
КІРОВОГРАДСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОПОМОГИ БІЖЕНЦЯМ НА 
ТЕРИТОРІЇ ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКОГО ПОВІТУ 

ПІД ЧАС ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 
Басараб Вікторія Олександрівна, 10 клас, комунальний заклад «Бобринецьке навчально-виховне об'єднання 

«Навчально-виховний комплекс «Гімназія-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» Бобринецької міської ради  

визначити ступінь наукової розробленості теми в українській та зарубіжній історіографії, охарактеризувати джерельну 
базу; 

з'ясувати процес організованого та стихійного переміщення осіб у 1914–1918 рр. та висвітлити особливості організації 
допомоги біженцям рівні на прикладі Єлисаветградського повіту; 

визначити роль державної влади,  місцевого самоврядування та громадських інститутів в організації допомоги 
біженцям; 

проаналізувати діяльність етнічних комітетів допомоги біженцям на території Єлисаветградського повіту. 

• на основі аналізу джерел та наукової літератури об’єктивно висвітлити процес надання 

допомоги біженцям на території Єлисаветградського повіту в роки Першої світової війни.  
МЕТА 

ДОСЛІДЖЕННЯ: 

ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ 

• вимушені мігранти І світової 

війни, які перебували на 

території Єлисаветградського 

повіту. 

 

ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ 

• формування системи надання 

допомоги біженцям у Російській 

імперії, особливості її 

функціонування на місцях, 

відносини між органами влади, 

корінним населенням та 

вимушеними мігрантами. 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

• аналітичний,  

• проблемно-хронологічний, 

•  порівняльний,  

• статистичний,  

• метод регіональної історії. 

Вперше здійснено спробу узагальнити історичний процес, пов'язаний із 

біженством І Світової війни на території Єлисаветградського повіту 

Херсонської губернії. 

Досліджено, систематизовано та оприявлено матеріали 

Кіровоградського державного архіву: фонди Єлисаветградської міської 

управи, повітового предводителя дворянства, Єврейського допомо-

гового комітету, метричні книги Єлисаветградських синагог та ін.  

Проаналізовано офіційну політику імперської влади щодо біженців, 

діяльність громадських інституцій та земських інститутів влади на 

території краю. Визначено їх роль в організації допомоги біженцям 

та забезпеченні їх життєвих потреб, зокрема і медичних. 

Встановлено, що у роки І Світової війни на теренах 

Єлисаветградського повіту було створено мережу відділень етнічних 

комітетів для допомоги біженцям. 

Відтворення цього процесу проілюстровано на прикладі польської, 

єврейської та сербської громад, оскільки в обласному державному архіві 

доволі повно збережено документи з окресленої проблематики. 
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