
еред багатьох наукових проблем з
гігієни, фізіології, психології праці,
наукової організації праці, фізич�
ного виховання людини, антропо�
соціології, євгеніки, медичної гене�
тики, якими цікавився професор
В.Я. Підгаєцький, важливе місце
посідали і питання раціонального
харчування людини. Це було зумо�
влено передусім тим, що досліджу�
вати на наукових засадах різнома�
нітні аспекти праці, зокрема органі�
зацію сільськогосподарської праці,
спортизацію населення тощо в
умовах підірваного воєнно�рево�
люційними катаклізмами та голо�
дом 1921�1923 рр. неможливо було
без вивчення ролі структури харчу�
вання та його впливу на процеси
життєдіяльності людини. Адже са�
ме харчування через свої різнома�

нітні функції забезпечує зростання і
розвиток молодого покоління,
формує високий рівень здоров'я
населення, зменшує рівень захво�
рюваності, прискорює одужання,
відновлює працездатність, сприяє
захисту населення від впливу шкід�
ливих виробничих та екологічних
чинників; збільшує тривалість жит�
тя тощо. Це підтверджується і тим,
що разом з їжею до організму ма�
ють надходити понад півсотні неза�
мінних поживних речовин, які за�
безпечують повноцінне функціону�
вання організму [1].

Досліджуючи питання раціо�
нального харчування, професор
В.Я. Підгаєцький ураховував і те,
що взаємостосунки організму лю�
дини з зовнішнім світом через їжу
залежать не лише від біологічних і
екологічних, але й від соціальних
чинників.

Серед останніх був голод 1921�
1923 років, спричинений не посу�
хою 1921 р. і не наслідками еконо�
мічної відсталості Росії й семиріч�
ної війни (спочатку світової, потім
громадянської), як стверджувала
радянська історична наука, а со�
ціально�економічними змінами, що
проводила партія більшовиків, і на�
сильницькими заходами, за допо�
могою яких вони здійснювалися.
Головним каталізатором повоєнної
кризи у сільськогосподарському
виробництві, як справедливо під�
креслюють автори передмови
збірника документів і матеріалів
«Голод 1921�1923 років в Україні»
[2], була продовольча розкладка
1920 р. Саме цього року більшови�
ки спробували знищити у народно�
му господарстві товарно�грошові
відносини та ринок, замінивши їх
централізованим розподілом про�
дукції — примусовою продроз�
кладкою. Така політика позбавила
селян стимулів до господарювання
на землі, перетворивши селянські
господарства з дрібнотоварних на
суто споживчі, що призвело їх до
крайнього зубожіння, вичерпання у
них продовольчих ресурсів, загро�
зи голоду. Це змусило більшовиків
змінити у 1921 р. продрозкладову
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систему хлібозаготівель прод�
податком. Проте врятувати за�
грозливе становище у сільсько�
му господарстві було вже не�
можливо. До того ж, жорстока
посуха 1921 р. стала наслідком
того, що величезні території
охопив голод. У 1922 р. в усіх
радянських республіках голо�
дувала п'ята частина населення
— 22,6 млн. осіб [3].

Кількість голодуючих зроста�
ла з кожним днем і в Україні.
Тільки у степових українських
губерніях вона зросла з грудня
1921 р. по травень 1922 р.
більш ніж утричі — з 1,2 млн. до
3,8 млн. чоловік, а в усіх губер�
ніях — до 5,6 млн. осіб, що ста�
новило 25% її жителів [4].

Голод спричинив і досить ви�
соку смертність населення пів�
дня України, особливо у най�
більш неврожайних Запорізь�
кій, Миколаївській, Одеській,
Катеринославській і Донецькій
губерніях. У зв'язку з цим слід
відзначити, що точну кількість
жертв голоду в Україні не вста�
новлено. За розрахунками Нар�
комздоров'я УРСР, від голоду
до осені 1922 р. померло
близько 47,5 тис. людей [5].
Однак навіть за офіційною оцін�
кою ці показники були далеко
не повними. Як повідомляла ЦК
тов. Допгол ВУЦВК на VII Всеук�
раїнському з'їзді Рад (грудень
1922 р.), тільки в одній Микола�
ївській губернії з січня по жов�
тень 1922 р. померло 37,3 тис.
голодуючих [6].

За дорученням уряду лікарі
В.М. Коган і Е.В. Фавр обсте�
жували стан голодуючих пів�

денних губерній України. Вони
у своїх висновках свідчили, що
половина голодуючих була
приречена на вимирання [7].

Морфологічні і функціо�
нальні наслідки впливу голо�
ду на організм людини. У сво�
їй науковій діяльності професор
В.Я. Підгаєцький використову�
вав не лише дані вищезгаданих,
а й інших вчених�лікарів, зокре�
ма А.А. Івановського та А.В. Ре�
прєва [8], які досліджували
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морфологічні і функціональні
наслідки впливу голоду 1921�
1923 рр. на організм людини.
Це зумовлювалося нагальними
потребами часу. У 20�ті роки XX
ст. широкого розвитку набувала
фізична культура серед трудя�
щих міста і села. А спеціалісти�
практики (наприклад, інструк�
тори Всеобуча), які організову�
вали спортивний рух, не врахо�
вували, як правило, тих антро�
пологічних та побутових обста�
вин і умов, в яких перебувало
місцеве населення, що негатив�
но позначалося на процесі їх�
нього фізичного виховання та
здоров'ї.

Сутність фізичного розвитку
населення та побут, особливо
рівень харчування та професій�
на праця, на думку В.Я. Підга�
єцького, мали зумовлювати
увесь характер і зміст практич�
них заходів з фізичного вихо�
вання та спортизації населення
України. «У сучасну добу, — на�
голошував вчений, — через го�
лод, що жорстокою рукою ви�
нищив сотні тисяч людей на те�
риторії СРСР, ми спостеріга�
ємо явища фізичного занепаду
та зниження показників фізич�
ного розвитку серед населення
республік» [9]. Для підтвер�
дження цієї думки професор
В.Я. Підгаєцький, спираючись
на дослідження А.А. Іванов�
ського, наводить дані про фі�
зичний розвиток мешканців
трьох українських губерній, що
голодували [10].

Обмірювали чоловіків віком
від 25 років та жінок від 20 до
55 років протягом трьох років

двічі на рік (кожні півроку). От�
же, кожна людина обмірювала�
ся шість разів. 

Загалом було обміряно
у Київській губернії — 83

чоловіків, 55 жінок; 
у Катеринославській — 67

чоловіків, 45 жінок;
у Таврії — 100 чоловіків,

100 жінок.
Разом українців — 250 чоло�

віків, 200 жінок.
Результати обмірювання вия�

вили низку суттєвих змін у фі�
зичному розвиткові голодую�
чих українців (табл. 1, 2).

Довжина тулуба, яка зумо�
влює розмір, а також сила ор�
ганів у тулубі (серце, легені),
зменшилась у чоловіків з
52,1 см до 48,9 см, що у відсот�
ках становило до довжини тіла
до голоду 31,42%, після голоду
— 30,26%.

Констатувалися і зміни дов�
жини рук та ніг у чоловіків та жі�
нок відносно зросту після голо�
ду. 

Так, довжина рук щодо зросту 
у чоловіків до голоду ста�

новила 45,79%, після голоду —
46,73%;

у жінок — 43,58% та
44,79% відповідно.

Довжина ніг щодо зросту
у чоловіків до голоду —

51,92%, після голоду —
52,94%;

у жінок — 52,28% та
53,27% відповідно.

«При зменшеній довжині ту�
луба та при меншій окружності
грудей, сполучених з меншими
розмірами та меншою пра�
цездатністю легенів та серця,
— констатував В.Я. Підгаєць�
кий, — організм після голоду
має обслуговувати більшу кіль�
кість маси кінцівок (рук та ніг).
Отже, ступінь обслуговування
також зменшується» [11].

Після голоду зменшилась і ва�
га тіла голодуючих мешканців
українських губерній (табл. 3). 

Ці дані свідчили, що голодуючі
організми втратили певну части�

Регіон
У чоловіків У жінок

До
голоду

Після
голоду

До
голоду

Після
голоду

Київська губернія 165,5 161,0 154,6 150,8

Катеринославська губернія 166,4 161,8 157,2 152,4

Таврія 165,8 162,2 156,6 152,6

Усіх українців 165,8 161,6 156,1 152,0

Регіон

Пересічний
обвід грудної

клітки, см

Кількість чоловіків, що
мали обхват грудної клітки

менше 1/2 зросту, %

До 
голоду

Після
голоду До голоду Після голоду

Київська губернія 53,33 51,42 20 40

Катеринославська губернія 53,67 51,85 21 39

Таврія 53,26 50,68 22 37

Усіх українців 53,39 51,24 21 38

Таблиця 1
Пересічний зріст чоловіків і жінок, см

Таблиця 2
Обвід грудної клітки у чоловіків, см
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ну маси м'язів, у результаті чого
зменшилася фізична міць, тобто
м'язова сила цих організмів.

На підставі наведених даних
професор В.Я. Підгаєцький
зробив узагальнений висновок
про те, що після голоду 1921�
1923 рр. збільшився відсоток
середньо міцних та кволих ор�
ганізмів, разом з тим зменшив�
ся відсоток організмів міцних.
Усе це призвело до «одноча�
сного знесилення усіх функцій
та відправ організму» і спричи�
нило «більшу захворюваність
та смертність серед населення
УРСР у післяголодні роки» [12].

Обґрунтування нормативів
розміру пайка людини. З
урахуванням змін, що відбули�
ся внаслідок голоду у фізично�
му розвиткові населення Украї�
ни, вчений�гігієніст науково
обґрунтував нормативи розмі�
рів пайка їжі, яку мала спожити
людина відповідно до кількості
витраченої енергії. Згідно з йо�
го розрахунками людина се�
редньої ваги (65 кг) витрачає на
добу у стані спокою 2350 ккал, а
при здійсненні середнього на�
пруження роботи протягом 8
годин — 3750 ккал [13].

При цьому В.Я. Підгаєцький
визначив, на які потреби орга�
нізм витрачає ці калорії, скіль�
ки калорій має складати додат�
ковий пайок з урахуванням їх
витрат на фізіологічні процеси
тіла та працю (табл. 4).

Так, вчений визначив, що до�
датковий пайок має складати

1400 ккал (3750 � 2356 =
1400 ккал). Коли організм здій�
снює певну роботу, не маючи
відповідного достатнього кіль�

кісного енергетичного попов�
нення навіть на фізіологічні
процеси, то це призводить до
виснаження організму. При
виснаженні енергетичних запа�
сів організму виникає знижен�
ня напруженості праці, про що
свідчать дані з таблиці 5, яку і
навів В.Я. Підгаєцький [14].

З таблиці 5 видно, що коли
пайок зменшується, то і напру�
женість праці зменшується.

Виходячи з цих даних, вчений
пропонував обережно ставити�
ся до фізичних сил виснажено�
го війнами і голодом населен�
ня, оскільки працездатність йо�
го суттєво знизилася. Тому, вті�
люючи у життя різноманітні
форми фізичної культури, вче�
ний рекомендував [15] їх при�
стосувати до

зниженого внаслідок голо�
ду рівня фізичного розвитку
населення;

кількості їжі, тобто розміру
пайка взагалі і додаткового
пайка зокрема;

виду праці робітників.
Надійшла до редакції 06.04.2010.

(Продовження у наст. номері)
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Витрати організму

У стані
спокою

(2350 ккал),
%

При переведенні
середнього

напруження праці за
8 годин (3750 кал), %

На неминучі зовнішні рухи (без
праці) та на рухи дихальних м'язів 2 2

На променеве тепло від тіла та на
нагрівання повітря, що видихається 72 60

На тепло при випаровуванні води
шкірою та легенями 24 31

На тепло з сечею та калом 2 1

На фізіологічні процеси тіла разом 100 94

На корисну роботу 0 6

Регіон
Чоловіки Жінки

до 10% до 20% до 30% до 10% до 20% до 30%

Київська губернія 19 58 23 22 64 14

Катеринославська 16 54 30 30 46 24

Таврія 22 66 12 34 52 15

Усіх українців 19 59 22 29 54 17

Таблиця 4
Витрати організмом енергії, ккал

Таблиця 5
Кількість їжі, необхідної для витрат на фізіологічні процеси

і на корисну роботу організму

Таблиця 3
Зміни ваги тіла у чоловіків та жінок українських губерній, %
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2300
2300
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0
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—
—
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—
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д
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2790
2480
2300
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2300
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74 
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1001)

800
490
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02)
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7 
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0
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349
—
—

В
аж

ка

100
90
80
70
64
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1) на фізіологічні процеси витрачається уся спожита їжа, якої вже і на це
не досить; 2) на корисну працю нічого не залишається зі спожитої їжі; 
3) % знизився до 0 ще у попередньому рядку; 
4) напруженість праці враховано, оскільки має джерело сили — їжу цілого
дня; за рахунок запасу сил організму праця може бути більш напруженою.
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