
Для моління штундисти орендували будинок
Іцки Юдицького на Великій Пермській, 47. 

Вид на вулицю. Листівка: https://www.etoretro.ru/pic165791.htm 

НЕФОРМАЛІЗОВАНИЙ
МЕТОД АНАЛІЗУ

ДОКУМЕНТІВ

СИСТЕМНИЙ
ПІДХІД

дозволив з’ясувати
основні ідейно-

світоглядні
особливості
штундизму

ІСТОРИЧНИЙ
МЕТОД

Фрагмент карти поширення штундистів в Україні. 
Кожна червона точка приблизно дорівнює тисячі штундистам. 

[uk.wikipedia.org/wiki/Штундизм]

Предмет:
історія поширення штундизму серед українського 
населення в середині ХІХ – на початку 
ХХ століття (на прикладі міста Єлисаветграда).

Мета дослiдження:
дослідити історію поширення штундизму серед 
українського населення в середині ХІХ – на  початку 
ХХ століття (на прикладі міста Єлисаветграда).

Об’єкт:
штундистський

рух в Україні

Кіровоградська Мала академія наук учнівської молоді

ШТУНДИСТСЬКА ГРОМАДА 
ЄЛИСАВЕТГРАДА

Кошовий Кирило Олегович,
учень 8 класу комунального закладу «Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат
Кіровоградської обласної ради»
Наукові керівники: 
Жолонко Тетяна Володимирівна, кандидат політичних наук, завідувач кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін Економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті;
Кушнєрова Світлана Вікторівна, вчитель історії комунального закладу «Центральноукраїнський
науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради».

Джерельна база дослiдження:

 1. Проаналізувати історіографію та джерельну
базу з проблеми дослідження;
 2. Висвітлити роль штундизму у пошуку
ідентичності українського народу;
 3. Виявити особливості штундистської громади
міста Єлисаветграда.

Завдання:
АНАЛІЗ

наукової
літератури та

джерельної бази

Зовнішній враховує залежність поглядів
автора від мети написання роботи.

Внутрішній  був спрямований на
співставлення змісту документів з різними

поглядами в історіографії.

розгляд поширення
штундизму у місті

Єлисаветграді

Методи дослiдження:

1. Аналіз наявної історіографічної бази показав відсутність ґрунтовних досліджень історії єлисаветградської
штундистської громади, тому основою нашої роботи став критичний аналіз наявної джерельної бази.
2. Висвітлено роль штундизму у пошуку національної ідентичності українського народу, адже православна церква була
носієм традиціоналістських догматів імперської та русифікаторської політики самодержавства.
3. Розкрито регіональні особливості штундистської громади Єлисаветграду, які відбивали національний та соціальний
складу населення міста. Наголошено на значенні українського етнічного елементу в діяльності громади.

ВИСНОВКИ:

Особливостi єлисаветградської 
штундистської громади:

Полінаціональність: українці, євреї,
німці, росіяни, іноземці.
Соціальна база: ремісники, селяни,
місцева інтелігенція, посадові особи.
Проповіді українською мовою.

http://surl.li/bgkmn

Яків Гордін (1853-1909) 
засновник єврейського 

«Духовно-біблійного братства» 
яке проіснувало в місті 

майже 10 років

Релiгiйнi зв'язки
єлисаветградської

штундистської громади

Пашковці -
євангельські

християни
Петербурзького
пробудження.

Місія до
Лондона.

Німецькі 
баптисти - 

єлисаветградські 
штундисти 

відвідали 1878 р.  
«великий збір» 

у  Берліні

Православна
церква -
слухали

місіонерів,
відвідували

служби у храмах.


