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ВІДГУК

офіційного опонента на дисертацію Мельник Анастасії Миколаївни 

«Повсякденне життя робітників підприємств чорної металургії України 

(1950-1960-ті рр.)», представлену на здобуття наукового ступеня 

кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 -  історія України

Актуальною проблематикою сучасних історичних досліджень 

відзначаються студії, у центрі яких перебуває людина. Це повною мірою 

стосується і наукових розвідок з історії робітництва. Ще за радянських часів 

було створено значний науковий доробок, присвячений робітничому класу, 

однак для цих робіт характерна підвищена увага до висвітлення 

макроісторичних процесів, надмірна заідеологізованість та винятково 

позитивна оцінка становища робітників. Натомість сучасний стан речей у 

вітчизняній історичній науці сприяє висвітленню питань, які залишилися поза 

увагою дослідників радянської доби. Одним з них є історія повсякденного 

життя населення. Саме в межах цього історичного напряму існує можливість 

перейти від характеристики безликого робітничого класу до робітника як 

індивіда з притаманними йому поглядами, переживаннями, цінностями. На 

нашу думку, дисертація А. М. Мельник є однією з праць, покликаних по- 

новому поглянути на робітників через дослідження повсякденного життя 

представників такої професійної групи, як металурги.

В дисертаційному дослідженні чітко виокремлено предмет та об’єкт 

дослідження, окреслено територіальні межі та хронологічні рамки, аргументовано 

обґрунтовано наукову новизну та практичне значення, вміщено розділи та 

підрозділи, які дозволяють оцінити його як цілісну та комплексну наукову роботу. 

Правильно визначена структура дослідження, підбір відповідного 

методологічного інструментарію дозволили дисертантці всебічно, в логічній 

послідовності розкрити проблему повсякденного життя робітників підприємств 

чорної металургії України в 1950-1960-х роках.
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Ґрунтовний історіографічний екскурс із наукової проблеми, здійснений за 

проблемно-хронологічним принципом у першому розділі, демонструє глибоку 

обізнаність дисертантки з доробком вчених, які прямо чи опосередковано 

зверталися до досліджуваної тематики та дозволив їй виокремити особливості, 

здійснити класифікацію та аналіз основних наукових здобутків українських та 

зарубіжних дослідників.

Достатньо широкою є джерельна база дослідження, представлена 

нормативно-правовими актами, діловодною документацією, документами 

політичних партій і громадських об’єднань, статистичними матеріалами, 

періодичною пресою того часу, джерелами особового походження та 

візуальною документалістикою. Маючи різний ступінь достовірності та 

репрезентативності, кожна із вказаних груп джерел відіграла важливу роль у 

створенні цілісної та об’єктивної характеристики повсякденного життя 

робітників підприємств чорної металургії України в досліджуваний період. 

Дисертантка вдало збалансувала використання опублікованих та архівних 

джерел, більшість з яких до наукового обігу введено вперше.

Характеризуючи методологічний інструментарій дослідження, авторкою 

простежено розвиток історії повсякденності як історичного напряму, на основі 

узагальнень подано власне визначення ключових понять, використаних у 

дисертації, а також окреслено коло принципів, підходів і методів, покладених в 

основу дослідження. Підхід до формування методологічної бази вирізняється 

виваженістю та визначається міждисциплінарним характером роботи.

Другий розділ дисертаційного дослідження присвячений розкриттю 

історичних умов повсякденного життя робітників підприємств чорної 

металургії. Аналізуючи нормативні акти, що визначали державну політику в 

галузі чорної металургії, авторка переконливо доводить, що більшість з них 

були спрямовані на збільшення обсягів виробництва продукції та підвищення її 

якості шляхом модернізації виробництва, розвитку руху винахідників і 

раціоналізаторів, а також популяризації соціалістичного змагання серед
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металургів. Достатньо змістовною є подана дисертанткою характеристика 

металургійної галузі, в якій проаналізовано структуру підприємств чорної 

металургії, кадровий склад робітників та технологію виробництва.

Особливу увагу привертає підрозділ 2 3 ., у якому висвітлено основні 

характеристики виробничої діяльності робітників на підприємствах чорної 

металургії. На основі аналізу документів А.М. Мельник цілком обґрунтовано 

стверджує, що через важкі умови праці та вплив шкідливих факторів на 

виробництві, металурги, поряд із фізичною втомою, нерідко відчували втому і 

на психологічному рівні, що було пов’язано з емоційним напруженням під час 

роботи. Окрім того, недостатня увага до питань техніки безпеки та трудової 

дисципліни зумовлювала високі показники травматизму, а незадовільні 

санітарно-гігієнічні умови праці негативно впливали на стан здоров’я 

металургів.

Рівень життя та задоволення матеріальних потреб робітників визначено 

дисертанткою в третьому розділі роботи. З цією метою досліджено баланс 

доходів та витрат сімейного бюджету працівників підприємств чорної 

металургії, їхні житлові умови, житлово-комунальне, комунальне, побутове 

обслуговування й забезпечення товарами. На основі аналізу зведених 

бюджетних обстежень фонду Статистичного управління УРСР при Раді 

Міністрів СРСР, авторка приходить до обґрунтованого висновку, що 

представлена структура витрат дозволяла задовольняти потреби першої 

необхідності, однак свідчила про невисокий рівень життя сімей металургів, 

незважаючи на те, що останні були робітниками пріоритетної галузі економіки.

Поряд із цим, дисертантка цілком справедливо акцентує увагу на складних 

житлових умовах більшості металургів, в результаті чого сотні тисяч робітників 

та членів їх сімей наприкінці 1960-х років змушені були проживати на 

орендованих квартирах, в бараках, підвальних приміщеннях і гуртожитках. 

Таке становище негативно позначалося на можливості повноцінного 

відпочинку після виснажливої праці на підприємстві. А повільне просування
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черг на відомче і кооперативне житло нерідко підштовхувало робітників до 

конформізму та роздачі хабарів.

Достатньо обґрунтованим є твердження дослідниці про низький рівень 

житлово-комунального, комунального, побутового обслуговування і торгівлі, 

що характеризувалися: недостатньо розвинутою мережею побутових

підприємств та транспорту; низькою якістю, тривалими термінами виконання 

послуг і неприйнятною ціновою політикою; недоліками в організації 

громадського харчування, а отже не могли повною мірою задовольнити 

потреби робітників.

Можливості реалізації соціокультурних потреб металургів як індикатор 

якості життя А.М. Мельник досліджує в четвертому розділі роботи. Визнаючи 

недостатнім рівень медичного обслуговування робітників, дисертантка науково 

обґрунтовано визначає причини такого явища, серед яких: поширення вірусних 

інфекцій; нестача лікарського персоналу; невисока якість надання медичних 

послуг; віддаленість або ж розташування медичних установ їх у 

неспеціалізованих приміщеннях, переважна зношеність їхнього матеріального 

фонду; нестача ліжкового фонду в стаціонарах, медикаментів, апаратури, 

транспорту.

Аналізуючи освітній рівень металургів, дослідниця змушена констатувати, 

що значна частка робітників не мала середньої освіти. Підвищення освітнього 

рівня пропонувалося здійснювати без 'відриву від виробництва через 

запровадження заочної та вечірньої форм навчання в школах робітничої молоді 

та середніх навчальних закладах. Авторка стверджує, що дозвілеві практики і 

святкова буденність робітників характеризувалися значним впливом радянської 

ідеології.

Ґрунтовними та виваженими є висновки дисертаційної роботи. В них 

авторкою, відповідно до визначених завдань, узагальнено основні результати 

проведеного дослідження. Важливим доповненням до теоретико- 

фактологічного матеріалу дисертації є додатки, в яких проаналізовано
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статистичний матеріал, подано світлини, що відображають повсякденне життя 

металургів.

Належна ступінь обгрунтованості і достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій дисертації А.М. Мельник підтверджується широкою 

апробацією одержаних результатів та їх практичним значенням. Основні 

результати дослідження представлено у 12 наукових статтях, з яких 5 

опубліковано в журналах, включених до міжнародних наукометричних баз. Усі 

публікації є одноосібним доробком автора. Автореферат відображає структуру 

дисертаційної роботи, достатньою мірою висвітлює її зміст та основні 

положення.

Практичне значення дослідження визначається можливістю використання 

його матеріалів, положень та висновків при написанні узагальнюючих праць, 

поглибленого вивчення історії повсякденного життя населення України, 

формуванні державної соціальної політики в промислових регіонах країни.

Позитивно оцінюючи дисертаційну роботу А. М. Мельник в цілому, слід 

вказати на певні зауваження та побажання.

1. Вважаємо, що в дисертації варто було приділити увагу характеристиці 

партійної приналежності робітників підприємств чорної металургії, а також 

висвітленню ролі членства в комуністичній партії для кар’єрного зростання та 

доступу до отримання певних благ.

2. Слід було більш ширше розкрити питання соціального забезпечення 

робітників підприємств чорної металургії, оскільки в реаліях радянської доби 

воно мало непересічне значення. Особливо це стосується пенсійного 

забезпечення металургів.

3. Доречним було б більш детально охарактеризувати заходи із 

оздоровлення робітників та практики, пов’язані з їхнім перебуванням у 

профілактичних та санаторно-курортних закладах.



4. Вважаємо, що залучення до дослідження матеріалів такого 

фольклорного жанру, як анекдот дозволило б простежити ставлення робітників 

до суспільно-політичних процесів у країні.

Втім, висловлені зауваження та побажання не мають принципового 

значення та суттєво не впливають на наукову цінність роботи. Дослідження є 

завершеною, самостійною працею, яка виконана на високому науково- 

теоретичному й методологічному рівнях та у повному обсязі вирішує 

поставлені завдання. У ньому отримано нові обґрунтовані та достовірні 

результати, які є суттєвими для вивчення повсякденного життя промислових 

робітників.

Вважаємо, що дисертація А.М. Мельник «Повсякденне життя робітників 

підприємств чорної металургії України (1950—1960-ті рр.)» відповідає вимогам 

«Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання 

старшого наукового співробітника», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.07.2013 р. №567 (зі змінами), а її авторка, Мельник 

Анастасія Миколаївна, заслуговує на присудження їй наукового ступеня 

кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 -  історія України.
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