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Історіографію проблеми дитячої безпритульності можна поділити на чотири 

самостійні періоди, котрі базуються на сучасних наукових підходах до періодизації 

історіографії політичних та соціально-економічних процесів в УСРР. Перший охоплює 

час від початку 1920-х до кінця 1930-х рр., другий – з початку 40- х до середини 80-х 

рр. ХХ ст., третій з другої половини 1980-х до здобуття Україною незалежності і 

четвертий – з 1991р. - до сьогодення. 

Перші наукові праці з’явились безпосередньо в ходіборотьби з дитячою 

безпритульністю, що виключало можливість погляду з висоти часу і наклало відбиток 

на вивчення питання в цілому. Автори цих робіт найчастіше були безпосередніми 

учасниками подолання дитячої безпритульності, доповідачами на конференціях та 

нарадах з освіти. Аналізуючи світовий досвід подолання дитячої безпритульності, вони 

здійснили спробу визначити джерела, причини дитячої безпритульності, завдання і 

напрямки діяльності установ народної освіти. Серед цих авторів були науковці (), 



педагоги, партійні, державні та громадські діячі. В працях В.І.Рубінштейна[32], 

М.Левітіної /Маро/[27], Є.Каткова[21], Є.Лівшиць[26], В.Куфаєва[25], 

П.Люблинского[29], А.Залкінда[15], Гернета М.Н. [9], Калініної М.І.[19], 

Д.К.Футера[39], Л.М. Васильєва [4]висвітлювались не тільки історичні, але й правові, 

соціологічні, педагогічні та психологічні аспекти проблеми. При цьому автори не 

висвітлювали специфіку процесів, які відбувалися в українському суспільстві, лише 

акцентували увагу на загальних тенденціях подолання дитячої безпритульності в СРСР.  

Пізніше, на рубежі 20-х-30-х рр. ХХ ст. з’являються праці Л.Лозинського[28] та 

Г.Салька[35], в яких зображувався процес подолання дитячої безпритульності в 

Україні.  

Викликають інтерес твори представників української діаспори, націонал-

демократичного напрямку педагогічної думки: Г.Ващенка [5] та С.Сірополка [37], де 

автори з критичних позицій показали причини і джерела дитячої безпритульності, 

звинувативши радянський уряд у її масовості.  

З другої половини 1930-х рр., коли радянською владою було офіційно визнано 

факт ліквідації дитячої безпритульності, а сама проблема визначена як “табу”, різко 

зменшується кількість праць з означеної проблеми, а історіографія представлена лише 

статею Я.Чаплигіна[41] та невеликою за обсягом (26 сторінок) працею С.Ейсмана. 

Історіографічна спадщина другого періоду характеризується появою в 50-х-70-х 

рр. перших педагогічних та історичних дисертаційних досліджень. В працях 

представників педагогічних наук Г.Арнаутова [1], В.Іонової [17], З.Карамишевої [20], 

С.Коваленко [23], П.Середи [36] та С.Чеха [43] поряд із багатим фактичним матеріалом, 

акцент все ж таки зроблено на висвітленні ролі комуністичної партії в процесі 

подолання дитячої безпритульності. 

Історичні аспекти подолання дитячої безпритульності в СРСР містяться в 

дисертаційних дослідженнях В.Рудкіна [33], А.Хмирьова [40], М.Черняка   [42], 

І.Шишової[45]. І хоча в них просліджується соціальне замовлення тоталітарної системи 

– возвеличення ведучої ролі Комуністичної партії і комсомолу у подоланні дитячої 

безпритульності, це не зменшує їх наукового значення через багатий фактичний 

матеріал та використання широкого кола архівних джерел. Проблемам дитячої 

безпритульності в Україні присвячені дослідження А.Гусака [10] та В.Чуба [44].  

В 70-х рр. в ряді журналів з’являються наукові  статті Ю.Гербєєва[8], 

С.Дзержинської[13], Т.Бібанова[2], М.Давидова[11], М.Рибакова і Н.Султанова[31], 

О.Бойка[3], І.О.Кліцакова[22], де аналізувалась нормативно-правова база захисту 

дитинства в 1919-1930-х. рр... 



Особливістю означеного періоду історіографії було панування принципу 

класовості, партійності, та відсутність узагальнюючого критичного монографічного 

дослідження з означеної проблеми, вивчення якої не виходило за межі дисертаційних 

узагальнень. 

Третій період історіографії означеної проблеми почався з часів перебудови та 

політики гласності. Він пов’язаний з новими розвідками вчених істориків 

С.Кульчицького і Є.Шаталіної[23], О.Мовчан[30], С.Воскобойнікової[7] та появою 

перших критичних робіт щодо визначення місця дитини в суспільно-політичних 

процесах 20-х-30-х рр. ХХ століття.  

В 1991 – 2010  рр. інтерес істориків зосередився на дослідженні проблем 

подолання дитячої безпритульності в Україні. В цей час з’являються дисертаційні 

роботи українських істориків І.Діптан [12], А.Зінченко [16], І.Іщенко [18] та педагогів 

Л.Тютюнник [38], В.Виноградової-Бондаренко [6].  

В цілому, можна стверджувати, що процес подолання дитячої безпритульності 

певною мірою знайшов своє відображення в історіографії як радянського, так і періоду 

незалежності України. 
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