. Домашняя кабала. Работница. № 22. 1927. С.12-13. 

263. Домбровская Ю. Ф., Носов С. Д. ІХ Всесоюзный съезд детских 

врачей. Педиатрия. 1967. № 7. С. 27-29. 

264. Допомога при народженні дитини / Юридична консультація. 

Радянська жінка. №1966. № 7. С. 30. 



229 
 

265. Дудко О. М. Про добробут і охорону здоров’я радянських жінок: 

брошура. К., 1974. 22 с. 

266. Думка батьків. Радянська жінка. 1972. №6. С. 12. 

267. Думка матерів / Суспільство і жінка. Радянська жінка. 1972. № 1. С. 

21-22. 

268. Елизаров В. В. Семейная политика в СССР и России. Семья в России. 

М.,1995. № 1-2. С. 94-105. 

269. Елистраткина С. Семейные проблеммы глазами замужних женщин. 

Семья сегодня. М., Вып. 28. 1979. С. 85-92.  

270. Емансипація по-американському /У світі капіталізму, у світі 

безправ’я. Радянська жінка. 1980. №12. С.12. 

271. Ершова Е. Н., Новикова Э. Е. СССР-США: женщина и общество: опыт 

сравнительного анализа. М.: Профиздат, 1988. 288 с. 

272. Есимова А. Б. Визуальные материалы в проведении демографической 

политики (советский и китайский опыт). Проблемы народонаселения в 

зеркале истории: монография / ред. В. В. Елизаров, И. А. Троицкая. М.: 

Макс-Пресс, 2010. С. 125-135. 

273. Ефимова А. А., Яцык Г. В., Шляхтина С. Э. ХІІ Всесоюзный съезд 

дестких врачей. Вопросы охраны материнства и детства. 1989. Т. 34. №8. 

С. 70-75. 

274. Женская гендерная история. / Российский гендерный порядок: 

социологический подход: колективная монография / под ред. Е. 

Здравомысловой, А. Темкиной. СПб.: Изд-во Европейского университета в 

Санкт-Петербурге, 2007. 306 с. 

275. Женское движение в России: вчера, сегодня, завтра: материалы 

конференции 10 февраля 2010 г. / отв. ред. Г.М. Михалева. М., 2010. 114 с. 

276. Жіночі студії в Україні: Жінка в історії та сьогодні: Монографія / За 

загальн. ред. Л. О. Смоляр. Одеса: Астропринт, 1999. 440 с. 

277. Завгородня Т. К. Плугатар Т. К. Теорія і практика опіки дітей і молоді 

в Україні (1945-1990 рр.): Монографія. Франківськ: НАІР, 2012. 208 с. 



230 
 

278. Захарова О. Д. Эволюция рождаемости в России в ХХ веке. М., 1993. 

185 с. 

279. Здравомыслова Е. А., Тёмкина А. А. Советский этакратический 

гендерный порядок.. Женская и гендерная история. Социальная история: 

Ежегодник / под ред. Н. Л. Пушкаревой.. М.: РОССПЭН, 2003. С. 436-463. 

280. Здравоохранение и медицинская наука в Украинской ССР: в 3-х т. / 

МЗ УССР. К: Здоров’я, 1987. Т. 1: Здравоохранение в Украинской ССР. 

Пути и итоги развития / под. ред. А. Е. Романенко. 479 с. 

281. Зелінський А. М. Охорона здоров’я матері та дитини в Українській 

РСР. Педіатрія, акушерство і гінекологія. 1977. №5. С. 3-6. 

282. Зуйкова Е.М. Совершенствование быта в условиях социализма. М.: 

Изд-во МГУ, 1974. 240 с. 

283. Иванова Н. А., Королев Ю. А., Седугин П. И. Новое законодательство 

о браке и семье. М., 1970. 136 с. 

284. Ільїн В. Г. Особливості післявоєнного відновлення та розвитку 

радянської системи охорони здоров’я в Харкові (1945–1991): історичний 

аспект: дис. … канд. істор. наук. Харків, 2017. 21 с. 

285. Історія Української РСР: Короткий нарис / АН УРСР. Ін-т історії. / 

ред. кол.: Ю. Ю. Кондуфор (кер.) та ін. К.: Наук. думка, 1981. 527 с. 

286. Каланча Р. І. Профілактика захворювань у дітей на селі. К.: Здоров’я, 

1977. 87 с. 

287. Калениченко Н. П. Питання сімейного виховання в творчості А. 

Макаренка. Радянська школа. 1977. № 70. С. 30-37. 

288. Калинина А. Д. Десять лет работы по борьбе с беспризорностью. М.-

Л.: Московский рабочий, 1928. 109 с. 

289. Карачевська В. І. Охорона здоров’я дитинства і материнства 

українського Донбасу протягом 1964-1991 років. Історичні і політологічні 

дослідження. 2013. №32. С. 217-224. 

290. Кваша А. Я. Проблемы экономико-демографического развития СССР. 

М.: Статистика, 1974. 180 с. 



231 
 

291. Кирсанова К. Полное равноправие женщин в СССР. М.: Партиздат, 

1936. 48 с. 

292. Кісь О. Р. Усна історія: теоретичні засади та методика 

автобіографічного дослідження. Наукові записки з української історії: 

Збірник наукових статей. Вип. 19. 2007. С. 431-439. 

293. Коваленко Є. Тенденції розвитку дошкільного виховання в Україні у 

другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. Наукові записки [Ніжинського 

державного університету ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. 

2014. № 1. С. 244-249. 

294. Коли кожен відповідає. Радянська жінка. 1966. № 7. С. 17. 

295. Коллонтай А. М. Общество и материнство. Государственное 

страхование материнства. М.: Государственное издательство, 1921. 265 с. 

296. Коллонтай А. М. Проституция и меры борьбы с ней. М.: Госиздат, 

1921. С. 23. 

297. Коляструк. О. А. Історія повсякденності як об’єкт історичного 

дослідження: історіографічний і методологічний аспекти. Х.: Курсор, 2008. 

122 с. 

298. Кондаков М. И. и др.: колективная монография. А. С. Макаренко. М.: 

Педагогика, 1985. Т. 7. 320 с.  

299. Королев Ю. А. Брак и развод. Современные тенденции. М.: 

Юридическая литература, 1978. 239 с. 

300. Королев Ю. А. Конституция СССР – правовая основа построения 

брачно-семейных отношений. М.: Изд-во Московск. ун-та, 1981. 192 с. 

301. Королев Ю. А. Семья, государство, общество. М.: Юридическая 

литература, 1971. 192 с. 

302. Котляр А. Э. Занятость женщин в производстве: статистико-

социологический отчет. М.: Статистика. 1975. 183 с. 

303. Котовская М. Г., Золотухина М. В., Шалыгина Н. В. Легко ли быть 

женщиной в России? / Завидуйте, я – женщина !!? М.: Ларина сервис, 1993. 

С. 27–44. 



232 
 

304. Котырло В. К., Титаренко В. М. Роль дошкольного воспитания в 

формировании личности. К.: Знание, 1977. 48 с. 

305. Криштопа Б. П. Успіхи у справі охорони материнства і дитинства в 

Українській РСР. Педіатрія, акушерство і гінекологія. 1978. №3. С. 3-6. 

306. Крупская Н. К. Желаю успеха вашей работе! / Женщина страны 

Советов – равнопарвный гражданин. М.: Партиздат, 1938. С. 122-123. 

307. Курганов И. А. Женщины и комунизм. М.: Яуза-Пресс, 2015. 254 с. 

308. Курилович В. Т. Женщины страны Советов: Краткий исторический 

очерк. М., 1977. 240 с. 

309. Лавріненко Л. І. Охорона здоров’я на Чернігівщині (1960-1980-ті рр.): 

автореф. дис… канд іст. наук Чернігів, 2012. 20 с. 

310. Левченко М. М. Юній зміні – міцне здоров’я. К.: Знання, 1978. 58 с. 

311. Лемберська М. Хай більшає щасливих! /Відкритий урок для батьків. 

Радянська жінка. 1980. №10. С. 26-27. 

312. Ленинградськая правда, 3 ноября, 1988 года. 

313. Литвинова Г. А. Авторитет матері. К.: Політвидав України, 1982. 96 с. 

314. Літіченко О. Д. Висвітлення ідей дошкільного виховання в 

педагогічній пресі 50–80-х рр. ХХ ст. Проблеми підготовки сучасного 

вчителя. 2014. № 9(2). С. 272-278. 

315. Лук’янова Е. М. Научные достижения педиатрии в Украинской ССР 

за годы советской власти. Педиатрия. 1977. № 10. С. 12-17. 

316. Лук’янова О. М. Материнство - щастя жінки. К. : Знання, 1979. 48 с. 

317. Луначарский А. О. быте. М.—Л.: ГИЗ, 1927. 82 с. 

318. Любила, кохала. Радянська жінка. 1972. № 1. С. 23. 

319. Любити важко / Відкритий урок для батьків. Радянська жінка. 1980. 

№ 3. С. 27. 

320. Ляшенко Н. О. Изменение положения женщины и семья. М., 1977. 57 

с. 

321. Майнові права подружжя / Поради юриста. Радянська жінка. 1966. № 

7. С. 30. 



233 
 

322. Макаренко А. С. Педагогические сочинения. У 8-ми томах. Т. 4. / 

Сост. М. Д. Виноградова, А. А. Фролов. М.: Педагогика, 1984. 400 с. 

323. Мацковський М. С. Социология семьи: проблемы, тенденции, 

методологии и методики. М.: Наука, 1989. 116 с.  

324. Машик Т. А. Занятость женщин и материнство. М.: Мысль, 1989. 180 

с. 

325. Мельникова Т. А. Женское движение в России: традиции и 

инновации. М.: Мысль, 2000. 182 с. 

326. Монастирський Є О. Охорона трудових прав жінок і молоді. К.: 

Знання, 1977. 32 с. 

327. Монастирський Є. О., Держко М. М., Кос Е. К. Успіхи охорони 

здоров’я, материнства і дитинства у львівській області. Педіатрія, 

акушерство і гінекологія. 1977. №5. С. 38-41. 

328. Мощич П. С. Некоторые аспекты медицинского обслуживания 

детского населения Украинской ССР. Педиатрия. 1978. № 3. С. 3-7. 

329. Музыря А.А., Копейко В. В. Женсовет: опыт, проблемы, перспективы. 

М.: Политиздат, 1989. 190 с. 

330. Найдорожче / До міжнародного року дитини в УРСР. Радянська 

жінка. 1979. № 6. С. 1-3. 

331. Нечаева А. М. Правовая защита семьи. Сб.: Актуальные проблемы 

государства и права в современный период. 1981. №4.  

332. Нечаева А. М. Брак, семья, закон / отв. ред. В. А. Рясенцев. М.: Наука, 

1984. 145 с. 

333. Нечаева А. М. Правовая охрана детства в СССР. М.: Наука, 1987. 112 

с. 

334. Нечаева А. М. Правовые гарантии охраны здоровья матери и ребенка. 

Сб.: Общественные науки и здравоохранение. М., 1987. 

335. Нечаева А. М. Споры о детях / отв. ред. М. А. Шапкин. М.: 

Юридическая литература, 1989. 160 с. 



234 
 

336. Николаева-Терешкова В. В. Опыт решения женского вопроса в СССР 

в условиях многонационального государства. М.: Знание, 1972. 31 с. 

337. Ніжинський М. П. Сім’я. Батьки. Діти. К.: Молодь, 1974. 118 с. 

338. Нове в Законодавстві про працю / під ред. О. Г. Павшукової. К., 1972.  

339. Новикова Е. Ч. Детям счастливое будущее. Здоровье. 1971. № 1. URL: 

http://bibliotekar.ru/471/1.htm (дата звернення 09.05.2018). 

340. Новикова Е. Ч. Охрана здоровья женщин и детей важнейшая 

государтвенная задача! Здоровье. 1975, № 6. URL: 

http://bibliotekar.ru/464/1.htm (дата звернення 09.05.2018). 

341. Новикова Э. Е. Женщина в развитом социалистическом обществе. М.: 

Прогресс, 1985. 157 с. 

342. Новикова Э. Е. Охрана труда женщины – работницы в СССР. М., 

1976. 39 с. 

343. О морали. Комсомольская правда. 1938. 14 июля. 

344. Оплата державних відпусток колгоспницям / Юрист відповідає. 

Радянська жінка.1966. № 6. С. 30. 

345. Орлов В. С., Белякова А. М., Пронина В. С. Правовая охрана детства. 

М.: Знание, 1975. 191 с. 

346. Орлова Т. В. Жінка в історії України: історіографія XX - початку XXI 

ст.: автореф. дис. ... д-ра іст. наук. Київ, 2010. 31 с. 

347. Охрана здоровья детей и подростков: Республиканский 

Межведомственный Сборник. К.: Здоров’я, 1977. 120 с. 

348. Охрана материнства и детства: Сб. статей. / ред. коллегия: А. И. 

Бекетов и др. Х.: Харьковский мед. инст., 1975. 110 с. 

349. Охрана материнства и детства: Сб. статей. / ред коллегия: В. И. Зяблов  

и др.). Х.: Харьковский мед. инст., 1976. 36 с. 

350. Павшукова О. Г. Законодавство про працю жінок: брошура. К., 

Знання. 1977. 48 с. 

351. Пагіря О. М. Екологічна політика в радянській Україні, 2-а пол. 1940-

х – 1-ша пол. 1980-х рр. / Музей "Територія Терору". URL: 

http://bibliotekar.ru/471/1.htm
http://bibliotekar.ru/464/1.htm


235 
 

http://territoryterror.org.ua/uk/publications/details/?newsid=594 (дата звернення 

15.07.2017). 

352. Пап О. Г. Наукові дослідження в галузі охорони материнства і 

дитинства в Українській РСР. Педіатрія, акушерство і гінекологія. 1977. 

№5. С. 33-37. 

353. Пироженко Л. В. Реформування змісту загальної середньої освіти 

(середина 60-х – початок 80-х рр. ХХ століття): монографія. К.: Педагогічна 

думка, 2013. 304 с. 

354. Підіпригора З. Радянський закон захищає інтереси дитини і сім’ї. До 

дня захисту дітей. Радянське право. 1978. №6. С. 46-49. 

355. Пізнай радість / Університет батьків. Радянська жінка. 1968. № 4. С. 

17. 

356. Пільги багатосімейним / Відповіді юриста. Радянська жінка. 1970. № 

2. С. 28. 

357. Пінт О. О. Продовжуємо розмову з батьками. (Про виховання дітей у 

сучасній сім’ї). К.: Радянська Школа, 1975. 107 с.  

358. Пісоцька Л. С. Актуальні проблеми управління розвитком дошкільної 

освіти в Україні. Хм.: ХГПА, 2009. 174 с. 

359. Позднякова Л. / Року дитини присвячений. Радянська жінка. 1979. № 

5. С. 15.  

360. Поліщук А. С. Гуманітарна сфера областей України в умовах кризи 

радянської системи: основні процеси, досягнення і невирішені проблеми 

(1965-й – 1985-ті рр.) (на матеріалах Вінниччини і Хмельниччини). автореф. 

дис. … канд. іст. наук. Кам’янець-Подільський, 2017. 20 с. 

361. Пономарев А. П. Межнациональные браки в УССР и процесс 

интернационализации. К.: Наук. думка, 1983. 172 с. 

362. Пономарев А. П. Развитие семьи и брачно-семейных отношений на 

Украине / Анатолий Пономарёв / отв. ред. И. П. Березовский. К.: Наук. 

думка, 1989. 320 с. 

http://territoryterror.org.ua/uk/publications/details/?newsid=594


236 
 

363. Пономарьов А. П. Сучасна сім’я і сімейний побут робітників Донбасу 

(1950–1975). Анатолій Пономарьов. К.: Наук. думка, 1978. 144 с. 

364. Права вагітних жінок / Закон гарантує. Радянська жінка. 1969. № 9. С. 

25. 

365. Проценко К. В., Шомов Е. М. Пособия на детей малообеспеченым 

семьям. М.: Юридическая литература, 1976. 56 с. 

366. Пушкарева Н. Л. Гендерные исследования и исторические науки. 

Гендерные исследования. №3 (2/1999). М., 1999. С.166-186. 

367. Пушкарева Н. Л. Женская история, гендерная история: сходства, 

отличия, перспетивы. Социальная история. Ежегодник. 2003. М.: РАН, 

2003. С. 9-44. 

368. Пушкарева Н. Л. Гендерный подход в исторических наука / Дайджест 

теоретических материалов информационного листка "Посиделки". 1996-

1998 гг. СПб., 1998. 92 с. 

369. Работа в сфере Охматдета. Звезда. 1921. 9 июля. С.11. 

370. Работница. 1927. №3 (Февраль). 

371. Равноправие женщин: подлинное и мнимое / ред. Н. И. Данченко, Е. 

А. Монастырский. К.: Политиздат Украины, 1979. 112 с. 

372. Радянська жінка допомогла. Радянська жінка. 1966. № 12. С. 15. 

373. Радянська жінка допомогла. Радянська жінка. 1966. № 3. С. 30. 

374. Радянська жінка допомогла. Радянська жінка. 1966. №4. С. 20. 

375. Радянська жінка допомогла. Радянська жінка. 1968. №1. С. 5. 

376. Радянська жінка допомогла. Радянська жінка. 1970. №2. С. 18. 

377. Роди і відпустка / Юрист відповідає. Радянська жінка. 1969. № 12. С. 

24. 

378. Ростова О. С. Правовая охрана материнства и детства в советском 

государстве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2007. 29 с. 

379. Рясенцев В. А. Семейное право. М.: Юридическая литература. 1971. 

256 с. 



237 
 

380. Савинова Л. И. Женщины в советском обществе. М.: Знание, 1979. 64 

с. 

381. Савицька І. С. Сфера охорони здоров’я громадян України у 1964–1985 

рр. Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, 

II(4), Issue: 23, 2014. P. 36-41. 

382. Садки і ясла кожному селу. Радянська жінка. 1966, № 5. С. 15. 

383. Садки і ясла кожному селу. Радянська жінка. 1966. № 12. С. 18-19. 

384. Садки і ясла кожному селу. Радянська жінка. 1966. № 4. С. 13. 

385. Садки і ясла кожному селу. Радянська жінка. 1966. № 6. С. 18. 

386. Садки і ясла кожному селу. Радянська жінка. 1966. №11. С. 18. 

387. Семья как объект социальной политики / Отв. Ред. М. Г. Панкратова. 

М.: ИСИ АН СССР, ССА, 1986. 

388. Семья, здоровье, общество / Ред. М. С. Бедный М.: Мысль 1986. 39 с. 

389. Сергеева Г. П. Профессиональная зайнятость женщин: проблемы и 

перспективы. М., 1987. 136 с. 

390. Сидорова Т. Н. Труд и современная женщина: опыт социологического 

исследования. М.: Профиздат, 1981. 143 с. 

391. Силласте Г. Г. Демократия без женщин – не демократия: 

Социологические очерки. М.: МИД, 1991. 240 с.  

392. Сімейне право України: підручник. / Ред. В. С. Гопанчук. К.: Істина, 

2002. 304 с. 

393. Сімейні кайдани / Звідусіль. Радянська жінка. 1969. №6. С. 24. 

394. Смертність населення України у трудоактивному віці: монографія / 

Відпов. ред. Е. М. Лібанова. К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень 

НАН України, 2007. 211 с. 

395. Смидович С. Н. Молодежь и любовь. Быт и молодежь: Сборник 

статей. М., 1926. С. 62-63. 

396. Состояние здоровья школьников и организация их обслуживания: 

Тезисы докладов, 17–19 декабря 1973 г. Пленум Всесоюзного общества дет. 

врачей. М., 1973. 128 с. 



238 
 

397. Стешенко В. С. Дослідження народжуваності й плідності у реальних 

поколінь жінок України: висновки для сьогодення. Демографія та 

соціальна економіка 2010. № 1. С. 3-14. 

398. Стинська В. В. Соціальна політика підтримки материнства й 

дитинства в УРСР в 60 – 80 рр. ХХ ст. Людинознавчі студії: збірник 

наукових праць ДДПУ імені Івана Франка. Дрогобич, 2014. Вип. 29. Ч. 2. 

Педагогіка. С. 197-205. 

399. Стреляный А. И. Женские письма. М.: Сов. Россия, 1981. 80 с. 

400. Ступак Ф. Я. Розвиток Охорони здоров’я в Україні у другій половині 

ХХ ст. Науково-теоретичний альманах Грані. Дніпро, 2015. Том. 18. №2 

(118). С. 158-162. 

401. Стяжкіна О. В. Жінки в історії української культури другої половини 

ХХ століття: Монографія. Донецьк: Східний видавничий дім, 2002. 270 с. 

402. Стяжкіна О. В. Человек в советской провинции: освоение (от) языка. 

Донецк: «Ноулидж», 2013. 295 с. 

403. Суярко О. В. Моя Україна – мій біль, і надія (спогади старої 

провінціалки). Харків: Права людини, 2006. 182 с. 

404. Съезд врачей-педиатров Украинской ССР. 4-й: Тезисы докладов. К.: 

Минздрав УССР, 1965. 188 с. 

405. Съезд врачей-педиатров Украинской ССР. 5-й: Тезисы докладов. К.: 

Минздрав УССР, 1972. 159 с. 

406. Тараненко О. А. Як я Брежнєва поминав: Спогади колишнього 

партійного функціонера. Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2009. 72 с. 

407. Тартаковская И. Н. Гендерная социология. М.: Вариант Невский 

Простор, 2005. 368 с. 

408. Таубер Н.А. Условия жизни семьи и среднее число детей / в кн. 

Демографический анализ рождаемости. М.: Статистика 1974.  

409. Тищенко Ю. А. Державна політика у сфері охорони сім’ї в УРСР 

(друга половина 1960-х – перша половина 980-х рр.). Науковий вісник 



239 
 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Історія. 

Чернівці, 2016. № 2. С. 102-108. 

410. Тищенко Ю. А. Інститут сім’ї в УРСР у 1965-1985 рр. на сторінках 

радянської пропаганди (за матеріалами журналу «Радянська жінка») 

Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. Матеріали ІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Київ 28-29 жовтня 2016 

року). Херсон, 2016. Ч. 2. С 93-96. 

411. Тищенко Ю. А. Місце жінки у реалізації демографічної політики 

УРСР (друга половина 1960-х – перша половина 1980-х рр.). Вплив 

суспільних наук на процес розвитку суспільства: можливе та реальне: 

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 4-5 березня 

2016 року.) К., 2016. С.22-25. 

412. Тищенко Ю. А. Охорона материнства і дитинства в партійно-

державних документах УРСР (друга половина 1960-х – перша половина 

1980-х рр.) «Актуальні питання суспільних наук: соціологія, політологія, 

філософія, історія»: Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції, (м. Київ 9-10 жовтня 2015 року). К., 2015. С. 28-32. 

413. Тищенко Ю. А. Радянська сім’я у другій половині 1960-х – на початку 

1980-х років: погляд із середини. Дні науки історичного факультету 2017 

(до 200-річчя з дня народження М.І. Костомарова): матеріали X 

Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. 

К., 2017. С. 271-275. 

414. Тищенко Ю. А. Сім’я в радянській Україні у 1970-х – на початку 

1980-х років: погляд із сьогодення. Наукові праці історичного факультету 

Запорізького національного університету. Запоріжжя, 2017. Вип. 48. С. 188-

193. 

415. Тищенко Ю. А. Трансформація образу жінки на сторінках радянської 

пропаганди другої половини 1960-х – першої половини 1980-х рр. 

Шевченківська весна – 2016: історія: матеріали XIV Міжнародної наукової 

конференції студентів, аспірантів та молодих учених. К., 2016. С. 403-405. 



240 
 

416. Тіхонова Н. Г. Становлення та розвиток взаємозв’язку школи, сім’ї і 

громадськості у вихованні учнів (1945-1991 рр.). Народна освіта: 

Електронне наукове фахове вижання. Випуск №2(29), 2016. URL: 

https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4081 (дата звернення 19.03.2018) 

417. Толкунова В. Н. Социальная помощь и трудовые льготы женщинам по 

материнствву в СССР. М.: Знание, 1973. 64 с. 

418. Томин В. Семья под защитой государства. Семья сегодня. Серия 

«Народонаселение». М., Вып. 28. 1979. С. 106-118. 

419. Топольницька Ю. А. Державна політика щодо зниження дитячої 

смертності в УРСР (1965-1985). Науково-теоретичний альманах Грані. 

Дніпро, 2017. Т. 20. №7 (147). С. 45-56. 

420. Топольницька Ю. А. Матеріальна підтримка материнства в УРСР, як 

один із напрямів державної політики (1965-1985 рр.). Етнічна історія 

народів Європи: Збірник наукових праць. К., 2017. Випуск 53. С. 158-164. 

421. Топольницька Ю. А. Відображення державної політики з охорони 

материнства і дитинства в УРСР у другій половині 1960-х – першій 

половині 1980-х років на сторінках журналу «Радянська жінка». Сумська 

Старовина. Суми, 2017. № L. С. 57-69. 

422. Троцкий Л. Д. Преданная революция: Что такое СССР и куда он идет? 

URL: http://mix14.livejournal.com/238315.html (дата звернення: 06.08.2017). 

423. Труд, семья, быт советской женщины. / Отв. ред. С. В. Поленина. М.: 

Юрид. лит., 1990. 432 с. 

424. Турчіна М. О. Медичне законодавство в Україні в радянський період: 

автореф. дис. канд. юрид. наук: автореф. … канд. юрид. наук. Харків, 2016. 

20 с. 

425. У дітях повторюємося / Відкритий урок для батьків. Радянська жінка. 

1980. № 12. С. 24. 

426. Украинский республиканский съезд детских врачей. 6-й: Тезисы 

докладов. Одесса, 1977. 161 с. 

https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4081
http://mix14.livejournal.com/238315.html


241 
 

427. Улюкаєва І. Г. Історія суспільного дошкільного виховання в Україні : 

навчальний посібник. Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2013. 238 с. 

428. Університет батьків. Радянська жінка. 1970. № 2. С. 22. 

429. Урланис Б. Ц. Берегите мужчин! Литературная газета. 1968. 24 

июля. 

430. Усатенко Т. П. Українська національна школа: минуле і майбутнє: 

Українознавчий вимір. К.: Наукова думка, 2003. 285 с. 

431. Фатхутдінова І. В. Сім’я як соціокультурний феномен і соціальне 

явище. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 

2015. Вип. 62. С. 256-263. 

432. Х Всесоюзный съезд педиатров. Педиатрия. Журнал имени Г. Н. 

Сперанского. 1975. №4. С. 3-6. 

433. Хай більшає щасливих / Відкритий урок для батьків. Радянська 

жінка. 1980. № 7. С. 26-27. 

434. Хай переможе розсудливість / Читач звернувся до редакції. Радянська 

жінка. 1972. № 1. С. 5. 

435. Харчев А. Г. Брак и семья в СССР. М.: Мысль, 1979. 366 с. 

436. Харчев А. Г. Современная семья и ее проблемы: социал-

демографическое исследование. Ереван: Айастан, 1982. 271 с. 

437. Харчев А. Г. Социалистическая революция и семья. Социологические 

исследования. 1994. № 6. С. 90-95. 

438. Хасбулатова О. А. Российская гендерная политика в ХХ столетии: 

мифы и реалии. Иваново, 2005. 371 с. 

439. Хорош И. Д. Первые годы развития здравоохранения на Украине 

(1918 – 1920 гг.). К.: Госмедиздат УССР, 1963. 208 с.  

440. Хоскинг Д. История Советского Союза. 1917-1991. Смоленск, 2000. 

510 с. 

441. Цеткин К. О Ленине: Воспоминания и встречи. М.: Московский 

рабочий, 1925. 



242 
 

442. Цюпак І. М. Динаміка виховного процесу в дошкільних закладах 

Херсонщини (ХХ століття): навчально-методичний посібник. Херсон: 

Айлант, 2014. 112 с. 

443. Цюпак І. М. Нормативно-правове та організаційно-методичне 

забезпечення виховання у дошкільних закладах другої половини ХХ 

століття. Збірник наукових праць Херсонського державного університету. 

Педагогічні науки. 2014. Вип. 65. С. 63-69. 

444. Цюпак І. М. Умови становлення системи дошкільного виховання в 

Херсонському регіоні. Наука і освіта. 2012. № 8. С. 154-157. 

445. Чекаємо захоплюючих поєдинків. Радянська жінка. 1980. №7. С. 3. 

446. Чечот Д. М. Социология брака и развода. Л., 1973. 36 с.  

447. Чикин С. Я. и др. Здравоохранение и подготовка врачебных кадров в 

СССР. М.: Медицина, 1980. 270 с. 

448. Читач запитує, редакція відповідає. Радянська жінка. 1972. № 1. С. 25. 

449. Читач звернувся до редакції. Радянська жінка. 1973. №8. С. 27. 

450. Читач звернувся до редакції. Радянська жінка. 1980. № 11. С. 28. 

451. Чумак Л. Становлення та розвиток вітчизняної системи соціального 

виховання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Рідна 

школа. 2008. №6. С.69-70. 

452. Шаповалова Я. А. Государственная политика в области семейно-

брачных отношений в 1945–1991 гг. (на материалах Краснодарского края): 

дис. … канд. истор. наук. Краснодар, 2014. 172 с. 

453. Шевченко В.С. Конституція СРСР – жінкам країни рад. К., 1978. 64 с. 

454. Шептулина Н. Н. Правовое регулирование условий труда женщин. М.: 

Юрид. лит., 1978. 87 с. 

455. Шептулина Н. Н., Сонин М. Я. Равные права, неравные нагрузки. 

ЭКО. М., 1978. №3. С. 45-46.  

456. Шимко О. В. Соціальна політика радянської держави та її реалізація в 

Донбасі у середині 1960-х – середині 1980-х рр. дис. … канд. іст. наук. 

Донецьк, 2013. 234 с. 



243 
 

457. Шинелева Л. Т. Женщина и общество: декларации и реальность. М.: 

Политиздат, 1990. 176 с. 

458. Шомов Е. Организация работы по назначению пособий для детей 

малообеспеченным семьям. Социальное Обеспечение. 1977. № 1. С. 44-46. 

459. Эволюция семьи и семейная политика в СССР / отв. Ред. А. Г. 

Вишневский. М.: Наука, 1992. 140 с. 

460. Юркевич Н. Г. Советская семья. Минск: Изд-во БГУ, 1970. 208 с. 

461. Як здивувати дружину / Школа молодої господині… господаря. 

Радянська жінка. 1979. № 3. С. 28-29. 

462. Янкова З. А. Советская женщина: социальный портрет. М.: 

Политиздат, 1978. 159 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



244 
 

ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Список публікацій за темою дисертації та відомості про апробацію 

результатів дослідження 

1. Тищенко Ю. А. Державна політика у сфері охорони сім'ї в УРСР (друга 

половина 1960-х – перша половина 980-х рр.). Науковий вісник Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича. Історія. Чернівці, 2016. № 2 

С. 102-108. 

2. Тищенко Ю. А. Сім'я в радянській Україні у 1970-х – на початку 1980-х 

років: погляд із сьогодення. Наукові праці історичного факультету Запорізького 

національного університету. Запоріжжя, 2017. Вип. 48. С. 188-193. 

3. Топольницька Ю. А. Державна політика щодо зниження дитячої 

смертності в УРСР (1965-1985). Науково-теоретичний альманах «Грані». Дніпро, 

2017. Т. 20. №7 (147). С. 45-56. 

4. Топольницька Ю. А. Відображення державної політики з охорони 

материнства і дитинства в УРСР у другій половині 1960-х – першій половині 

1980-х років на сторінках журналу «Радянська жінка» Сумська Старовина. Суми, 

2017. № L. С. 57-69. 

5. Топольницька Ю. А. Матеріальна підтримка материнства в УРСР, як 

один із напрямків державної політики (1965-1985 рр.). Етнічна історія народів 

Європи: Збірник наукових праць. Випуск 53. К., 2017. С. 158-164. 

6. Тищенко Ю. А. Охорона материнства і дитинства в партійно-державних 

документах УРСР (друга половина 1960-х – перша половина 1980-х рр.). 

Актуальні питання суспільних наук: соціологія, політологія, філософія, історія: 

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ 9-10 жовтня 

2015 року). Київ, 2015. С. 28 – 32. 

7. Тищенко Ю. А. Місце жінки у реалізації демографічної політики УРСР 

(друга половина 1960-х – перша половина 1980-х рр.). Вплив суспільних наук на 

процес розвитку суспільства: можливе та реальне: Матеріали міжнародної 
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науково-практичної конференції (Київ, 4-5 березня 2016 року). Київ, 2016.  С.22 – 

25. 

8. Тищенко Ю. А. Трансформація образу жінки на сторінках радянської 

пропаганди другої половини 1960-х – першої половини 1980-х рр. Шевченківська 

весна. 2016: історія: матеріали XIV Міжнародної наукової конференції студентів, 

аспірантів та молодих учених. К., 2016. С.403 - 405. 

9. Тищенко Ю. А. Інститут сім’ї в УРСР у 1965-1985 рр. на сторінках 

радянської пропаганди (за матеріалами журналу «Радянська жінка»). Актуальні 

проблеми гуманітарних та природничих наук. Матеріали ІІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції. (м. Київ 28-29 жовтня 2016 року). Херсон, 2016. 

Ч.2. С. 93-96. 

10. Тищенко Ю. А. Радянська сім’я у другій половині 1960-х – на початку 

1980-х років: погляд із середини. Дні науки історичного факультету 2017 (до 

200-річчя з дня народження М. І. Костомарова): матеріали X Міжнародної 

наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. Київ, 2017. С. 271-

275. 
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Додаток Б 

Середня заробітна платня працівників та службовців різних галузей в УРСР 

[183, с. 252] 

 

 Галузі  1960 1970 1980 1985 

1. Охорона здоров’я 55,6 85 115,3 121,4 

2. Культура 44,9 77,1 102,7 107,9 

3. Промисловість 93,2 130,1 176,9 201,5 

4. Сільське господарство 53,7 96 136,3 162,8 

5. Освіта 71,9 105 130,2 141,6 

6. Наука 90 126,4 164 183 

7. Органи державного управління 78,8 112,9 141,2 150,1 

8. Транспорт 78,3 120,9 168,2 186,1 

9. Зв'язок 59,1 92,3 130,8 143,9 
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Додаток В 

Структура республіканського бюджету УРСР за різні роки (млн. крб.)  

[183, с. 406] 

  1960 1970 1980 1985 

1. Народне господарство 

(промисловість, с/г) 

55,6 47,3 51,6 53,8 

2. Охорона здоров'я 10,3 12,3 10,2 9 

3. Соціальне забезпечення 11 15,5 16,5 17,5 

4. Освіта і наука 18,5 21,9 19,1 17 

5. Апарат управління 1,9 1,6 1,2 1,1 
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Додаток Г 

 Зайнятість жінок УРСР на шкідливому виробництві  

           [48, акр. 14; 112, арк. 31; 51, арк. 38-39; 69, арк. 83] 

рр. % жінок, які працюють на 

шкідливому виробництві 

млн. осіб 

1975 13,6 1,5 

1977 21 1,9 

1979 34,1 3 

1985 52,2 9,4 
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Додаток Д 

Державна грошова допомога різним категоріям сімей із дітьми в УРСР 

(кількість допомог)  

[73, арк. 3-4; 74, арк. 10; 75, арк. 1, 40; 76, арк. 12; 77, арк. 65, 80; 78, арк. 34; 79, 

арк. 23; 183, с. 258] 

Категорія допомоги 1966 1971 1975 1977 1980 1985 

багатодітним 

матерям  

312450 242801 164631 153365 125200 109800 

одиноким матерям 313284 205270 145892 133244 118145 104456 

малозабезпеченим 

сім'ям 

* * 277586 - 454154 545210 

* Державна допомога малозабезпеченим сім’я була введена з 1974 року. 

- дані відсутні 
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Додаток Е 

Природній приріст населення у республіках СРСР 

 [30, арк. 24] 

  1940 1960 1970 1985 

 1. СРСР 13,2 17,8 9,2 8,8 

2.  РСФРР 12,4 15,8 5,9 5,2 

3.  Азербайджанська  14,7 35,9 22,5 19,9 

4.  Білоруська 13,7 17,8 8,6 5,9 

5.  Узбецька  20,6 33,8 28,1 30 

6. Казахська  19,4 30,6 17,4 16,9 

 7. Грузинська  18,6 18,2 11,9 9,9 

8. Українська 13 13,6 6,4 2,9 

9. Литовська  10 14,7 8,7 5,4 

10. Молдавська  9,7 22,9 12 10,7 

11. Латвійська 3,6 6,7 3,3 2,1 

12. Киргизька  16,7 30,8 23,1 23,9 

13. Таджицька  16,5 28,4 28,4 32,9 

14. Вірменська  27,4 33,3 17 18,2 

15. Туркменська  17,4 35,9 28,6 27,9 

16. Естонська  —0,9 6,1 4,7 2,8 
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Додаток Ж 

Кількість ліжко-місць для вагітних та породіль по республіках СРСР (тис. ) 

[184, с. 547 ] 

  1940 1960 1970 1980 1985 

1. СРСР 147,1 213,4 223,8 230,4 245,6 

2. РРФСР 90,7 112,9 110,3 113,1 118,9 

3. Українська 35 48,9 45,1 39,7 40,4 

4. Білоруська  5,4 6,7 6,9 7,3 7,4 

5. Узбецька  2,8 8,7 13,4 19,2 23,7 

6. Казахська  4,3 11,9 16,3 16,4 17,4 

7. Грузинська  1,9 3,9 4,4 4,3 4,5 

8. Азербайджанська  2 3,3 5,6 6,6 6,8 

9. Литовська  0,4 2,4 2,5 2,5 2,5 

10. Молдавська  0,6 4,2 4,5 3,6 4 

11. Латвійська  0,8 1,7 1,4 1,6 1,7 

12. Киргизька  0,8 2,6 4 4,5 4,7 

13. Таджицька  0,6 1,4 2,9 4 5,4 

14. Вірменська  0,7 2,2 2,8 2,8 2,9 

15. Туркменська  0,8 1,7 2,8 3,8 4,2 

16. Естонська  0,3 0,9 0,9 1.0 1,1 
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Додаток З 

Оснащення пологових будинків в УРСР на 01.01. 1982 р. 

 [68, арк. 112] 
  Кількість закладів, які мають: 

№ Наймнування області / 

населеного пункту 
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1.  Вінницька 2 2 3 2 - 2 - - 2 - - 1 

2.  Волинська 3 1 1 1 - 3 - - 2 1 1 1 

3.  Луганська 7 3 3 2 - 7 - - 6 2 - 1 

4.  Дніпропетровська 5 2 2 1 2 5 1 1 5 4 - 1 

5.  Донецька 3 2 2 - 1 3 1 - 3 2 1 - 

6.  Житомирська - - - - - - - - - - - - 

7.  Закарпатська - - - - - - - - - - - - 

8.  Запорізька 8 4 4 1 1 7 1 - 8 5 - - 

9.  Івано-Франківська 3 1 4 1 1 3 * - 3 2 * 1 

10.  Київська 2 - - - - 2 * * 2 - * 1 

11.  Кіровоградська 1 - - - - 1 * * 1 1 * - 

12.  Кримська 6 2 3 2 - 6 * * 5 2 * 2 

13.  Львівська 2 1 1 2 - 2 * * 2 1 * - 

14.  Миколаївська 3 - - - - 3 * 1 3 2 * - 

15.  Одеська 8 4 4 1 2 6 * * 8 4 1 7 

16.  Полтавська 2 1 1 2 - 2 1 1 2 - 1 1 

17.  Рівненська 4 1 1 - 1 4 - * 3 1 * 1 

18.  Сумська 1 1 1 1 - 1 1 * 1 1 * 1 

19.  Тернопільська 1 1 3 - 1 1 * * 1 1 * 1 

20.  Харківська 4 2 2 - - 4 * * 4 * * 4 

21.  Херсонська 1 1 1 1 1 1 * * 1 * * 1 

22.  Хмельницька 1 1 2 1 - 1 * * 1 * 1 1 

23.  Черкаська 2 2 3 2 - 2 * * 2 * 1 - 

24.  Чернівецька 1 1 3 - - 1 * * 1 * - 1 

25.  Чернігівська 1 1 1 - 1 1 * * 1 * - 1 

26.  м. Київ 3 3 8 1 - 3 * * 3 * 2 3 

27.  м. Севастополь 1 1 1 - - 1 * * 1 * - 1 

1981 р. УРСР 75 38 54 20 11 72 5 3 71 40 8 31 

1980 р. УРСР 75 35 47 18 12 72 5 2 68 35 8 29 

*- дані відсутні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



253 
 

Додаток И 

Введення у дію лікарняних закладів у сільській місцевості (тис. ліжко-місць) 

[183, с. 384] 

  лікарні амбулаторно-

поліклінічні пункти тис. 

відвідувань у зміну 

 

 період всього 

по 

УРСР 

всього у 

сільській 

місцевості 

за 

рахунок 

колгоспів 

всього 

по 

УРСР 

у сільській 

місцевості 

за рахунок 

колгоспів 

1961-1965 65,4 20 14,1  -  -  - 

1966-1970 49,5 15,5 13,2  -  -  - 

1971-1975 63,6   9 113 10,2 8,1 

1976-1980 59,3 10,7 10 108,1 12 14,2 

1981-1985 59,1 9,9 8,9 138,5 25,9 23 

- дані відсутні 
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Додаток І 

Кількість ліжко-місць для вагітних і породіль у лікарняних закладах по 

областях УРСР  [183, с. 377]   

Область / місто 1960 1970 1980 1985 

Вінницька 2492 2287 2146 2117 

Волинська 1394 1002 876 901 

Дніпропетровська 2904 3292 2997 3152 

Донецька 4656 4013 3660 3778 

Житомирська 1858 1352 1038 1058 

Закарпатська 1070 1074 966 981 

Запорізька 1770 1675 1589 1631 

Івано-Франківська 1603 1170 1038 1047 

Київська  1995 1747 1242 1397 

Кіровоградська 1607 1309 1003 1104 

Кримська 1132 1273 1542 1780 

Луганська 2650 2278 2312 2320 

Львівська 2755 1942 1867 1975 

Миколаївська 1348 1075 824 968 

Одеська 2463 2707 2149 2250 

Полтавська 1797 1916 1540 1483 

Рівненська 1232 1049 932 993 

Сумська 1738 1646 1115 1132 

Тернопільська 1477 1493 1253 991 

Харківська 2555 2430 2377 2236 

Херсонська 1029 934 981 1026 

Хмельницька 2056 2041 1230 1139 

Черкаська 1836 1669 1244 1111 

Чернівецька 850 813 618 650 

Чернігівська 1545 1531 1269 1215 

Київ 1105 1375 1915 2020 

Українська РСР 48917 5093 39723 40455 
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Додаток Ї  

Забезпеченість хворих дітей ліжко-місцями по союзних республіках (число 

ліжко-місць на 10 тис. дітей) [186] 

  1975 1980 1985 1986 

1. СРСР 80 86,2 86 86 

2. РРФСР 94,7 98,6 95,8 94,3 

3. Українська РСР 77,6 83,6 85,9 85,5 

4. Білоруська РСР 67,1 73,8 73,1 72,4 

5. Узбецька РСР 52,7 67,5 76,6 76,7 

6. Казахська РСР 79,1 88,3 93,9 94 

7. Грузинська РСР 50,9 63,1 66,3 66 

8. Азербайджанська РСР 41,8 52,5 53,4 53,5 

9. Литовська РСР 76,3 86,8 85,9 85,7 

10. Молдовська РСР 84 85 87,9 91 

11. Латвійська РСР 82,4 85,2 85,1 83,8 

12. Киргизька РСР 80 86,9 82,4 80,2 

13. Таджицька РСР 5,8 69,3 72,3 72 

14. Вірменська РСР 39,1 40,3 42,2 44,8 

15. Туркменська РСР 54,3 61,7 63,2 65,6 

16. Естонська РСР 82,2 87,4 87,9 88,1 
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Додаток К 

Кількість жіночих консультацій, дитячих поліклінік та амбулаторій по 

областях УРСР  

 [ 183, с. 376]  

Назва обл. / міста УРСР 1960 1970 1980 1985 

Вінницька 171 242 286 268 

Волинська 80 107 118 13 

Дніпропетровська 237 312 315 297 

Донецька 526 528 393 387 

Житомирська 91 212 200 238 

Закарпатська 57 131 169 187 

Запорізька 108 176 167 203 

Івано-Франківська 88 94 170 216 

Київська  160 203 246 271 

Кіровоградська 92 138 150 158 

Кримська 111 199 216 256 

Луганська 269 270 298 264 

Львівська 191 222 271 315 

Миколаївська 84 116 122 127 

Одеська 142 229 244 264 

Полтавська 104 131 177 189 

Рівненська 69 89 102 119 

Сумська 123 143 174 191 

Тернопільська 82 98 129 176 

Харківська 207 309 232 273 

Херсонська 68 102 105 127 

Хмельницька 91 131 174 202 

Черкаська 102 153 167 204 

Чернівецька 50 84 116 120 

Чернігівська 109 143 140 180 

Київ 72 83 70 75 

Українська РСР 3484 4649 4951 5437 
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Додаток Л 

Кількість жінок УРСР, які звернулися за направленням на операцію із 

переривання вагітності 

[21, арк. 12; 28, арк. 21; 18, арк. 13-14; 71, арк. 1] 

Рік Тис. жінок 

1965 132186 

1967 995678 

1969 1218972 

1985 1136000 
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Додаток М (а) 

Зведені таблиці по обслуговуванню вагітних і пологовій допомозі в медичних 

закладах УРСР за 1967, 1970, 1975, 1981 рр.  

[28; 37; 47; 63] 
 Всього по УРСР Місто Село 

 1967 1970 1975 1981 1967 1970 1975 1981 1967 1970 1975 1981 

Всього 

спостерігалось 

вагітних жінок 

690609 740761 761308 732533 444908 505631 543268 537667 245701 235130 218040 194866 

Закінчили 

вагітність 

пологами в 

строк 

627313 

90,83% 

650326 

87,7% 

665969 

87,5% 

662126 

90,38% 

394186 

88,6% 

433341 

85,7% 

464378 

85,5% 

477197 

88,75% 

233127 

94,9% 

216385 

92,02% 

201591 

92,45% 

184929 

94,9% 

Передчасними 

пологами 

18101 

2,62% 

20863 

2,81% 

23619 

3,1% 

25933 

3,5% 

13738 

3,08% 

16103 

3,1% 

17926 

3,2% 

19253 

3,6% 

4363 

1,77% 

4760 

2,02% 

5693 

2,4% 

6680 

3,4% 

Абортами 

 

29017 

4,2% 

30144 

4,0% 

30325 

3,9% 

29289 

4,0% 

21183 

4,7% 

22596 

4,5% 

23123 

4,3% 

23205 

4,31% 

7834 

3,2% 

7548 

3,21% 

7202 

3,3% 

6084 

3,12% 

Народили у 

пологовому 

закладі (жін.) 

638126 682531 723542 724670 518484 587517 666254 700820 119642 95014 57288 25618 

Померло  у 

лікувальному 

закладі (ваг-х) 

53 33 74 44 46 15 33 34 7 7 8 10 

Вагітних і 

породіль разом 

238 188 302 193 211 181 194 154 27 31 8 42 

Від кровотеч 61 37 56 43 51 35 54 42 * 2 2 * 

Народилось 

живими (тис. 

дітей) 

640038 684133 723574 724453 519488 588350 666058 698766 120550 95783 57516 25687 

Народились 

мервими (тис. 

дітей) 

6822 

1,06% 

6376 

0,93% 

7367 

1,01% 

7201 

0,99% 

6365 

1,22% 

6071 

1,03% 

7122 

1,06% 

7118 

1,01% 

457 

0,38% 

305 

0,32% 

245 

0,42% 

832 

3,24% 

Смерть 

настала під 

час пологів 

(тис. дітей) 

2462 2342 2903 3023 2255 2200 2801 2980 207 142 104 43 

* дані відсутні 
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Додаток М (б) 

Всього по УРСР 

 доношені недоношені 

Діти 1967 1970 1975 1981 1967 1970 1975 1981 

Народились хворими чи захворіли 30736 

4,7% 

35619 

5,2% 

44367 

6,1% 

49763 

6,8% 

5717 

0,89% 

6049 

0,88% 

7619 

1,05% 

10009 

1,38% 

Із них померло 1716 

5,58% 

1781 

5,0% 

2149 

4,84% 

2088 

4,19% 

1080 

18,9% 

1193 

19,7% 

1647 

21,61% 

2076 

20,74% 

Вроджені вади розвитку 5899 7067 9565 10652 700 816 1087 1493 

Із них померло 444 514 583 623 171 218 274 335 

Пологові травми 9595 11720 13839 14440 1202 1255 1375 1295 

Із них померло 659 634 660 481 310 321 344 289 

Ателектаз і асфіксія 8140 9205 11079 16040 2048 2408 3362 5640 

Із них померло 178 225 363 538 328 377 599 1056 

Пневмонія 874 1116 1276 1091 467 496 558 494 

Із них померло 171 163 287 204 138 112 238 131 

 

 місто  село 

 доношені недоношені доношені недоношені 

Діти 1967 1970 1975 1981 1967 1970 1975 1981 1967 1670 1975 1981 1967 1970 1975 1981 

Народ-сь 

хворими чи 

захворіли 

29286 

5,63% 

33980 

5,77% 

43179 

6,51% 

48873 

7,1% 

5464 5864 7484 9872 1450 

1,2% 

1639 

1,7% 

1188 

2,06% 

890 

3,43% 

253 185 135 137 

Із них 

померло 

1655 

5,65% 

1781 

5,09% 

210% 

4,87 

2070 

4,2% 

1053 

19,27% 

1171 

19,96% 

1626 

21,72% 

2060 

20,86% 

61 

4,2% 

51 

3,1% 

46 

3,8% 

18 

2,02% 

27 

10,61% 

22 

11,89% 

21 

15,5% 

16 

11,67% 

Вроджені 

вади 

розвитку 

5695 6820 9385 10468 680 795 1063 1460 204 247 180 184 20 21 24 33 

Із них 

померло 

420 494 565 615 164 207 268 329 24 20 18 8 7 11 6 6 

Пологові 

травми 

9298 11416 13619 14237 1193 1237 1359 1286 297 304 220 203 9 18 15 9 

Із них 

померло 

640 618 649 475 305 318 341 289 19 16 11 6 5 3 3 * 

Ателектаз і 

асфіксія 

7552 8496 10636 15683 1973 2345 3317 5579 588 709 444 357 75 63 45 61 

Із них 

померло 

173 219 360 536 322 372 590 1048 5 6 3 2 6 5 9 8 

Пневмо-нія 807 1037 1212 1081 450 484 541 487 67 79 64 10 17 12 17 7 

Із них 

померло 

166 160 * 204 133 160 * 129 5 3 8 * 5 2 2 2 

* дані відсутні 
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Додаток Н 

Динаміка дитячої смертності в СРСР та союзних республіках 1940-1982 рр. на 

1000 народжених [30, арк. 23] 

 
1940 1960 1970 1975 1980 1983 

Туркменська 166,7 42,5 46,1 56,5 53,6 52,8 

Естонська 84,9 31,2 17,8 18,1 17,1 16,4 

РСФРР 205,2 36,6 23,1 23,7 22,1 20,1 

УРСР 163,8 29,7 17,2 19,7 16,6 15,9 

БРСР 120,9 34,9 19 18,7 16,3 15,5 

Узбецька 106,1 29,3 31 53,7 46,8 43,1 

Казахська 177,7 36,4 25,8 38,8 32,7 31,7 

Грузинська 66,6 36,8 25,3 32,6 25,4 24,2 

Азербайджанська 113,9 43,2 34,8 37,5 30,4 31,6 

Литовська 106,4 38 19,4 19,6 14,4 14,2 

Молдавська 171,9 48,2 23,3 43,8 35 29,1 

Латвійська 73,3 27 17,9 20,5 15,4 16 

Киргизька 141,5 29,9 45,4 42,5 43,3 40,5 

Таджицька 106,3 30 45,9 80,9 58,1 50,3 

Вірменська 119,1 50,4 25,3 30,6 26,2 24,6 
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Додаток О 

Динаміка народжуваності і дитячої смертності в УРСР 1940-1982 рр.  

[32, арк. 12; 30, арк. 8; 184, с. 10 ] 

 Народжу

ваність 

на 1 тис. 

чол. 

Дитяча 

смерт-

ність у 

місті 

Дитяча 

смерт-

ність у 

селі 

Середні 

показни-

ки 

дитячої 

смерт-

ності 

Смертність 

дітей до 1 року 

на 1 тис. 

народжених 

(середні 

показники) 

Померли 

у віці до 1 

року % з 

усього 

населення 

Природній 

приріст 

населення 

1940 - 189,2 151 163,8 - 33 13,3 

1950 22,8 - - - 73 20 - 

1960 20,5 30,2 29,2 29,7 30 8,8 13,6 

1965 15,3 - - - 29,8 - - 

1966 - - - - 19 - - 

1968 - - - - 18,6 - - 

1969 14,4 - - - 18,4 - - 

1970  17,9 16,3 17,2 17,3 2,9 6,4 

1971 - - - - 16,2 - - 

1972 - - - - 17,3 - - 

1974 - - - - 19,2 - - 

1975 15,1 19,7 19,6 19,7 19,7 - - 

1976 - - - - 21,1 - - 

1978 14,7 - - - 17,9 - - 

1979 14,7 - - - 17 - - 

1980 - 17,2 15,4 16,6 16,7 2,1 3,4 

1983 - 16,5 15,5 15,9 - 2,1 - 

1985 - - - - 15,7 - 2,9 
- дані відсутні 
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Додаток П 

Показники дитячої неонатальної і постнеонатальної смертності в 

республіках СРСР у 1975 та 1982 рр.  

[30] 

 

  
Дитяча 

смертність до 1 

року 

Неонатальна 

(0-27 днів) 

Постнеонатальна 

(28-365 днів) 

   1975 1982 1975 1982 1975 1982 

1. СРСР 30,7 25,7 9 8,6 21,7 17,1 

2. РСФРР 23,7 20,4 9,7 9,2 14 11,2 

3. УРСР 19,7 16,2 6,3 6,9 13,4 9,3 

4. БРСР 18,7 15,8 7,5 8 11,2 7,8 

5. Узбецька 53,7 41,7 11,4 9,1 42,3 32,6 

6. Грузинська 32,6 25,4 10,6 9,4 22 16 

7. Литовська 19,6 15,1 8,5 7 11,1 8,1 

8. Латвійська 20,5 14,1 7,2 6,4 13,1 7,7 

9. Киргизька 80,9 54 15,4 9,9 65,5 44,1 

10 Естонська 18,1 17,1 10,5 11,2 7,6 5,9 

 

 

 

 

 



264 
 

Додаток Р 

Вибіркові регіональні показники дитячої смертності  в УРСР в різні роки  

( на 1 тис. народжених) 

[32; 109, арк. 13-14; 91, арк. 2-3 ] 

Обл. УРСР 1968 1969 1970 1971 1975 1979 

Донецька 19,9 20 17,5 16,9 19,9 16,3 

Закарпатська 21,6 22,3 20,4 19 21,6 19,3 

Миколаївська 22,6 24,7 20,4 18,2 19,8 18,7 

Одеська 22,6 24,7 19,3 17,9 18,9 17,2 

Сумська 16,4 16,2 16 15,7 * * 

Вінницька 15,8 15,5 17 15,6 18,7 13,9 

Хмельницька 15 14,8 13,4 14,5 * * 

Тернопільська * * 13,7 14,7 * * 

Кримська * * 15,1 18 * * 

Івано-Франківська * * 19,6 20,4 * * 

Київська * * * * 19,3 12,1 

Кіровоградська * * * * 22,1 20,3 

Полтавська * * * * 19,6 21,6 

Рівненська * * * * 23,2 18,2 

Харківська 20,3 * 21,4 * 23,4 19,4 

Всього по УРСР 18,6 18,4 17,3 16,2 19,7 17 

* дані відсутні 
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Додаток С 

Динаміка материнської смертності в УРСР у різні роки 

 [28; 37; 47; 63; 179, с. 16] 

рр. кількість померлих 

1965 238 

1970 188 

1975 302 

1980 333 

1985 308 

1986 226 
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Додаток Т 

Коефіцієнт материнської смертності у пологово-лікувальних закладах  у 

союзних республіках  

[179, с. 16] 

  На тис. народжених 

1980 1985 1989 

1. СРСР 56,4 47,7 43,8 

2. РСФРР 68,1 54 49 

3. Українська РСР 44,8 40,4 32,7 

4. Білоруська РСР 29,1 17 24,8 

5. Узбецька РСР 46,3 48,6 42,8 

6. Казахська РСР 55,6 47,7 53,1 

7. Грузинська РСР 25,7 22,5 54,9 

8. Азербайджанська РСР 38,7 41,1 28,6 

9. Литовська РСР 27 22,2 28,7 

10. Молдовська РСР 64,1 49,8 34,1 

11. Латвійська РСР 25,3 30,2 56,5 

12. Киргизька РСР 49,4 42,8 42,6 

13. Таджицька РСР 94,2 59,1 38,9 

14. Вірменська РСР 27 22,4 34,6 

15. Туркменська РСР 40,8 56,8 55,2 

16. Естонська РСР 27 46,6 41,2 
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Додаток У 

Розвиток мережі дитячих дошкільних закладів в УРСР (тис.)  

[183, с. 323] 

 1940 1960 1970 1980 1985 1986 

Дитячі садки та ясла-садки 3,4 5,3 13,3 21,2 22,6 23,0 

міські 2,4 4,2 7,9 10,7 11,4 11,5 

сільські 1,0 1,1 5,4 10,5 11,2 11,5 

Дитячі ясла 3,5 4,0 3,2 0,8 0,3 0,2 

Міські 2,0 2,5 2,1 0,6 0,3 0,2 

сільські 1,5 1,5 1,1 0,2 0,0 0,0 

Чисельність дітей у садках та 

яслах-садках 

172 399 1391 2395 2584 2615 

у міських 147 360 1126 1881 2033 2049 

у сільських 25 39 265 514 551 566 

В дитячих яслах 147 190 183 49 16 12 

У міських 111 156 152 44 15 11 

У сільських 36 34 31 5 0 0 
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Додаток Ф 

Кількість незадоволених батьківських заяв на влаштування дітей до дитячих 

дошкільних закладів УРСР 

[23, арк. 14; 1-1, арк. 72; 42, арк. 34; 89, арк. 69-70; 183. с. 177] 

Рік Кількість незадоволених заяв (тис.) 

1965 110 

1970 264 

1973 303 

1975 386 

1978 483 

1985 177 
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Додаток Х 

Число постійно діючих дитячих закладів по областях УРСР [183, с. 324] 

 1960 1970 1980 1985 

Вінницька 257 497 905 976 

Волинська 99 159 319 411 

Дніпропетровська 789 1551 1697 1737 

Донецька 1289 2150 2250 2309 

Житомирська 230 357 515 593 

Закарпатська 334 532 643 660 

Запорізька 396 808 982 958 

Івано-Франківська 140 234 341 375 

Київська  285 483 837 904 

Кіровоградська 236 582 820 819 

Кримська 711 1160 1137 1083 

Луганська 741 1106 1201 1193 

Львівська 327 463 765 740 

Миколаївська 251 598 823 840 

Одеська 453 823 1198 1222 

Полтавська 253 470 887 960 

Рівненська 92 147 324 387 

Сумська 241 378 697 728 

Тернопільська 100 194 541 604 

Харківська 651 1023 1275 1301 

Херсонська 255 636 754 739 

Хмельницька 178 316 691 709 

Черкаська 256 708 850 854 

Чернівецька 102 196 328 350 

Чернігівська 174 287 523 636 

Київ 459 637 710 759 

Українська РСР 9299 16509 22018 22852 
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Додаток Ц 

 

Медичний термінологічний словник 

1. Абсцес - скупчення гною в різних органах, тканинах людини. 

2. Асфіксія - удушення, при якому в організмі людини спостерігається надлишок 

вуглекислого газу і брак кисню. 

3. Ателектаз легень - патологічний стан всіх легень, їх частини або часток, при 

якому внаслідок порушення вентиляції альвеоли стають безповітряними і 

спадаються. Причинами ателектазу є обтурація бронха або здавлення легені. 

4. Віражна гіперергічна туберкулінова реакція – або віраж манту, тобто, якщо 

пуговка проби манту зросла на цілих півсантиметра з моменту попереднього 

тесту, а він був негативний або ж сумнівний. 

5. Еклампсія - це пізній токсикоз вагітності, що характеризується судорожними 

припадками з подальшим коматозним станом. 

6. Катар верхніх дихальних шляхів – або катаральна форма ангіни вважається 

одним з найлегших захворювань. Катаральна ангіна часто носить сезонний 

характер і її джерелом є глоткові мікроби, які займають активні позиції під час 

зміни кліматичних умов. 

7. Кон’юнктивіт - запалення слизової оболонки ока (кон'юнктиви), яке 

спричинює алергічна реакція або інфекційний фактор (віруси, бактерії тощо). 

8. Неонатальний період - період починається з регулярних пологових переймів 

до перев'язки пуповини (від 2-4 до 15-18 год). Період новонародженості 

починається з моменту народження дитини і триває до 28 тижнів. Неонатальна 

смертність – від народження до 28  днів життя. 

9. Перитоніт - запалення очеревини, часто виникає як ускладнення запальних 

захворювань органів черевної порожнини та при травмі живота. 

10.  Піодермія - інфекційне захворювання, яке має тривалий характер лікування, 

що залежить від глибини проникнення мікробів у шкіру. Збудниками піодермії 

найчастіше є стрептококові та стафілококові бактерії. 
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11. Постнеонатальний період - період життя дитини після перших повних 28 днів і 

до 1 року. Постнеонатальна смертність – від 28 днів і до 1 року життя. 

12. Сепсис - особливе гостре або хронічне захворювання, що характеризується 

прогресуючим поширенням в організмі інфекційного фактору з розвитком 

тяжких органних порушень, пошкоджень систем організму. 

13. Флегмона - це розлите гнійне запалення м'яких тканин, що характеризується їх 

просяканням гноєм з тенденцією до швидкого поширення й залучення до 

процесу прилеглих м'язів, сухожиль, жирової клітковини. 

14.  Хронічний тонзиліт - це затяжне запалення піднебінних мигдалин , при якому 

часто спостерігається загальна токсико-алергічна реакція організму. Хронічний 

тонзиліт зазвичай супроводжується частими ангінами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


