
ГУМАНІТАРИЗМ У ПЕРІОД ПЕРШОЇ 

СВІТОВОЇ ВІЙНИ:

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИЙ ТА 

ЛОКАЛЬНИЙ РІВНІ 

Басараб Вікторія Олександрівна, учениця 11 класу

комунального закладу «Бобринецьке навчально-виховне

об'єднання «Навчально-виховний комплекс «Гімназія-загально-

освітня школа І-ІІІ ступенів №1» Бобринецької міської ради

Кіровоградської області.

Наукові керівники: Бондарчук Юрій Павлович, доцент

кафедри економічної теорії та права Центральноукраїнського

національного технічного університету, кандидат історичних наук;

Бібік Наталія Станіславівна, вчитель історії комунального

закладу «Бобринецьке навчально-виховне об'єднання «Навчально-

виховний комплекс «Гімназія-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

№1» Бобринецької міської ради Кіровоградської області.

на основі аналізу наукової літератури, опублікованих і архівних джерел 
висвітлити гуманітарні проблеми, пов’язані із долею родин мобілізованих 
вояків та дітей-сиріт крізь призму діяльності державних інституцій, а 

також громадських організацій, підприємств, окремих осіб на місцевому 
рівні. 

Мета

Об’єкт

соціальна історія 
Першої світової 

війни

Предмет

організаційні 
форми і практики 

допомоги 
солдатським сім’ям 
і дітям-сиротам в 

умовах війни.

Методи

аналітичний, 
порівняльний, 
статистичний, 
проблемно-

хронологічний, 
метод регіональної

історії

визначити ступінь наукового оприявлення теми в українській та
зарубіжній історіографії, охарактеризувати її джерельну базу.

виявити роль держави у соціальному захисті сімей осіб, призваних
до російської імператорської армії у роки Першої світової війни.

проаналізувати приватні та суспільні ініціативи в реалізації
гуманітаризму.

визначити рівень ефективності державної та громадської
підтримки означених вище категорій населення.

висвітлити особливості організації допомоги сім’ям вояків та дітям-
сиротам на локальному рівні на прикладі Єлисаветградського повіту.

У науковий обіг введені систематизовані архівні джерела, які до
сьогодні не були затребувані дослідниками.

Притулки, дитячі садки та майданчики у 
м. Єлисаветграді. 1914–1918 рр. 

Установлено та укладено авторкою на основі 
Ф. 78. ДАКО

Вперше здійснено спробу вивчити прояви гуманітаризму на території
Єлисаветградського повіту.

Виявлено різноманітні практики надання підтримки членам сімей
вояків.

Уточнено місце розташування дитячих майданчиків та сиротинців у
м. Єлисаветграді на початку ХХ ст.

Встановлено чотири моделі соціальної допомоги дітям і сиротам у
Єлисаветграді в роки Першої світової війни.

Виплати сі’мям вояків у 
Єлисаветграді

Кількість сімей вояків
у Єлисаветграді

Ціни на продукти та товари першої необхідності
у 1914 та 1918 рр. 

Досліджено правовий статус сімей мобілізованих вояків та дітей-
сиріт у роки Великої війни.

організація
дитячих ясел та 

майданчиків

безкоштовна
видача одягу

та взуття

забезпечення
безоплатного

навчання

підтримка
притулків

Моделі соціальної допомоги дітям і сиротам


