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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ 

Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження. Робота 

складається зі вступу, чотирьох розділів, десяти підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел та літератури (23 с., 340 позицій), додатків ( 7 с. 9 позицій). 

Загальний обсяг – 265 с., з них основного тексту – 211 с. 

Актуальність дослідження. Повсякденність в останні десятиліття стала 

популярним напрямом досліджень у вітчизняній історичній науці. Вивчення 

досвіду і життєвих стратегій пересічних громадян дає можливість створити більш 

детальну ретроспективу розвитку соціуму в минулому. Особливу увагу науковці 

приділяють дослідженню повсякденного життя населення в СРСР, це пов’язано не 

тільки із наявністю широкої джерельної бази, але й із значним впливом, що має 

попередній радянський період в історії України на життя нинішнього 

українського суспільства. Детальний аналіз тогочасних політичних, соціально-

економічних, культурних процесів у соціумі дозволяє вивчити тенденції та 

особливості розвитку нашої країни на сучасному етапі розвитку, прослідкувати 

причини та передумови сучасних тенденцій розвитку сільської місцевості 

України. Вивчення повсякденності розкриває особливості буденного рівня життя 

суспільства, його роль в історії. 

Окрім того, в умовах існування тоталітарного режиму об’єктивне вивчення 

повсякденності, побутових умов проживання, настроїв населення в СРСР було 

практично неможливим. Лише з 1990-х років вивчення повсякденної історії 

населення України почало проводитись без ідеологічного тиску з боку партійно-

державних структур в умовах формування нової наукової методологічної 

парадигми, що дозволило переглянути наукові погляди на соціально-економічну 

та політичну історію радянського суспільства, окремих його прошарків і їх роль в 

житті країни в цілому. 

Дослідження повсякденного життя селянства в другій половині 40-х – 60-х 

роках ХХ ст. дозволяє проаналізувати результати втілення державних програм по 

модернізації колгоспної системи, будівництва інфраструктури в сільській 

місцевості, реформуванню аграрної галузі економіки та відродженню 

українського села, що перебуває сьогодні в соціально-демографічній та 

економічній кризі. Тим більше, значна частина дорослого сільського населення 

чималий період свого життя прожила в радянську епоху, а тому моделі поведінки, 

особливості комунікативних навичок, світоглядні переконання, засвоєні в 

радянський період, впливають на повсякдення сучасного українського села, що 

свідчить про актуальність дослідження пережитого селянством досвіду для 

ґрунтовного вивчення історії нашої країни. 

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

виконана в рамках наукової тематики історичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Україна в 

загальноєвропейських історичних процесах: пошуки цивілізаційного вибору» 

(державний реєстраційний номер № 16БФ046-01). 

Об’єктом дослідження є сільський соціум УРСР в другій половині 1940–

1960-х роках в умовах існування тоталітарного режиму. 
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Предметом дослідження є економічні та соціокультурні реалії 

повсякденного життя сільського населення, його відносини із владними 

структурами, життєві стратегії, що існували в досліджуваний період. 

Мета дослідження – вивчення повсякденності сільського населення в другій 

половині 40-х – 60-х роках ХХ ст., що дозволить розглянути особливості 

повсякденного життя в сільській місцевості УРСР на матеріалах Чернігівської 

області. 

Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання наступних завдань: 

- охарактеризувати стан наукової розробки теми у вітчизняній та зарубіжній 

історіографії та розглянути джерельну базу дослідження з історії повсякденного 

життя селянства в другій половині 1940–1960-х рр., проаналізувати методологію 

вивчення повсякденності та її особливості; 

- дослідити місце праці в повсякденному житті селянства, розподіл 

витраченого часу на роботу в колгоспі та підсобному господарстві, структуру 

бюджету селянської родини Чернігівської області в досліджуваний період; 

- охарактеризувати особливості побуту селянства в другій половині 1940-х – 

1960 х рр. та висвітлити вплив державної політики на матеріально-побутовий 

рівень життя сільського населення Чернігівщини; 

- проаналізувати особливості сфери повсякдення сільського соціуму та 

визначити характерні особливості, що мали місце в досліджуваний період, при 

цьому висвітлити роль селянської родини в повсякденному житті сільських 

жителів Чернігівської області; 

- розглянути особливості відносин селянства і місцевого партійно-

колгоспного керівництва та їх вплив на повсякденне сільське життя в 

Чернігівській області другої половини 1940-х – 1960-х роках; 

- проаналізувати дозвілля та відпочинок населення в сільській місцевості 

Чернігівської області та визначити його основні особливості; 

- визначити роль релігії та традиційної обрядовості в повсякденному житті 

селянства та проаналізувати вплив антирелігійних компаній, що проводились 

державою, на життя сільського соціуму Чернігівської області в досліджуваний 

період. 

Територіальні межі дослідження охоплюють Чернігівську область УРСР в 

її адміністративно-територіальних межах в період з другої половини 1940-х –

1960-х рр. Чернігівська область являє собою окремий історико-географічний 

регіон, який має ряд особливостей. З економічної точки зору Чернігівська область 

була і залишається переважно аграрною, що дозволяє стверджувати, що сільське 

господарство було основною галуззю економіки області в той час, адже регіон 

відзначався відсутністю великих міст та промислових центрів. У демографічному 

аспекті Чернігівська область в досліджуваний період була одним із найменш 

урбанізованих регіонів УРСР, тому переважну частину населення складало 

колгоспне селянство. Ці фактори вплинули на поселенську структуру регіону, яка 

складалася із великої кількості невеликих сіл та хуторів, розміщених серед 

значних лісових масивів та заболочених територій. Це у свою чергу негативно 

впливало на розвиток інфраструктури сільської місцевості області та сприяло 

збереженню традиційного укладу життя, а модернізаційні процеси проходили 
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повільніше, ніж в інших регіонах країни в другій половині 1940-х – 1960-х рр., 

при цьому в цей період влада регіону активно займалась переселенням селян з 

невеликих, віддалених поселень («неперспективних сіл») в центральні колгоспні 

садиби, що значно змінило поселенську структуру Чернігівської області. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють другу половину 1940-х – 

1960-х рр. Саме в цей період відбуваються ключові модернізаційні процеси в 

українському селі, які засвідчують остаточне закріплення колгоспної системи, що 

призвело до значних культурних, соціальних та побутових змін в сільському 

соціумі. Нижня межа – середина 40-х рр. ХХ ст., тобто початок післявоєнної 

відбудови після закінчення Другої світової війни та повернення колгоспної 

системи та радянської влади на село. Верхня межа – 60-ті роки ХХ ст., закінчення 

більшості реформ, започаткованих за керівництва М. С. Хрущова, які зумовили 

масштабні зміни в житті селянства. 

Методологічна основа дослідження. Дисертація є історичним 

дослідженням, виконаним на принципах історизму, науковості, послідовності, 

багатофакторності та всебічності, що дозволило ґрунтовно проаналізувати 

тогочасне життя селянства  

В дисертації, враховуючи особливості теми та поставленої мети, застосовано 

як загальнонаукові методи (аналіз, синтез, узагальнення), так і спеціальні методи 

історичного дослідження: проблемно-хронологічний (для висвітлення змін 

соціально-економічного становища селянства протягом досліджуваного періоду), 

історико-аналітичний (для вивчення і оцінки інформації в документах органів 

державної влади), структурно-функціональний та системний (висвітлення різних 

сфер повсякденності сільського соціуму), порівняльно-історичний (вивчення та 

співставлення особливостей поведінки та життєвих стратегій різних груп 

сільського населення), статистично-аналітичний (для визначення рівня доходів 

селянства, джерел доходів та витрат бюджету сільської родини та їх порівняння з 

іншими прошарками населення). 

При вивченні повсякденності, в силу особливостей цієї сфери життя людини, 

а також різноманітності джерельної бази, автором було застосовано 

міждисциплінарний підхід, який полягає у використанні методів різних 

гуманітарних наук: історії, соціології, політології, етнології, економіки, що 

дозволяє більш ґрунтовно розкрити зміст основних положень дослідження. 

Зокрема серед міждисциплінарних методів варто виділити метод усної 

історії, який полягає у фіксації пережитого досвіду індивідуума та використання 

отриманої інформації для конструювання минулого. За допомогою методу 

інтерв’ювання було отримано дані від безпосередніх очевидців, які проживали в 

сільській місцевості Чернігівської області в другій половині 1940–1960-х роках, 

що дозволило більш детально відтворити повсякденне життя селянства. 

Поєднання вищезазначених методів дозволило реалізувати поставлену мету 

та завдання дисертаційної роботи. 

Наукова новизна дослідження полягає у таких положеннях: 

Уперше: 

- здійснено спробу комплексно висвітлити повсякденне життя сільських 

жителів Чернігівської області в другій половині 1940-х –1960-х роках; 
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- детально розглянуто питання впливу земельних проблем та конфліктів на 

повсякденне життя тогочасного сільського соціуму регіону; 

- проаналізовано роль торгівлі на колгоспних ринках в повсякденному житті 

селян Чернігівської області та її місце в структурі доходів селянської родини. 

Уточнено: 

- особливості відносин колгоспного селянства із місцевим партійним та 

колгоспним керівництвом в повсякденному вимірі життя селянства регіону; 

- ставлення колгоспників Чернігівської області до праці в артілях та її 

співвідношення з роботою в підсобних господарствах і дозвіллям; 

- вплив аграрної політики держави на виробниче повсякдення колективних 

господарств. 

Набули подальшого розвитку: 

- теза про значну роль «нетрудових доходів», підробітків селян в структурі 

доходів колгоспної родини в другої половини 1940-х – 1960-х роках 

- твердження про широкий вплив аграрних реформ, започаткованих 

М. С. Хрущовим, на трансформацію українського села в побутовому, 

культурному та соціальному вимірах. 

- теза про ключову роль системи радянських публічних інститутів на селі 

(колгосп, сільська рада, партійна організація), які всеохоплююче впливали та 

контролювали різноманітні сфери повсякденного життя селянства. 

Практичне значення дисертації полягає в тому, що одержані результати 

збагачують знання з історії повсякденного життя сільського населення України в 

радянську епоху. Характер дослідження дозволяє зробити висновки щодо 

особливостей життя в селі в другій половині 1940-х – 1960-х роках та впливу 

державної політики на сприйняття власного повсякденного життя сільськими 

жителями. Матеріали дослідження й висновки можуть бути використані при 

розробці та впровадженні державної політики у сфері реформування сільського 

господарства та створенні програм розвитку сільської місцевості нашої держави з 

урахуванням минулого історичного досвіду. Важливе значення дисертації полягає 

у можливості використання основних положень та результатів дослідження при 

написанні розділів монографій, підручників, навчальних посібників, присвячених 

повсякденному життю сільського населення в радянську добу як Чернігівської 

області, так і України загалом. 

Публікації. Теоретичні узагальнення та результати дослідження знайшли 

своє відображення у 5 одноосібних наукових статтях, які вийшли друком у 

фахових виданнях,  2 з них в іноземних виданнях та у 6 публікаціях тез доповідей 

на наукових конференціях. 

Апробація результатів дисертації здійснена у виступах на 6 міжнародних 

та всеукраїнських наукових конференціях: «Дні науки історичного факультету» 

(Київ, 2015), «Дні науки історичного факультету» (Київ, 2016), «Дні науки 

історичного факультету» (Київ, 2017), «Шевченківська весна: історія» (Київ, 1–3 

квітня 2015 р.), «Шевченківська весна: історія» (6–8 квітня 2016 р.), 

«Шевченківська весна: історія» (16 березня 2017 р.). 

 

  



5 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначені мета, 

завдання, предмет та об’єкт, хронологічні й територіальні межі дослідження, 

охарактеризовано наукову новизну і практичне значення отриманих результатів. 

Перший розділ «Історіографія, джерельна та теоретико-методологічна 

база дослідження» присвячений аналізу стану наукової розробки теми та 

характеристиці джерельного комплексу дисертаційної роботи, особливостям 

методології вивчення повсякденності. 

У підрозділі 1.1 «Стан наукової розробки теми» розглянуто історіографію 

вивчення повсякденного життя сільських жителів УРСР в другій половині 1940-х 

– 1960-х роках. Наявні праці, присвячені вивченню повсякденного життя 

селянства в радянську добу, можна розділити на декілька груп. 

В першу чергу варто виділити праці радянських науковців з аграрної історії 

УРСР, а саме роботи Є. П. Талан, П. П. Панченка, П. Ю. Котлова
1
, у яких автори 

сконцентрували увагу на висвітленні аграрних перетворень на селі, матеріально-

побутовому забезпеченні селянства, а питання повсякденного життя майже не 

знаходило відображення. 

Серед сучасних українських істориків, що досліджують соціальну історію 

селянства необхідно відзначити роботи І. М. Романюка, Г. Г. Кривчика, 

С. С. Падалку 
2

. Значну увагу науковці приділяють матеріально-побутовим 

умовам життя селянства в другій половині 1940 – 1960-х роках, що широко 

розкрито працях Л. В. Ковпака, Л. М Халецької, О. В. Лісовської, О. Ф. Нікілєва, 

О. В. Янковської
3
. 

Повсякденність населення України в повоєнні десятиліття, втім числі й 

селянства, розкрито в роботах І. С. Савицької, В.О. Марченко, В. Ф. Лисак
4
, в 

                                                           
1
 Талан Є. П. Колгоспи Української РСР в період завершального будівництва соціалізму (1951–1958 рр.). 

К., 1966. 160 с.; Талан Є.П. Заходи Комуністичної партії по подальшому розвитку сільського 

господарства України (1958–1961 рр.). Український історичний журнал. 1961. № 5. С. 39–48; Панченко 

П. П. Развитие сельського хазяйства Украинской ССР 1959–1980 гг. К. : Наукова думка, 1980. 288 с.; 

Панченко П. П. Развитие общественно-политической жизни современного села УССР 1960–1984 гг. К., 

1985. 264 с.; Котлов П. Ю. Діяльність Комуністичної партії України по удосконаленню суспільно-

економінчих відносин колгоспного села (195й–1959 рр.). Х., 1974. 197 с. 
2
 Романюк І. М. Українське село в 50-ті – першій половині 60-х рр. ХХ століття. Вінниця, 2005. 256 с.; 

Кривчик Г. Г. Українське село під владою номенклатури (60–80-ті рр. ХХ ст.). Дніпропетровськ, 2001. 

192 с.; Падалка С. С. Українське село в контексті політики тоталітарної держави (60–80-ті роки ХХ ст.). 

К., 2002. 160 с. 
3
 Ковпак Л. В. Соціально-побутові умови життя в 2-й половині ХХ ст. (1945–2000). К., 2003. 250 с.; 

Халецька Л.М. Сільське населення України в роки хрущовської «відлиги»: рівень та якість життя: 

автореф. дис. ... канд. іст. наук. К., 2011. 20 с.; Лісовська О. В. Українське село у 60-ті – першій половині 

80-х рр. ХХ ст. (стан матеріально-технічної бази). Умань, 2010. 216 с.; Нікілєв О. Ф. Сфера культурно-

побутового обслуговування українського села у 1950-ті – середині 1960-х рр. у вимірі повсякденності. 

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Історія та археологія, 2011. Вип. 19. С. 94–99.; 

Янковська О. Матеріально-побутове становище сільського населення України в повоєнний період: 

земельні питання, житло, праця. Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Збірник статей. К., 2007. 

Вип. 11. С. 391–399. 
4 .; Савицька І. С. Повсякденне життя населення України у 1964–1985 рр.: автореф. дис. ... канд. іст. наук. 

Луцьк, 2015. 20 с.; Марченко В. О. Повсякденне життя повоєнного села Надднпрянської України (1944 – 

поч. 1950-х рр.): автореф. дис ... канд. іст. наук. Дніпропетровськ, 2014. 22 с.; Лисак В. Ф. 
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яких розкрито матеріально-побутові умови життя, доходи та морально-

психологічний стан населення республіки в умовах існування тоталітарного 

режиму. Різноманітні аспекти повсякденного життя селянства УРСР висвітлені в 

роботах О. В. Тєвікової, П. М. Бондарчука, В. М. Даниленка, І. М. Романюка, 

Т. І. Молдавської
5
. В українській історіографії також представлені праці таких 

науковців як О. А. Удод, О. А. Коляструк
6

, які займаються дослідженням 

методології повсякденності, виокремленням її предмету та об’єкту, визначення 

особливостей цього напряму в історичній науці. 

Регіональний вимір дослідження представлений працями про життя 

населення Чернігівської області в перші післявоєнні десятиліття, серед них 

наукові роботи О. О. Савицької, С. А. Терещенка, В. М. Гаврилова, О. Г. Воронка, 

Я. М. Гирича, О. О. Баклажко
7
. 

Повсякденній історії радянського селянства присвячували праці й іноземні 

науковці, зокрема Ш. Фіцпатрік, Л. Віола
8

, які вивчали як буденне життя 

колгоспників, так і форми й характер протестів проти колгоспної системи. 

Російська історіографія вивчення повсякденної історії селянства в радянську 

епоху представлена роботами таких вчених як О. М. Вербицька, О. І. Федоренко, 

О. Р. Хасьянов
9
. 

                                                                                                                                                                                                      
Повсякденність українських селян в умовах радянської дійсності (1950–1960-ті рр.) Донецьк, 2013. 341 

с. 

5 Тєвікова О.В. Повсякденне життя громадян УРСР: соціальні та культурні аспекти (1953–1964 рр.): 

автореф. дис. ... канд. іст. наук. К., 2010. 20 с.; Бондарчук П. М. Релігійність населення України у 40–80-

х роках XX ст.: соціокультурні впливи, особливості, тенденції змін. К., 2009. 381 с.; Даниленко В., 

Романюк І. Повсякдення життя селян. Історія українського селянства: Нариси в 2-х т. Т. 2. К., 2006. 

С. 378–390; Повоєнна Україна: нариси соціальної історії (друга половина 1940-х – середина 1950-х рр..) / 

відп. ред.. В. М. Даниленко. Кн. 2, ч. 1–2. К., 2010. 351 с.; Молдавська Т. І. Роль місцевої влади у 

повсякденні селянських родин у 1940–1980 рр. (за матеріалами усно-історичних джерел Півдня 

України). Історія і культура Придніпров'я. Невідомі та маловідомі сторінки. 2013. Вип. 10. С. 53–62. 
6
 Удод О. А. Історія повсякденності як провідний напрям української історіографії. Краєзнавство. 2010. 

№3. С. 6–10.; Коляструк О. А. Методологія історії повсякдення. Вісник Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Історія. 2011. № 982. Вип. 44. С. 8–15. 
7
 Савицька О. Спекуляція як повсякденне явище в житті мешканців Чернігова у післявоєнне десятиліття 

(1943–1953 рр.). Сіверянський літопис. 2015. Вип. 6 (126). С. 154–160; Терещенко А. С. Побутова сфера 

повсякденного життя ніжинських студентів у 1953–1965 рр. (за матеріалами регіональної преси). 

Історичний альманах: збірник наукових праць студентів історико- юридичного факультету / за заг. ред. 

Є. М. Страшко. Вип. 9. Ніжин, 2013. С. 93-99; Гаврилов В. Міграційні процеси в українському селі: 

1944–1953 рр. (за матеріалами областей Північного Лівобережжя України). Сіверянський літопис. 2002. 

№5. С.51–62; Воронко О. Загальний аналіз особливостей демографічних процесів у Чернігівській 

області в 50–70-х рр. Сіверянський літопис. ХХ ст. 2002. № 6. С. 59–61; Гирич Я. Урбанізація на 

Чернігівщині у 1950-1960-х роках. Сіверянський літопис. 2009. № 2-3. С. 79–86; Баклажко О. О. Базарна 

торгівля в повсякденних стратегіях мешканців Чернігова в 1943-1945 рр. Гуманітарний журнал. 2013. 

№ 3. С. 133-136. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gumj_2013_3_15. 
8
 Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 30-е годы: деревня. М., 

2001. 341 с.; Виола Л. Крестьянский бунт в эпоху Сталина. Коллективизация и культура крестьянского 

сопротивления. М., 2010. 368 с. 
9
 Вербицкая О. М. Российское крестьянство от Сталина к Хрущеву, середина 40-х – начало 60-х гг. М., 

1992. 222 с.; Федоренко О. И. Российское крестьянство в 1953–1991 гг.: производственная деятельность, 

об раз жизни, культурный уровень. М., 2006. 203 с.; Хасьянов О. Р. Повседневная жизнь советского 

крестьянства в послевоенноое время 1945–1953 гг. (на материалах Куйбышевской и Ульяновской 

областей): дис. … д-ра. ист. наук. 2017. 459 с. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/gumj_2013_3_15


7 

У підрозділі 1.2 «Джерельна база дослідження» здійснено огляд основних 

груп джерел, на основі яких проведено дослідження, серед яких особисті спогади 

очевидців, опубліковані статистичні та довідкові дані, законодавчі акти, архівні 

документи, матеріали преси. 

У ході цього дослідження автором було проведено збір інформації за 

допомогою інтерв’ювання очевидців, які проживали в 1940–1960-х роках на 

території Чернігівської області. Було проведено 21 розгорнуте інтерв’ю з 

представниками тогочасного сільського соціуму. Для більш повного розкриття 

повсякденних життєвих стратегій були обрані інформанти, які були різного віку, 

мали відмінні професії, різний освітній рівень станом на досліджуваний період, 

однак їх об’єднувало селянське походження та проживання в сільській місцевості. 

Значну частину інформації щодо життя селянства в перші післявоєнні 

десятиліття було взято зі статистичних та довідкових видань
10

, які містять 

інформацію про матеріально-побутове забезпечення сільського населення. 

Окрему групу джерел складають законодавчі акти та рішення, які 

приймались партійно-державними органами та публікувались протягом 

досліджуваного періоду
11

, у них зокрема міститься інформація щодо державної 

політики у сфері сільського господарства країни. 

Важливим масивом джерел є архівні документи, які були створені 

радянськими державними та партійними органами та відображали різноманітні 

аспекти повсякдення селянства. 

У фонді № 582 Центрального державного архіву вищих органів влади та 

управління України (ЦДАВОВУ України) містяться статистичні дані бюджетів 

родин колгоспників різних областей УРСР, статті витрат та доходів, рівень 

забезпечення товарами широкого вжитку, ефективність праці в колгоспах та в 

підсобних господарствах. 

У Центральному державному архіві громадських об’єднань України (ЦДАГО 

України) у фонді № 1 Центрального комітету Комуністичної партії України 

містяться матеріали розгляду скарг та заяв громадян, в тому числі колгоспників 

до партійного керівництва про зловживання та порушення в колгоспах. 

Основний масив архівних джерел міститься в Державному архіві 

Чернігівської області (ДАЧО), що відображають практично всі аспекти 

повсякдення селянства, зокрема фонди № Р–5036 Виконавчого Комітету 

Чернігівської обласної ради депутатів, в якому містяться матеріали щодо розвитку 

сільського господарства регіону та розвитку інфраструктури у сільській 

місцевості. У Фонді № Р–4999 Чернігівської обласної прокуратури, містяться 

інформація про криміногенну ситуацію в сільській місцевості, дані про 

порушення та зловживання в колгоспах. У Фонді № Р–5050 Управління торгівлі 

                                                           
10

 Народное хозяйство СССР: Краткий статистический сборник (1917-1956 гг.). М., 1957. 251 с.; 

Сельское хозяйство СССР (Статистический сборник). М., 1960. 346 с.; Здравоохранение в Союзе ССР. 

Статистический справочник. М., 1946. 84 с. 
11

 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам в пяти томах (1917-1967). Т. 3 (1941-

1952). М., 1968. 750 с.; Збірник постанов і розпоряджень уряду Української Радянської Соціалістичної 

Республіки. К., 1947. № 11. 27 с.; Хронологічне зібрання законів, указів Президії Верховної Ради, 

постанов і розпоряджень уряду Української РСР (1942–1951 рр.). К., 1963. Т. 2. 848 с. 
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Чернігівської обласної ради трудящих, міститься інформація про забезпечення 

магазинів товарами у сільській місцевості, дані про ціни та асортимент продукції 

на ринках  міст регіону, участь у торгівлі селян. У Фонді № Р–302 Комітету 

партійно-державного контролю Чернігівського сільського обкому КПУ містяться 

скарги, звернення колгоспників на зловживання та порушення, що мали місце в 

колгоспах; прохання допомоги у вирішенні різноманітних проблем. 

Окремою групою джерел із вивчення повсякденного життя є матеріали 

друкованої преси, які містять публікації, що відображають різні аспекти життя 

селянства досліджуваного періоду. 

Загалом джерельна база дослідження є достатньою, що дозволяє розкрити 

різноманітні аспекти повсякденного життя селянства. 

У підрозділі 1.3 «Методологія дослідження» розглянуто принципи та 

методи пізнання, які використовуються при висвітленні аспектів повсякдення як 

об’єкта історичного пізнання. 

Дослідження повсякдення характеризуються застосуванням 

міждисциплінарного підходу при вивченні щоденного життя людини, аналізу 

пережитого нею досвіду. Основними методологічними проблемами, які постають 

перед дослідником при вивченні повсякденності, є суперечливість інформації 

отриманої з різних джерел та складність у виокремленні повсякдення від інших 

сфер життя соціуму. 

В історіографії повсякденності є два основні теоретико-філософські підходи 

до вивчення цієї сфери буття людини. Перший, історико-антропологічний, 

заснований на концепції «глобальної історії» Ф. Броделя та розвинутий 

представниками школи «Анналів», що передбачала вивчення масштабних 

соціально-економічних явищ та змін в культурі суспільства для розуміння життя 

людини в минулому. Другий, мікроісторичний, розроблений такими 

дослідниками як К. Гінзбург, Д. Леві, що передбачав вивчення переважно 

індивідуальної історії особи чи невеликих груп населення, через які відбувається 

пізнання повсякденного життя суспільства в цілому. 

Автором дисертаційного дослідження було застосовано поєднання цих двох 

підходів, що дозволило комплексно розкрити проблему повсякдення сільських 

жителів Чернігівської області в другій половині 1940-х – 1960-х роках. 

Другий розділ «Матеріальна сфера повсякденного життя селянства» 

присвячений економічним, побутовим аспектам повсякденного життя та їх впливу 

на поведінку та життєві стратегії тогочасного селянства. 

У підрозділі 2.1 «Праця та бюджет сім’ї в сільській місцевості» 

розглянуто особливості праці селян в колгоспах Чернігівської області, 

проаналізовано різноманітні аспекти виробничого життя артілей, описано 

співвідношення роботи в колгоспі та у власних присадибних господарствах.  

Праця в колгоспі займала основну частину часу селянства регіону, при цьому 

показники кількості витрачених годин й зароблених трудоднів в Чернігівській 

області, були значно нижчими ніж в інших областях УРСР, окрім західних 

регіонів. Праця в сільській місцевості, як в колгоспі, так і в підсобних 

господарствах, у переважній більшості випадків мала чітко окреслений 
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статевовіковий розподіл, при цьому зростала роль жінки в громадському 

виробництві. 

Характерними для виробничого повсякдення артілей були ухилення 

селянства від роботи в колгоспі, зловживання колгоспними пільгами, 

використання в особистих цілях й розкрадання колгоспного майна, що робилось 

переважно для зменшення власних витрат на ведення власних підсобних 

господарств, що було традиційним для СРСР протягом всього часу існування 

колгоспної системи. Держава активно намагалась стимулювати активність 

колгоспників, нагороджуючи «передовиків», організовуючи «соціалістичні 

змагання», підкреслюючи престижність праці хліборобів, однак через низьку 

оплату праці, це не мало значного ефекту. 

У роботі досліджено рівень та структуру доходів сільських родин 

Чернігівської області. Прибутки селянської родини регіону протягом 

досліджуваного періоду були нижчими ніж аналогічні показники по іншим 

областям УРСР, окрім Волинської. Дохід від роботи в колгоспі, який був 

основний джерелом наповнення бюджету родин був нижчим ніж в сім’ях 

колгоспників південних та більшості центральних областей республіки. У 

структурі доходів значне місце посідали прибутки від присадибної ділянки, 

особливо в перші післявоєнні роки в умовах економічної кризи, що було 

притаманно всім регіонам УРСР. Важливе місце в бюджеті займали кошти 

отримані від торгівлі на ринку та здачі продукції заготівельним організаціям, 

однак їх рівень був нижчим порівняно з цією статтею доходів селян 

урбанізованих регіонів УРСР (Київської, Харківської, Дніпропетровської 

областей). Також селяни Чернігівської області значно менше отримували коштів 

від підробітків на промислових підприємствах, однак досить поширеною була 

участь в меліоративних роботах, що були розгорнуті в області в досліджуваний 

період, адже це приносило додатковий дохід. У структурі витрат відповідно 

селянство Чернігівської області витрачало значно менше ніж колгоспники інших 

областей, при цьому видатки на опалення та освітлення житла були більшими ніж 

в інших регіонах УРСР, при цьому зростали витрати на придбання одягу, взуття, 

побутової техніки, промислових товарів. 

Значний вплив у цій сфері мала державна політика, зокрема аграрні реформи 

доби М. С. Хрущова, завдяки яким відбулося зростання отриманого селянами 

прибутку від роботи в колгоспі, що було характерно для сільського господарства 

СРСР.  

У підрозділі 2.2 «Задоволення матеріально-побутових потреб сільських 

жителів» висвітлено рівень матеріального забезпечення селянства та його вплив 

на повсякдення. 

Матеріально-побутовий рівень існування селянства характеризувався 

товарним дефіцитом, що було звичною особливістю повсякденного життя 

населення в СРСР. У сільській місцевості ця проблема була гострішою ніж в 

містах, через складну ситуацію з мережею закладів торгівлі. Як наслідок 

сільським жителям доводилось шукати різні канали отримання необхідних речей, 

в тім числі через знайомих і родичів, що працювали в закладах торгівлі; шляхом 

виїзду для купівлі на ринках і в магазинах міст. При цьому серед селян 
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Чернігівської області мала попит продукція кустарів, частина речей виготовлялась 

самостійно вдома. 

У досліджуваний період звичним для повсякденного життя в сільській 

місцевості стає громадський транспорт. Відбулось становлення мережі 

автобусного та залізничного сполучення міст та сіл. В цей період відбувалась 

розбудова мережі доріг з твердим покриттям. Звичним для колгоспників з кінця 

1950-х років стає власний транспорт: велосипеди та мотоцикли, рідше автомобілі, 

також селянство активно користувалась колгоспним гужовим транспортом. 

Мережа закладів освіти в сільській місцевості Чернігівської області загалом 

перебувала у задовільному стані, незважаючи на значні проблеми в перші 

повоєнні роки. Рівень освіти мав значний вплив на життєві стратегії колгоспників, 

адже навчання й отримання фаху дозволяло отримати більш престижну роботу 

або переїхати в місто. У цей період також з’являється мережа дитсадків, які 

поступово входили в життя селянства, що покращувало освітній рівень сільського 

населення. 

Визначено, що мережа установ охорони здоров’я в сільській місцевості 

Чернігівської області перебувала у складній ситуації. Якість надання послуг в 

селах, порівняно з містами, досить часто була набагато нижчою, однак ставлення 

селянства до тогочасної медицини було радше позитивним.  

У досліджуваний період також у сільській місцевості з’являються нові 

установи сфери обслуговування – будинки побуту з ремонту одягу та взуття, 

лазні, пожежні частини, ощадні каси, відділи поштового зв’язку, бібліотеки, 

розширилась мережа сільських клубів та будинків культури, що значно 

покращило задоволення побутових та культурних потреб селянства. Загалом 

більшість закладів соціальної інфраструктури в сільській місцевості Чернігівської 

області залежала від фінансування колгоспами, тому перебувала в скрутній 

ситуації, що позначалось на якості надання послуг колгоспникам. 

Побут був матеріальним виразником повсякденного життя. Передусім за 

результатами аналізу даних про тогочасні житла, посуд, меблі, інтер’єр будинків 

можна стверджувати про покращення побутових умов життя починаючи з кінця 

1950-х років, завдяки зростанню доходів колгоспників. Селяни все більше 

користувались товарами промислового виробництва, зростала кількість будинків, 

що мали побутову техніку, розпочалась електрифікація приватних помешкань 

селян. При цьому в сільській місцевості Чернігівської області залишалась 

складною ситуація із опаленням будинків, будівельними матеріалами. 

Третій розділ «Соціальний вимір повсякденності селян» присвячений 

соціальним аспектам буття колгоспного селянства в другій половині 1940–1960-х 

роках в регіоні. 

У підрозділі 3.1 «Сільський соціум в контексті повсякденних відносин» 

висвітлено соціальні аспекти щоденного життя сільського населення. 

Етнічний склад сільського населення Чернігівської області був однорідним та 

складався переважно з українців. У статевовіковій структурі переважали жінки, 

що було характерним для УРСР, у зв’язку з демографічними втратами чоловічого 

населення під час війни. У такій ситуації роль жінки в суспільному житті значно 

зростала, не в останню чергу за рахунок збільшення їх представництва серед 
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місцевого керівництва. Селянство складало більшу частину населення області 

протягом досліджуваного періоду, яка була однією з найменш урбанізованих 

регіонів УРСР, в якій на кінець досліджуваного періоду вже переважало міське 

населення. Кількість сільських жителів в Чернігівській області поступово 

зменшувалась з розрахунку від загальної кількості населення регіону: 1,219 млн. 

чол. у 1959 р.(77%), а у 1970 – 1,02 млн. чол.(65%), а в 1939 р. 84,2% всіх жителів 

області чисельністю 1,5 млн. чол. Це було пов’язано із зростанням районних та 

обласного центрів, міграції селян до міст інших регіонів країни. Виїзд до міста у 

зв’язку  із навчанням, роботою був однією з основних цілей в життєвих стратегіях 

селян, яких не задовольняли матеріально-побутові умови життя в сільській 

місцевості. Більшість сільських жителів області працювали в колгоспах, незначна 

частина у сфері обслуговування, промисловому виробництві та управлінні. 

Система публічних інститутів на селі, яка почала формуватися в довоєнний 

період остаточно завершила своє формування в післявоєнні роки, до неї входили 

колгосп (як господарська одиниця), сільрада (як громадський орган 

самоуправління ), парторганізація (як партійний орган контролю та пропаганди). 

Участь в засіданнях колгоспних зборів та сільради стає формою комунікації селян 

та влади. Серед проблем, що хвилювали селянство: можливість використання 

громадських земель для випасу, забезпечення артілями розвитку мережі закладів 

соціальної інфраструктури, матеріальна підтримка з боку колгоспів, питання 

виділення земельних ділянок. При цьому варто відзначити, що кількість порушень 

у сфері землекористування в Чернігівській області була меншою ніж в південних 

та західних областях республіки. 

Характерними особливостями взаємовідносин між селянами в середині 

громади в досліджуваний період були поширення чуток серед сільських жителів в 

умовах обмеженого доступу до інформації; наявність проявів взаємодопомоги; 

спільної участі у вирішенні нагальних проблем громад, наприклад участь у 

будівництві школи, сільського клубу чи дитсадка. При цьому характерними для 

повсякденного життя селянства був осуд проявів девіантної поведінки на селі, які 

засуджувались як односельцями, так і державою, яка активно намагалась 

втручатись в приватну сферу життя селянства. 

Особливим фактором повсякденного життя селянства Чернігвщини була 

криміногенна ситуація, яка у зв’язку з економічною кризою в перші повоєнні роки 

була складною, що впливало на повсякденне життя сільського соціуму, нерідкими 

були випадки крадіжки майна як колгоспів, так і селян, пограбування, бандитизм. 

Також досить поширеними, особливо в перші повоєнні роки були різноманітні 

форми протесту проти колгоспної системи та радянської влади (напади на 

представників влади та партактиву, підпали, саботаж), кількість яких зменшилась 

із покращенням матеріально-побутових умов життя в 1950-х роках. Такі явища 

мали значно менші масштаби в порівнянні з західними областями УРСР. 

У підрозділі 3.2 «Відносини між владними структурами та селянством» 

висвітлено особливості відносин рядових колгоспників та місцевого керівництва. 

У цей час остаточно сформувалась модель взаємовідносин між місцевим 

партійним й колгоспним керівництвом та рядовими колгоспниками, яка мала 

негативні риси (зловживання службовим становищем, розкрадання майна, 
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пияцтво, кумівство), що було характерним для колгоспної системи в СРСР. При 

цьому селянство та представники влади знаходили порозуміння в умовах 

жорсткого контролю з боку партійно-державних органів при виконанні 

господарських планів. У післявоєнні роки підтримка колгоспної системи серед 

селянства Чернігівської області зростала за рахунок збільшення доходів селян від 

колгоспу, завдяки встановлення обов’язкової грошової оплати праці в артілях, 

підвищенню державою закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію, а 

також за рахунок зменшення тиску на підсобні господарства. 

Важливим аспектом тогочасного сільського соціуму Чернігівщини була роль 

місцевого керівництва та уявлення селян про тогочасних керівників, які 

безпосередньо керували артілями та місцевими органами самоуправління, 

вирішували повсякденні проблеми в селі. Ці люди вважались верхівкою 

соціальної ієрархії в тогочасному селі й мали високу довіру серед селян на 

відміну від вищих керівників. У той же час поширеним явищем серед селян було 

подання у район та область скарг і доносів на місцеве керівництво, які іноді були 

формою боротьби за посади. Досить поширеними з кінця 1950-х років були 

звернення в пресу як форма привернення уваги влади до тогочасних проблем. 

Аналіз скарг, листів селян Чернігівської області дає чітке уявлення про основні 

особисті проблеми, що переважно хвилювали селянство: виділення присадибної 

ділянки, пенсійне забезпечення, допомога в працевлаштуванні, боротьба із 

зловживаннями місцевого керівництва. 

Ставлення до комуністичної ідеології та вплив пропаганди на життя селян 

були різноманітними в залежності від особистого світогляду та місця людини в 

тогочасній соціальній ієрархії села. У переважній більшості селяни підтримували 

владу аби отримати посаду чи уникнути конфлікту в майбутньому, тому показова 

лояльність до тогочасного режиму була дуже поширена та проявлялась в участі в 

різноманітних заходах, організованих владою. 

Звичним елементом повсякденного життя селян в другій половині 1940-х –

1960-х роках став перегляд друкованої преси, прослуховування радіопередач, у 

той же час матеріали засобів масової інформації було жорстко цензуровано, що 

передбачало намагання з боку влади сформувати певне уявлення в населення про 

ситуацію в країні та світі. Значної популярності набуло прослуховування 

радіопередач. Засоби масової інформації були потужним каналом впливу на 

селянство, однак на місцях селяни все ж більше довіряли місцевим керівникам, з 

якими нерідко перебували у родинних чи дружніх відносинах. 

Загалом переважна більшість сільського населення Чернігівщини приймала 

колгоспну систему і намагалась до неї пристосуватись, використовуючи її на 

свою користь, при цьому прояви пасивного спротиву були характерними 

протягом всього досліджуваного періоду. 

У підрозділі 3.3 «Місце родини в повсякденному житті» розглядається 

сім’я як господарська та соціальна одиниця, що впливала на формування 

особистості та світогляд тогочасного селянина. В досліджуваний період зростає 

тенденція до зменшення ранніх шлюбів в Чернігівській області, за кількістю 

членів почали переважати родини, які складались із одного або двох поколінь, що 

було пов’язано з тим, що колгосп виділяв окрему ділянку для новоствореної сім’ї, 
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тому діти все частіше починали жити окремо від батьків, створюючи власне 

господарство. Розглянуто також вплив демографічних втрат серед чоловіків під 

час війни на тогочасні селянські сім’ї, що спричинило зростання ролі жінок як у 

родинах, так і збільшення кількості неповних родин в Чернігівській області, 

порівняно з довоєнним періодом. 

Гірше в порівнянні з містом матеріальне становище селянства стимулювало 

поступову міграцію частини молоді до міст, що позначилось на віковій структурі 

сільського населення, оскільки зростала кількість людей середнього та старшого 

покоління. Нерідко тогочасна ідеологія, яка нав’язувалась через пропаганду, 

піонерські та комсомольські організації, вступала в протиборство із традиційними 

методами сімейного виховання, що панувало в родинах. Як наслідок, нерідко 

традиційний патріархальний уклад життя поступово відходив на другий план в 

родинах колгоспників Чернігівської області досліджуваного періоду. 

Також в селянських родинах існувала своєрідна організація ведення 

підсобного господарства, що передбачала розподіл обов’язків між членами 

родини: дорослі працювали переважно в колгоспі, у переважній більшості – 

чоловіки, однак кількість жінок, що працювали в артілях постійно зростала. У 

підсобному господарстві працювали переважну кількість часу жінки, особи 

похилого віку та підлітки, при цьому існував розподіл господарських обов’язків 

серед членів родин. 

Четвертий розділ «Духовні аспекти повсякденного життя сільських 

жителів» присвячений нематеріальним вимірам життя селянства регіону. 

У підрозділі 4.1 «Дозвілля та відпочинок у сільській місцевості» 

розглянуто форми проведення вільного часу сільським населенням, відмінності 

між різними віковими групами сільських жителів у цій сфері. 

Сільські клуби в досліджуваний період перетворились на основні місця 

дозвілля серед сільського населення, зокрема молоді. Саме через ці установи 

влада намагалась впливати на дозвілля селянства. Серед найбільш популярних 

форм відпочинку в клубах Чернігівської області були перегляд кінофільмів, 

прослуховування радіопередач, діяльність місцевих гуртків самодіяльності, танці. 

Набувало поширення святкування весілля в клубах, проводів хлопців до армії, що 

активно підтримувалось владою. Власне й самі селяни сильно впливали на форми 

відпочинку в клубах, нерідко ігноруючи директиви місцевого партійного 

керівництва. Найменшою популярністю користувались гуртки з ідеологічного 

виховання, що показувало рівень популярності комуністичної ідеології серед 

селянства. Клуб в досліджуваний період перетворювався в місце, де активно 

спілкувались між собою представники сільської громади, адже в ньому 

проводились не лише заходи дозвілля, але й різноманітні збори та зібрання. 

Серед форм відпочинку поза організованим клубним дозвіллям варто 

виділити родинні свята, відвідування родичів, знайомих, при цьому такі гуляння 

нерідко критикувались місцевою владою через вживання алкоголю, однак 

організовані владою Чернігівської області антиалкогольні кампанії помітного 

ефекту не мали. Форми відпочинку були дещо відмінними в різних вікових 

категоріях населення: для старшого покоління це був переважно відпочинок 

вдома чи з родичами, тоді як молодь активно відвідувала клуби та організовані 
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владою заходи. Дитячі ігри, як форми відпочинку, були різноманітними, вони 

відрізнялись від заходів організованих місцевими піонерськими організаціями, які 

мали на меті «ідеологічно правильно» виховати підростаюче покоління. 

Держава намагалась активно втручатись в організацію відпочинку сільського 

населення, постійно пропагуючи «радянський спосіб життя», вкладаючи в нього 

ідеологічний зміст, що позначалось на повсякденному відпочинку селянства. 

У підрозділі 4.2 «Роль релігії та традиційної обрядовості в повсякденному 

житті селян» розглянуто релігійні аспекти тогочасного повсякдення селянства. 

Насамперед досліджуваний період характеризувався поступовим зростанням 

атеїстичної пропаганди серед сільського населення та заходами з ліквідації 

мережі релігійних установ в регіоні, зменшенням ролі церкви в житті селян, що 

позначилось на масштабах впливу релігії на світогляд тогочасного селянства. При 

цьому рівень релігійності серед населення Чернігівської області був нижчим 

порівняно з західними областями УРСР. Нерідко селяни демонстративно 

відмовлялись від своїх вірувань при вступі в партію чи комсомол, адже це 

дозволяло піднятись в соціальній ієрархії, отримати більш оплачувану роботу. В 

той же час ці люди не поривали з традиційними уявленнями: селянство 

продовжувало справляти релігійні свята та ритуали, незважаючи на тиск з боку 

влади, не рідко при цьому значення обрядів зменшувалось або була відсутня 

змістовна складова, лише сам факт виконання. Традиційна обрядовість й уявлення 

зберігали свій вплив на життя селян, але коригувались владою з метою 

встановлення контролю над духовним життям населення. Активно комуністами 

запроваджувалось святкування державних свят серед селянства та підтримувались 

заходи з поширення святкування пам’ятних та ювілейних дат, а також 

культивування нових радянських свят. При цьому влада намагалась створити нову 

радянську обрядовість, яка максимально мала замінити собою традиційну 

селянську культуру. Загалом протягом досліджуваного періоду владі не вдалось 

докорінно зламати традиційні та релігійні уявлення селянства. 

У висновках підведені загальні підсумки дослідження, що виносяться на 

захист. 

- З’ясовано, що повсякдення сільського соціуму в умовах існування 

тоталітарного режиму є однією з актуальних тем у вітчизняній історичній науці. 

При цьому повсякденність, як сфера існування людини в силу своїх особливостей, 

дозволяє науковцю використовувати різноманітний та широкий масив джерел, які 

дають можливість відобразити аспекти щоденного життя селянства в 

досліджуваний період. Повсякденність як об’єкт історичного дослідження 

вимагає застосування міждисциплінарного підходу, що характеризується 

формуванням особливого методологічного апарату із застосуванням методів 

різних гуманітарних наук, що дозволяє критично проаналізувати інформацію 

отриману із різних видів джерел. 

- Визначено, що праця в колгоспі в другій половині 1940-х – 1960-х роках 

займала більшу частину часу й дохід від неї був основним джерелом існування 

сільської родини, при цьому селяни витрачали значну частину решти часу на 

роботу в підсобних господарствах, які забезпечували додаткове наповнення 

бюджету сім’ї за рахунок продажу вирощеної продукції на колгоспних ринках, 
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здачі заготівельним державним організаціям. До того ж селяни активно 

використовували різноманітні способи додаткового заробітку серед яких 

підробітки, заняття промислами, зловживання колгоспними пільгами, 

розкрадання колгоспного майна, що дозволяло зменшити витрати на ведення 

підсобного господарства. Оплата праці в колгоспах Чернігівської області була 

нижчою, ніж в південних,більшості центральних та західних регіонів республіки. 

Структура витрат сільської родини регіону також зазнала змін в другій половині 

1940-х – 1960-х роках: зростали витрати селян на меблі, побутову техніку, одяг, 

взуття, засоби гігієни, медичні послуги, освіту, задоволення культурних потреб, 

транспортні засоби, при цьому зменшувались витрати на продукти харчування, 

сплату податків. 

- Значний вплив на матеріально-побутовий рівень життя населення мала 

держава, яка контролювала всі сфери життя суспільства, забезпечуючи 

необхідними товарами установи торгівлі, фінансування закладів освіти, охорони 

здоров’я, підтримувала роботу транспортної інфраструктури. Внаслідок політики 

держави по фінансуванню аграрного сектору за залишковим принципом 

селянство було більш вразливим соціальним прошарком порівняно із робітниками 

та службовцями, що позначалось і на матеріально-побутовому рівні колгоспних 

родин. Нерідко колгоспникам доводилось самим виготовляти речі необхідні в 

побуті або користуватись виробами кустарів. Власне товарний дефіцит в сільській 

місцевості відчувався гостріше, ніж в містах. Період другої половини 1940-х – 

1960-х років позначився масштабними змінами звичного середовища проживання 

селян регіону за рахунок осушування болотистих районів, зселення селян з 

віддалених хуторів в центральні колгоспні садиби; прокладення мережі доріг з 

твердим покриттям; радіофікації села; встановлення телефонного зв’язку і 

автобусного сполучення з містами; створення мережі закладів соціальної 

інфраструктури на селі; поступової електрифікації сільської місцевості. При 

цьому гірші ніж в містах матеріально-побутові умови життя сприяли міграції 

жителів сіл регіону до міст. 

- Встановлено, що в тогочасному сільському соціумі, який перебував під 

контролем держави, відбувався взаємовплив та поєднання виробничих й 

громадських відносин у житті, із одночасним значним впливом публічної сфери 

на приватне життя кожного індивіда, що позначалось на повсякденності 

селянства, нерідко викликаючи й відкрите незадоволення владою. При цьому 

селянам частіше доводилось різними способами активно демонструвати 

лояльність до тогочасної влади, виконуючи розпорядження керівництва, що 

сприяло масовому поширенню конформізму як ознаки життєвої стратегії 

більшості сільських жителів регіону. Загалом сільський соціум в другій половині 

1940-х–1960-х роках перебував в трансформаційному стані, у зв’язку з аграрними 

реформами селянство з окремого прошарку населення зі своєю культурою, 

традиціями, звичаями, поступово перетворювалось на категорію 

сільськогосподарських робітників, що працювали в колективних господарствах. 

Селянська родина продовжувала бути основною соціальною і господарською 

одиницею в сільському соціумі та відігравала основну роль у формуванні 

особистості людини нерідко на перекір встановленим ідеологічним догмам. 
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Поступово зростала роль жінки як в громадському житті, так і сімейному, через 

демографічні втрати чоловіків під час війни, що звісно позначилось на 

повсякденному житті. Зростала кількість осіб, переважно це була молодь, що 

постійно або тимчасово не проживали із родиною, виїжджаючи на навчання або 

роботу до міст. Така тенденція призвела до поступової депопуляції сільського 

населення Чернігівської області вже в радянську добу. 

- Визначено, що в післявоєнні десятиліття сформувалась своєрідна модель 

відносин між місцевою владою і селянством в межах колгоспної системи, яка 

враховувала частково інтереси колгоспників при умові виконання розпоряджень 

вищого партійно-державного керівництва. Розвиток колгоспів залежав від 

консенсусу інтересів, який знаходили рядові колгоспники та їх керівництво в 

умовах жорсткого контролю партійно-державних органів. При невисокій 

підтримці радянської влади у сільській місцевості довіра до місцевого 

керівництва все таки була високою, що пояснювалось як можливістю 

безпосереднього контакту з ними, так і патерналістськими уявленнями самих 

селян. 

- Дозвілля селянства загалом контролювалося державою через створену 

мережу клубів, які служили не тільки місцем відпочинку, але й радянською 

формою пропаганди. Серед найбільш популярних форм відпочинку в клубах 

серед сільського населення Чернігівської області варто відзначити перегляд 

кінофільмів, танці, відвідування гуртків. Існували й позаклубні форми 

відпочинку, які нерідко критикувались державою як архаїчні пережитки, 

особливо через вживання алкоголю. 

- Релігія продовжувала займати важливе місце в світогляді та 

повсякденному житті селянства, незважаючи на атеїстичну пропаганду й 

антицерковну політику держави. Поступово із закриттям культових установ серед 

селянства Чернігівщини втрачалось розуміння значної частини обрядів й 

вірувань, але при цьому вони продовжували бути поширеними серед сільських 

жителів. Радянська влада активно запроваджувала нові «радянські свята» в 

сільській місцевості, які мали замінити традиційну селянську обрядовість. 
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АНОТАЦІЯ 

Кузьменко В. М. Повсякденне життя сільських жителів УРСР в другій 

половині 1940-х – 1960-х роках за матеріалами Чернігівської області – 

Рукопис. 

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. – К., 2017. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню повсякденного життя 

сільських жителів УРСР в другій половині 1940-х – 1960-х роках на прикладі 

Чернігівської області. В праці на основі аналізу широкої джерельної бази 

розглянуто соціальні, економічні, культурні особливості повсякдення селянства. 

Автором в роботі розкрито умови праці в сільській місцевості, висвітлено бюджет 

селянської родини Чернігівської області в досліджуваний період. Розглянуто 

основні зміни, що відбулись в сфері матеріально-побутового забезпечення 
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сільського населення регіону в перші повоєнні десятиліття. У роботі 

проаналізовано сільський соціум в контексті функціонування системи радянських 

інститутів у сільській місцевості. Висвітлено формування моделі стосунків між 

селянами та владою, розкрито ставлення колгоспників до місцевого керівництва. 

Зроблено огляд основних форм протесту проти колгоспної системи та заходи 

тогочасного режиму із встановлення контролю над виробничим життям села. У 

дисертації висвітлено місце родини в житті тогочасного сільського соціуму та 

окремого індивіда зокрема. Зроблено огляд сфери відпочинку тогочасного 

селянства та вплив на нього партійно-державних структур. Автором розглянуто 

атеїстичну політику держави та її заходи на селі по боротьбі із традиційною 

селянською культурою. 

Ключові слова: повсякденне життя, Чернігівська область, селянство, 

колгосп, колгоспні збори, трудодень. підсобне господарство, присадибна ділянка, 

сільський клуб. 

АННОТАЦИЯ 

Кузьменко В.Н. Повседневная жизнь сельских жителей УССР во 

второй половине 1940-х – 1960-х годов по материалам Черниговской области 

– Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.01 – история Украины. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки 

Украины. – К., 2017. 

Диссертационная работа посвящена исследованию повседневной жизни 

сельских жителей УССР во второй половине 1940-х – 1960-х годов на примере 

Черниговской области. В работе путём анализа значительного количества 

источников рассмотрены социальные, экономические, культурные особенности 

повседневности крестьянства.  

Автором в работе охарактеризованы условия труда в сельской местности и 

бюджет крестьянской семьи Черниговской области в исследуемый период. 

Рассмотрены основные изменения, произошедшие в сфере материально-бытового 

обеспечения сельского населения региона в первые послевоенные десятилетия. В 

работе проанализирован сельский социум в контексте функционирования 

системы советских институтов в сельской местности. Освещено формирование 

модели отношений между крестьянами и властью, раскрыто отношение 

колхозников к местному руководству. Сделан обзор основных форм протеста 

против колхозной системы и мер тогдашнего режима по установлению контроля 

над производственной жизнью села. В диссертации отражено место семьи в 

жизни тогдашнего сельского социума и отдельного индивида в частности. Сделан 

обзор сферы отдыха тогдашнего крестьянства и влияние на него партийно-

государственных структур. Автором рассмотрено атеистическую политику 

государства и его мероприятия в селе по борьбе с традиционной крестьянской 

культурой. 

Ключевые слова: повседневная жизнь, Черниговская область, 

крестьянство, колхоз, колхозное собрание, трудодень, подсобное хозяйство, 

приусадебный участок, сельский клуб.  
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SUMMARY 

Kuzmenko V.M. Everyday Life of Rural Residents of the Ukrainian SSR in 

the Late 1940-1960s on Materials of Chernihiv Region. – Manuscript.  

The thesis is submitted for the academic degree of candidate of historical sciences 

by speciality 07.00.01 – The History of Ukraine. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv. Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2017. 

The thesis studies everyday life of rural residents in Ukrainian SSR in the late 

1940-1960s on the example of Chernihiv region. The research investigates social, 

economic, cultural features of everyday life of the peasantry following the analysis of 

numerous sources.  

It has been established that the peasant spent majority of time working on the 

collective farm. At the same time, the peasants drew significant attention to their own 

household. It has been stated that there was a division of labor depending on the age and 

gender both on the collective farm and in own household.   

The amount and items of incomes and costs in a peasant household of the region in 

the late 1940-1960s have been studied and compared with profits of collective farmers 

in other regions of the Ukrainian SSR. The role of the market in a daily life of the 

peasantry, their profits from the sold goods, best-selling products among collective 

farmers has been shown. The role of side jobs, ‘unearned incomes’ received by peasants 

and its correlation with work on collective farms has been stressed. The role of agrarian 

reforms introduced by M.S. Khrushchev which contributed to the improvement of the 

farmers’ financial situation has been emphasized. 

The research has analyzed rural society in the context of the relationship between 

the peasantry and management of collective farms and the party, their impact on the 

condition of agriculture in the region, establishment of a model of relations between the 

farmers and the government. Daily production of collective farms as the main economic 

units in rural regions in the late 1940-1960s has been highlighted. The role of the “land 

issue”, abuses of collective farm benefits and the usage and embezzlement of property 

of collective farms in the daily life of the Soviet countryside has been stressed. The role 

of measures taken by the state to encourage development of agriculture, specifically 

organization of ‘socialistic competitions,’ awarding of the most successful workers, 

strengthening of control over effective use of the commercial plans by collective farms 

has been specified.   

The author has shown the impact of the state policy in agriculture as well as social 

and economic situations in the country on the attitude of the peasants in the region to 

collective farm system and government in general. The main forms of protests against 

the collective farm system and the measures taken by that regime to establish control 

over production life of the village have been reviewed. Governmental measures dealing 

with outreach of communist ideology among peasants and its impact on the 

development of rural society have been highlighted. Complaints and petitions of 

peasants to the authorities, mass media materials contributing to identification of the 

main problems about which the farmers were concerned have been analyzed.  

The thesis has also reviewed the condition of social, transport and cultural 

infrastructure of countryside and its influence on the daily life strategies of peasants. It 

has been stressed that modernization of infrastructure and change of daily living 
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conditions in countryside such as road setting, expanding of railway transportation, 

development of regular bus services, electrification and radiofixation of villages, 

establishment of permanent phone and postal services had a significant impact on daily 

life of peasants.   

It has been stated that majority educational, health and cultural institutions 

depended on financial support of local collective farms. That is why their condition was 

unsatisfactory. It has been mentioned that there was a hard situation with provision of 

peasants of the region with commodities. Shortage of goods, limited variety of goods 

were common for country shops which contributed to shopping in the cities particularly 

during acquiring of home appliances, bicycles, household products, construction 

materials.   

The thesis presents the place of the family in life of rural society of those times and 

certain individual in particular. The increased role of the woman in public production 

life of the village as well as in the family has been emphasized. Leisure of peasantry of 

those times in Chernihiv region and the influence of the party and governmental 

structures on it have been reviewed. The role of collective farm clubs which were the 

main leisure spot for peasants and were particularly popular among youth has been 

shown. It has been emphasized that the main popular leisure were movies, dance, 

concerts and local amateur performances. Leisure not related to the club has been 

described. 

The author has addressed the role of religion and traditions in daily life of peasants. 

The peasants’ attitude to priests, antireligious campaigns in countryside of Chernihiv 

region has been specified. Keeping of such rites among peasants as a wedding 

ceremony, baptizing and funerals according to ceremonial, abstaining from work during 

religious holidays has been highlighted. Peculiarities of celebration of traditional 

holidays by peasants of the region in the conditions of suppression on the part of party 

and governmental bodies have been emphasized.  

Atheistic policy of the state and its measures in countryside regarding the fight 

against traditional peasant culture has been studied. Restrictions introduced by the state 

for the activity of the church and priests, suppression on religious communities and 

believers have been presented. The measures taken by the state to introduce and 

disseminate new Soviet holidays in countryside among which are both celebration of 

memorable dates, anniversaries and introduction of new household holidays have been 

described.  

Keywords: everyday life, Chernihiv region, peasants, collective farm, collective 

farm meetings, workday, subsidiary farm, homestead land, rural club. 

 

 


