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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Сьогодні у війні на сході України задіяні тисячі жінок. 

Це медики, волонтерки, бійці добровольчих підрозділів. Вперше, масово жінки 

були мобілізовані під час Великої війни 1914-1918 рр. Вони офіційно змогли 

займатися благодійною діяльністю, надавати кваліфіковану медичну допомогу, 

опікуватися пораненими, хворими, дітьми та біженцями, а також вступили до лав 

діючих армій. Війна перестала бути лише чоловічою справою.  

Нині, як ніколи, є актуальними слова піонерки жіночої історії Ґ. Лернер: 

«Жіночий досвід охоплює все, що належить до сфери людського; жінки 

поділяють – і завжди поділяли – світ нарівні з чоловіками у тому сенсі, що як 

мінімум половина досвіду людства належить жінкам»1. У 1970-х рр. західні 

історики під впливом «нової соціальної історії» прийшли до висновку, що 

питання повсякденного життя, воєнної економіки, соціальних конфліктів, 

медицини неможливо вивчити без жіночого досвіду. На конференції «Жінка і 

війна», організованій Центром вивчення Європи у Гарвардському університеті в 

1984 році, було виголошене нове завдання: переписати історію війни у гендерних 

термінах, переміщаючи жінку від краю картини до центру2. Саме тому в роботах 

західних істориків і вчених сусідніх країн жінки представлені як повноправна 

частина суспільства, війни й «чоловічого світу», як учасниці політичних, 

економічних і культурних процесів. Публікація мемуарної спадщини учасників 

подій 1914-1918 рр. та зростання кількості спеціалізованих праць, присвячених 

становищу українців в умовах Першої світової війни загалом та жінок зокрема, 

на фоні методологічних засад розвитку фемінологічних студій кінця ХХ – 

початку ХХІ ст. свідчать про оформлення останніх в окремий напрямок 

дослідження. Відсутність комплексного історіографічного вивчення ролі 

жіноцтва в Першій світовій війні та переосмислення однобічного класового 

підходу до тематики в радянській історичній науці обумовлюють потребу 

узагальнення й об’єктивного, неупередженого аналізу інтерпретації проблеми в 

національній та світовій історіографії.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана в рамках науково-дослідної теми історичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Етнологічна, краєзнавча та 

історико-туристична проблематика в контексті розвитку сучасної історичної 

науки» (державний реєстраційний номер № 16 КФ046-05).  

                                                      
1 Кісь О. Р. Жіноча історія як напрямок історичних досліджень: становлення феміністської 

методології. УІЖ. 2012. №2. С. 160.  
2 Тебо Ф. История женщин на Западе: в 5 т. Т. V: Становление культурной идентичности в XX 

столетии / под общ. ред. Ж. Дюби и М. Перро; под ред. Ф. Тебо; науч. ред. перевода 

Н. Л. Пушкарева. СПб.: Алетейя, 2015. С. 31. 
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Мета дисертаційного дослідження – історіографічний аналіз комплексу 

публікацій про жінок України під час Першої світової війни, розкриття 

концептуальних особливостей репрезентації проблеми від початку війни до 

сьогодення; з’ясування повноти, стану та достовірності відображення в 

історіографії місця жіноцтва в соціокультурних реаліях 1914-1918 рр.; виявлення 

малодосліджених аспектів теми, окреслення перспективних напрямків її вивчення. 

Відповідно до мети, у роботі визначені наступні дослідницькі завдання:  

- з’ясувати специфіку основних етапів відображення проблеми в 

історіографії; виявити, систематизувати основні групи історіографічних джерел 

з теми, розкрити інформаційний потенціал джерельного комплексу; 

охарактеризувати основні теоретико-методологічні підходи дослідження 

проблеми;  

- проаналізувати висвітлення в історіографії повсякдення жіноцтва на 

сільському, міському та регіональному рівнях у воєнну добу: сфер зайнятості, 

девіантної поведінки, долі біженки та виселенки; 

- встановити повноту репрезентації істориками участі жіноцтва в 

благодійній справі та общинах сестер милосердя Товариства Червоного Хреста 

протягом 1914-1918 рр.; 

- дослідити особливості наукової розробки питання ролі жінок у військових 

формуваннях УСС та в армії Російської імперії;  

- виявити недостатньо досліджені аспекти, напрямки подальшого наукового 

осмислення теми.  

Об’єктом роботи є комплекс історіографічних джерел, що стосуються 

історії жінок під час Першої світової війни на українських територіях Російської 

та Австро-Угорської імперій, де прямо чи опосередковано висвітлено жіночий 

досвід у повсякденному житті, благодійній діяльності, участь у військових діях, 

праця сестер милосердя, роль у соціальних рухах під час війни.  

Предметом дослідження є історіографічний процес як віддзеркалення 

знань про роль, статус, долю жінок України під час Першої світової війни на 

українських землях, які належали Російській та Австро-Угорській імперіям: 

специфіка становлення та накопичення концептуальних засад із проблеми, 

закономірності та тенденції її наукового осмислення.  

Хронологічні рамки дисертації мають конкретно-історичний та 

історіографічний виміри: 1) межі Першої світової війни на території України. 

Нижня межа – червень 1914 року. Верхня хронологічна межа – 1918 р. – 

аргументується завершенням війни для Російської імперії та розпадом Австро-

Угорської імперії; 2) часовий простір самих наукових досліджень даної 

проблеми (1914–2019 рр.). 

Географічні межі дослідження мають два виміри: перший – це українські 

землі, які були поділені між двома ворогуючими сторонами Австро-Угорською і 
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Російською імперіями. Другий вимір стосується географії самих досліджень 

означеної проблематики та місця публікації їх результатів. У дисертації 

досліджуються праці із вказаної теми, опубліковані як в Україні, так і за її межами. 

Методологічною основою роботи є наукові принципи системності, 

об’єктивності, всебічності, наступності, історизму. У процесі дослідження 

використано загальнонаукові та спеціально-історичні методи історіографічного 

аналізу, порівняння, періодизації, типологізації, історико-хронологічний, 

проблемно-хронологічний та біографічний методи. 

Наукова новизна полягає у постановці та втіленні авторської концепції 

наукового вивчення проблеми, за якою: 

- вперше у вітчизняній та зарубіжній історичній науці здійснено 

комплексний аналіз історіографії проблеми; 

- введено до наукового обігу широке коло нових історіографічних джерел; 

- залучено найновіші матеріали, які практично не підлягали 

історіографічному аналізу; 

- запропоновано періодизацію проблеми з обґрунтуванням її у контексті 

розвитку національного історіографічного процесу, новітніх методологічних 

підходів; 

- висвітлено історіографічну репрезентацію ролі жіноцтва України під час 

Першої світової війни; 

- здійснено історіографічну реконструкцію вивчення питань жіночого 

повсякдення, соціальної і благодійної роботи, організації та діяльності сестер 

милосердя, долі біженки і виселенки під час війни 1914-1918 рр. на українських 

землях, що входили до складу двох імперій; 

- виявлено історичні й історіографічні аспекти, що обумовлюють 

перспективність подальшого вивчення. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати і здобутки 

дисертації можуть бути використані при написанні історіографічних праць з 

гендерних студій і жіночої історії. Результати сприятимуть переосмисленню 

історії війни, можуть скласти основу спецкурсів відповідної тематики і бути 

використані в загальних курсах із вітчизняної історіографії та історії України. 

Виконане дослідження концентрує увагу дослідників на ще не вирішених 

завданнях, розробці актуальних проблем ролі жінки під час війни: як на фронті, 

так і в тилу. Зміст та висновки дисертації можуть бути використані науковцями 

та громадськими діячами для проведення історичних паралелей багатьох 

нинішніх явищ у державі, в прогнозуванні майбутнього.  

Апробація результатів дослідження здійснена на всеукраїнських наукових 

та науково-практичних конференціях: «Шевченківська весна – 2019. 

XVII Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих 

вчених», Київ, історичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка (15.03.2019); 
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Дев’ятнадцяті джерелознавчі читання «Джерельний потенціал інформаційних 

ресурсів архівів», присвячені 100-річчю від народження професора Марка 

Варшавчика, Київ, кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної 

науки, історичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка (05.12.2018); 

ХІІІ Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Дні 

науки – 2019» (Секція «Історія»), історичний факультет КНУ імені Тараса 

Шевченка (16-18.05.2019); 72-а Міжнародна конференція молодих учених 

«Каразінські читання», Харків, Харківський національний університет імені 

В. Н. Каразіна (26.04.2019). 

Публікації. Основні результати дисертації оприлюднені в 10-ти авторських 

публікаціях, 5 із яких – у вітчизняних фахових наукових виданнях, 2 – у 

зарубіжних, 3 – у матеріалах науково-практичних конференцій.  

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів 

(десяти підрозділів), висновків, списку використаних джерел та літератури. 

Повний обсяг дисертації – 229 сторінок (із них 184 сторінки основного тексту), 

список використаних джерел та літератури нараховує 304 позиції (30 сторінок), 

додатки – 2 сторінки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено об’єкт і 

предмет дисертації, мету і завдання, методологічні засади, хронологічні рамки, 

територіальні межі роботи, умотивовано її структуру, розкрито наукову новизну, 

практичне значення отриманих результатів, вказані форми їх апробації, 

публікації положень дисертації.  

У першому розділі «Історіографія, джерельна база та методологія 

дослідження» з’ясовано ступінь наукової розробки теми, визначено її 

історіографічні періоди, проаналізовано джерельну базу, відображено 

теоретико-методологічні засади дослідження.  

У підрозділі 1.1 «Періодизація та стан наукової розробки проблеми» 

наголошено на тому, що наявний комплекс досліджень про жінок України у 

Першу світову війну дає підстави виокремити три основних історіографічних 

періоди: 1) 1914–1939 рр.; 2) 1939–1991 рр.; 3) 1991–2019 рр.  

Перший період (1914–1939 рр.) – має свої особливості. По-перше, він 

представлений працями сучасників війни і роботами мемуарного характеру 

учасників подій. По-друге, після війни українська історіографія стала 

розвиватися в двох територіальних площинах – радянській та 

західноукраїнській. Після «Великої Жовтневої революції» і розбудови 

радянської держави провідним аспектом вітчизняної історіографії у дослідженні 

подій війни став революційний рух та боротьба трудящих за встановлення 

диктатури пролетаріату в Україні. Війна розглядалася як переддень 
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революційних подій і перспективи встановлення більшовицької влади. Водночас 

західноукраїнські історики мали можливість продовжити традиції української 

історіографії, вільно використовувати та інтерпретувати фактичний матеріал. 

Другий період (1939–1991 рр.) – характеризується становленням 

історіографії Першої світової війни, появою праць із військової, економічної 

історії війни. Водночас, з’являлися дослідження про селянські та робітничі рухи, 

розвиток промисловості під час війни, в яких тема жінок не ігнорувалася, а, 

навпаки, вивчалася, аналізувалася.  

Третій період (1991–2020 рр.) – ознаменувався кардинальною зміною 

підходів та методології українських істориків. Розпочалися аналітичні 

дослідження, що базувалися на широкому колі архівних, документальних 

джерел, наукове осмислення проблем воєнної доби у контексті соціальної історії, 

а відтак, оформлення досліджень життя жіноцтва в роки Першої світової війни в 

окремий напрямок історичних досліджень.  

Аналіз історіографії жіночої історії Першої світової війни на українських 

землях війн засвідчив, що тема має свої особливості. Означена проблематика 

досить молода, і процес формування наукових висновків набирає обертів. 

Окремої роботи, яка проаналізувала стан наукової розробки, ще не було 

представлено. Історіографічні фрагменти зустрічаються здебільшого у 

дисертаційних дослідженнях, дотичних до жіночої історії тем – воєнне 

повсякдення, благодійна діяльність, біженство. Загальні характеристики 

української історіографії Першої світової війни розробили О. Реєнт і 

Б. Янишин3, К. Кондратюк і О.  Сухий4, М. Зеркаль5, Л. Гуцало6. Дослідники 

одностайні в тому, що доба незалежності принесла кардинальні зміни в 

історіографії, методології, проблематиці досліджень. З’явився інтерес до 

соціальної сторони війни, мікроісторії, гендерної проблематики.  

Теоретико-методологічні засади знайшли своє висвітлення у працях 

І. Колесник7, Я. Калакури8, Л.  Зашкільняка9, А. Коцура і В. Коцура10. 

                                                      
3 Реєнт О.П. Україна в період Першої світової війни: історіографічний аналіз. Український 

історичний журнал. 2004. № 4. С. 3-37. 
4 Сухий О. Сучасна національна історіографія новітньої історії України (1914-2009 рр.): навч. 

посіб. Мін-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Львів: Вид. центр ЛНУ 

ім. Івана Франка, 2010. 261 с. 
5 Зеркаль М. Перша світова війна і Україна: історіографія проблеми. Історичний архів. 2015. 

Вип. 14. С. 158-166. 
6 Гуцало Л.В. Перша світова війна і Україна у сучасній українській історіографії. Інтермарум: 

історія, політика, культура. 2017. № 4. С. 119-131. 
7 Колесник І. І. Українська історіографія (XVIII ‒ початок XX століття). K.: Генеза, 2000. 256 с. 
8 Калакура Я. С. Українська історіографія: Курс лекцій. К.: Ґенеза, 2004. 496 с. 
9 Зашкільняк Л. Методологія історії: Від давнини до сучасності. Львів: Вид-во ЛНУ ім. 

І. Я. Франка, 1999. 226 с. 
10 Коцур В.П. Історіографія історії України: Курс лекцій. Чернівці, 1999. 519 с. 
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Історіографічний аспект теми розглянули Т. Герасимов11, Л. Жванко12, 

М. Байдак13, М. Дядюк14, О. Бетлій15, О. Онищенко16, Н. Загребельна, І. Коляда17, 

О. Бежук18. Орієнтирами у вивченні історіографічного аспекту ролі жіноцтва 

слугують роботи О. Мамроцької, Т. Орлової. 

Можна впевнено стверджувати, що сучасні дослідники жіночої історії 

війни частково працюють у рамках чотирьох складових, запропонованих 

французькою дослідницею Франсуазою Тебо: хронологія та форми мобілізації 

жінок; випробування та зміни у повсякденному житті; патріотизм, пацифізм і 

участь у соціальних протестах, вплив війни на індивідуальний життєвий шлях, 

місце жінки у суспільстві19. 

Питання повсякденного життя розкриваються у роботах Т. Герасимова20, 

М. Байдак21, Є. Джумиги22, О. Винник23, О. Вільшанської24. Досліджували 

соціальні виступи і демонстрації населення під час війни та акцентували увагу 

на численних фактах жіночих бунтів Є. Джумига, О. Павлишин, М. Вороніна25, 

                                                      
11 Герасимов Т.Ю. Повсякденне життя міського населення Правобережної України в роки 

Першої світової війни (1914 – лютий 1917 рр.): дис. … доктор. іст. наук: 07.00.01. Кам’янець-

Подільський, 2018. 489 с. 
12 Жванко Л. Біженство Першої світової війни: історіографія проблеми чи проблеми 

історіографії? Історіографічні дослідження в Україні: Зб. наук. пр. 2008. Вип. 18. С. 388. 
13 Байдак М. С. Жінка в умовах війни у світлі повсякденних практик (на матеріалах Галичини 

1914–1921 рр.): дис. … канд. іст. наук: 07.00.01. Львів, 2018. 308 с. 
14 Дядюк М. Український жіночий рух у міжвоєнній Галичині: між гендерною ідентичністю та 

національною заангажованістю. Львів. 2011. 368 с. 
15 Бетлій О. Перша світова війна та Україна: неперехрещені шляхи історії та пам’яті. Україна 

модерна. №23/2016. C. 15-22. 
16 Оніщенко О. В. Жінки в суспільно-політичному житті України. 1917 рік: дис. ... канд. іст. 

наук: 07.00.01. Київ, 2008. 184 с. 
17 Загребельна Н.І.; Коляда І.А. Велика війна: Українство і благодійність (1914-1917 рр.). Київ: 

[б.в.], 2006. 193 с. 
18 Бежук О.М. Благодійна діяльність українського жіноцтва у роки Першої світової війни та 

післявоєнний період. Вісник Львівської комерційної академії. Серія «Гуманітарні науки» 

[Ювілейний збірник на пошану С. Гелея]. 2011. Вип.10. С. 271-278. 
19 Жінки Європи у Першій світовій війні (1914-1918 р.): конспект лекції Франсуази Тебо. URL: 

http://uamoderna.com/event/thebaud-lecture-women-wwi-overview 
20 Павлишин О. Емансипація жінки-селянки в роки Першої світової війни. «Бабська 

революція» 1918 р. у Східній Галичині. Україна модерна. 2016. Вип. 23. С. 152-170. 
21 Байдак М.С. Громадська діяльність як спосіб емансипації жінки в роки Першої світової 

війни (на прикладі українок Галичини). Українознавчий альманах. 2015. Вип.18. С. 119-123. 
22 Джумига Є.Ю. Вплив Першої світової війни на повсякденне життя населення Одеси (1914 - 

лютий 1917 рр.): дис. … канд. іст. наук: 07.00.01. Одеса, 2015. 160 с. 
23 Винник. О. Регламентація щоденних практик у публічному просторі Львова (1914–1918 рр.). 

Магістеріум. Історичні студії. Національний університет "Києво-Могилянська академія". 

2010. Вип. 41. С. 16-21. 
24 Вільшанська О. Л. Зміни в громадському побуті населення Києва на початку Першої світової 

війни. Проблеми історії України XIX – початку XX ст. 2003. Вип. 6. С. 245–254. 
25 Вороніна М.С. Гендерно-ментальні особливості Сумщини як одна з передумов 

розповсюдження більшовизму (1861-1917 рр.). Studia Slobozhanica. 2019. Вип.5. С. 25-26. 
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В. Заброварний, О. Михайлюк, М. Байдак, Т. Герасимов. Питання біженців 

розкривається у наукових працях С. Попика26, І. Береста27, О. Бежук, Л. Жванко, 

Т. Лазанської28, Т. Лихачової29.  

Життя і долю жінок біженок розкривають праці Л. Жванко, І. Береста, 

С. Попика, О. Бежук, О. Білобровець, В. Гвоздик30.  

Питання благодійної діяльності під час війни 1914-1918 рр. відобразили у 

своїх публікаціях Н. Загребельна31, Ф. Ступак32, О. Донік33, Л. Жванко, 

Є. Джумига34, Н. Сейко35, О. Вільшанська36, Ж. Тітовська37, Т. Ісса38, Т. Курінна, 

М. Байдак, О. Бежук, Л.  Смоляр39, Є. Джумига, О. Ткаченко40, Д. Сергієнко41.  

                                                      
26 Попик С.Д. Українці в Австрії 1914-1918. Австрійська політика в українському питанні 

періоду Великої війни. Київ; Чернівці: Золоті литаври, 1999. 235 с. 
27 Берест І.Р. Перша світова війна на землях Східної Галичини і Західної Волині: люди, події, 

факти. Львів: Вид-во УАД, 2015. 322 с. 
28 Лазанська Т. Становище біженців України в роки Першої світової війни. Проблеми історії 

України ХІХ – початку ХХ ст. 2009. Вип. 16. С. 199. 
29 Лихачова Т.М. Культурно-просвітницька робота серед біженців- поляків з Царства 

Польського в роки Першої світової війни. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої 

історії: зб. наук. пр. Х., 2007. Вип. 10. С. 89. 
30 Гвоздик В. Становище біженців в Олександрівському повіті Катеринославської губернії в 

умовах Першої світової війни (1915-1916 рр.). Наукові праці історичного факультету 

Запорізького національного університету. 2012. XXXIV. С. 70-74. 
31 Загребельна Н.І.; Коляда І.А. Велика війна: Українство і благодійність (1914-1917 рр.). Київ: 

[б.в.], 2006. 193 с. 
32 Ступак Ф.Я. Благодійність та суспільна опіка в Україні (кінець XVIII – початок ХХ ст.). 

Київ: Видавництво Інституту історії України НАН України., 2009. 269 с. 
33 Донік О.М. Всеросійський земський союз в Україні: структура, напрями та результати 

діяльності. Український історичний журнал. 2014. №3. С. 23-37.; Донік М.О. Громадська 

благодійність в роки Першої світової війни. Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. 

2005. Вип. 9. С. 61-86. 
34 Джумига Є.Ю. Вплив Першої світової війни на повсякденне життя населення Одеси 

(1914 - лютий 1917 рр.): дис. … канд. іст. наук: 07.00.01. Одеса, 2015. 160 с.  
35 Сейко Н.А. Доброчинність поляків у сфері освіти України (XIX – поч. ХХ ст.). Київський 

учбовий округ: монографія. Житомир: Полісся, 2007. 320 с. 
36 Вільшанська О. Л. Зміни в громадському побуті населення Києва на початку Першої 

світової війни. Проблеми історії України XIX – початку XX ст. 2003. Вип. 6. С. 245–254. 
37 Тітовська Ж. В. Діяльність жіночих громадських об’єднань у роки Першої світової війни 

(1914-1917). Збірник наукових праць Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. Серія 

«Історія та географія». Харків, 2010. Вип. 40. С. 23-26. 
38 Ісса Т.В. Благодійна діяльність дворянства Київської губернії під час Першої світової 

війни: дис. … канд. іст. наук: 07.00.01. Київ, 2017. 217 с. 
39 Смоляр Л. Минуле заради майбутнього. Жіночий рух кін. ХІХ ст.- поч. ХХ ст. Одеса, 

1998. 408 с. 
40 Ткаченко О. В. Підприємницька та меценатська діяльність родини Терещенків в Україні 

(1861-1917 рр.).: дис... канд. іст. наук: 07.00.01. Київ, 1998. С. 118-119. 
41 Сергієнко Д.В. Меценатська діяльність жіноцтва родини Терещенків (друга половина 

XIX – початок XX ст.). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного 

університету. 2015. Вип. 44(1). С. 87-90. 
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Діяльність сестер милосердя у ЧХ чи при інших організаціях розкривається 

у працях К. Світич42, Т. Моісеєвої43, С. Кармалюка44, В. Оріховського45, 

К. Недрі46, О. Силки47, Т. Герасимова.  

Участь жінок у військових формуваннях УСС досліджували 

М. Богачевська-Хом’як48, М. Байдак, О. Бежук49, О. Книгицька50, М. Дядюк51, 

П. Лазечко52, Б. Трофим’як53, Б. Савчук54, О. Козуля55, в армії Російської імперії – 

О. Онищенко56, Ж. Тітовська57, В. Пархоменко58.  

Отже, кожен із означених періодів, зважаючи на історичні обставини, по-

своєму відображає інтерпретацію теми. Аналізуючи стан наукового вивчення, 

можна стверджувати, що жіноча історія Великої війни – новітня тема в 

історичній науці, активно вивчається і розробляється.  

                                                      
42 Бурмага В.П., Світич К. С. Роль жінки в організації допомоги фронту в роки Першої 

світової війни (на матеріалах України). Вопросы германской истории. 2015. С. 57-64. 
43 Моісеєва Т.М. Громади сестер милосердя: критерії формування сестринського персоналу 

(за матеріалами статутів). Інтелігенція і влада. Серія Історія. 2013. Вип.29. С. 165 -175. 
44 Кармалюк С.П. Діяльність організацій Червоного Хреста в Україні в 1867- 1920 рр.: дис... 

канд. іст. наук: 07.00.01. Кам'янець-Подільський, 1998. 183 с. 
45 Оріховський В.О. Діяльність Російського Товариства Червоного Хреста у роки Першої 

світової війни (1914-1917 рр.): дис. … канд. іст. наук: 07.00.02. Чернівці,1997. 247 с. 
46 Недря К.М. Почесний громадянин міста Катеринослава – князь М.П. Урусов. Суспільно-

політичний портрет. Д.: Національний гірничий університет, 2013. 159 с.  
47 Силка О.З. Сільські відділення Російського товариства Червоного Хреста в Лівобережній 

Україні. Проблеми історії України XIX - початку XX ст. 2014. Вип. 23. С. 234-246. 
48 Богачевська-Хомяк М. Білим по білому: Жінки у громадському житті України 1884–1939. 

Львів: Український католицький університет. 2018. 520 с.  
49 Байдак М.С., Бежук О.М. Українське жіноцтво в роки Першої світової війни: спектр 

суспільних ролей. Українські жінки у горнилі модернізації / під заг. ред. О. Кісь.  Харків, 

2017. С. 78–105. 
50 Книгиницька О.В. Громадська, військова та науково-педагогічна діяльність Олени 

Степанів.: дис... канд. іст. наук: 07.00.01. Львів, 2018. 224 с. 
51 Дядюк М. Український жіночий рух у міжвоєнній Галичині: між гендерною ідентичністю 

та національною заангажованістю. Львів. 2011. 368 с. 
52 Лазечко П. Участь галицького жіноцтва в стрілецькому русі. Наукові записки. 

Львівський історичний музей. Львів, 1993. Вип. 1. С. 143-149. 
53 Трофим’як Б. Фізичне виховання і спортивний рух у Західній Україні (від поч. 30-40х рр. 

ХІХ ст. – до 1939 р.). Визвольний шлях. 1997. Вип. 10-12. С. 1247-1260. 
54 Савчук Б. Жіноцтво в суспільному житті Західної України (остання третина ХІХ ст. – 

1939 р.). Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1998. С. 60. 
55 Козуля О. Хорунжий української армії. Рідна школа. 1996. № 5-6. С. 27-33. 
56 Оніщенко О. В. Жіночі батальйони у 1917 р.: міф революції чи реалії воєнної доби?  

Література та культура Полісся. 2009. Вип. 49. С. 13-17. 
57 Тітовська Ж.В. Російські жінки-добровольці на фронтах Першої світової війни (1914-

1917 рр.). Вісник Луганського Національного Університету імені Тараса Шевченка. 2011. 

№11 (222). Ч. 1. Історичні науки. С.52-60. 
58 Пархоменко В.А. У войны забытое лицо... Малоизвестные страницы Первой мировой. 

Николаев: ННУ им. В. А. Сухомлинского, 2011. 180 с. 
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У підрозділі 1.2 «Джерельний комплекс, його класифікація та 

інформаційний потенціал» з’ясовано процес формування джерельної бази 

дослідження, особливості її складових, запропоновано схему класифікації 

джерел за основними групами, характеризується кожна з них, відображені їх 

інформаційні можливості та специфіка використання: 

1) документальні джерела досліджуваного періоду можна поділити на дві 

підгрупи. До першої входить офіційна документація – звіти різного плану 

благодійних та громадських організацій, які розпочали свою діяльність із 

початком війни у 1914 році і діяли протягом 1915, 1916, 1917 років. Друга 

підгрупа – це збірки документів, зібрані і підготовлені сучасними дослідниками, 

в яких відображаються окремі аспекти даної проблематики;  

2) узагальнювальні праці і монографії (індивідуальні та колективні). Перші 

присвячені подіям Першої світової війни, регіональній історії Галичини, 

Буковини, боротьбі українських січових стрільців. На жаль, ми не можемо 

назвати жодної монографії, яка б узагальнила жіночий досвід війни і розкрила 

життя та діяльність жінки у різноманітних сферах. Монографії зображають 

жіноцтво на різних історичних етапах, у тому числі і в роки Першої світової 

війни;  

3) статті у наукових журналах і збірниках – найчисленніший пласт джерел 

нашої роботи. Написані в різні роки, переважно сучасної доби, вони дають змогу 

розглянути процес розкриття теми і еволюцію історичних поглядів авторів. До 

нашої роботи включені наукові розвідки, які містять характеристики низки 

різних питань, що стосуються повсякдення, економіки війни, біженства, 

благодійності, Товариства Червоного Хреста. До даної групи джерел входять і 

статті іноземних авторів, які подають власні оцінки «women history» на території 

України;  

3) матеріали науково-практичних конференцій;  

4) дисертації та автореферати дисертацій. Всі використані роботи в нашому 

дослідженні – результати роботи істориків вже у новітній час;  

5) довідкова та навчальна література представлена статтями в 

енциклопедичних виданнях «Енциклопедія історії України» (2003-2014 рр.), 

«Історія в термінах і поняттях: довідник» (2014 р.), «Сучасний словник з етики: 

Словник» (2014 р.), «Тернопільський енциклопедичний словник» (2008 р.), 

«Жінки України. Біографічний енциклопедичний словник» (2001 р.). Вони дають 

наукове пояснення ряду наукових дефініцій, які використані нами у дисертації. 

Навчальна література сполучає ідеї та концепції історіографічних досліджень;  

6) джерела особового походження, насамперед, автобіографії, спогади 

українок, які воювали на фронті, працювали у благодійних організаціях чи 

сестрами милосердя.  
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У підрозділі 1.3 «Теоретико-методологічні засади дослідження» 

охарактеризовано методологічні принципи та методи історіографічного пізнання 

теми жінок України у Першій світовій війні. Працюючи над дисертацією, 

авторка дотримувалася методологічних принципів – історизму, системності, 

об’єктивності, всебічності, наступності (спадкоємності). Виконанню 

дослідницьких завдань послугувало використання комплексу методів 

історіографії: історіографічного аналізу і синтезу, системно-структурного і 

проблемного підходу, логічний, історико-ситуаційний, порівняльний, 

біографічний, методи типологізації, класифікації, періодизації.  

Другий розділ – «Історична думка про життя і роль жінок в період 

Першої світової війни» – складається з трьох підрозділів.  

У підрозділі 2.1 – «Наукова репрезентація життя українських жінок у 

містах і селах в роки війни» – встановлено, що предметом аналізу у даному 

контексті виступають статистичні дані кількості жінок і чоловіків, повсякденне 

життя жінок у містах і селах, матеріальне становище дружин мобілізованих, 

участь жінок у акціях непокори і антивоєнних демонстраціях, жіноча мода, 

жіночі образи у мистецтві, сфера зайнятості, девіантна поведінка. 

Здійснений історіографічний аналіз свідчить, що перші нечисленні 

дослідження з’явилися під час війни. Є. Гельмгольц і Фребелівське товариство 

видали окремо один від одного праці, які розкривали становище дружин 

мобілізованих. Щодо радянського часу, то тематика повсякденного життя міст 

розглядалася опосередковано, в контексті загострення класових протиріч, як 

передумови приходу більшовиків до влади. Про становище робітниць і жіночі 

виступи згадували Й. Щербина, А. Гриценко, К. Шиян, Ю. Кирьянов, 

О. Комаренко, Є. Маленко, М. Марковський.  

Основний пласт проаналізованих історіографічних джерел з теми – роботи 

сучасних дослідників (М. Байдак, О. Драч, Є. Джумиги, О. Павлишина, 

Т. Герасимова, О. Вільшанської, В. Заполовського, В. Качмали, Ю. Кирієнка, 

О. Бетлій, О. Онищенко, О. Маєвського, М. Вороніної, К. Світич і В. Бурмиги, 

Н. Шапошнікової, С. Орлик). Історики констатують демографічні зміни та 

трансформацію традиційних укладів життя як жительок прифронтових зон, так і 

в тилу, містянок і селянок. Вчені одностайні у думці, що війна дала поштовх 

жіночій ініціативі, розширила участь жiнок в усiх сферах життя та їх професійну 

зайнятість, породила громадську ініціативу, уможливила відчуття жінками 

свободи і відповідальності, водночас війна зробила жінку більш уразливою і 

незахищеною у суспільстві.  

У підрозділі 2.2. «Доля жінок біженок та переселенок у таборах в 

Австро-Угорській імперії: стан наукового вивчення» з’ясовуються особливості 

дослідження долі жінок в таборах для біженців і виселенців у Австро-Угорській 

імперії. Публікації, що інформували суспільство про умови життя таборян, 
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друкувалися ще під час війни. А протягом міжвоєнного періоду дослідники були 

зорієнтовані на визначення причин репресій проти українського населення і 

публікації спогадів очевидців (В. Маковський, В. Ваврик). В радянський період 

формула «війна – переддень революції» майже витіснила інші напрямки 

дослідження, але окремі українські історики (В. Осечинський) розглядали у своїх 

роботах питання репресій і функціонування таборів. Доля жінок привертала і 

привертає увагу дослідників у контексті вивчення масштабів покарань, різних 

форм знущань австрійських і угорських військових (В. Сурнін, В. Гайсенюк, 

С. Суляк). До питання життя українців у таборах стали повертатися вже сучасні 

історики, які акумулюють і доповнюють своїх попередників. Протягом останніх 

років зроблені спроби визначення кількості постраждалих (І. Берест, С. Попик, 

О. Мазур). Табірній діяльності, а саме культурно-просвітній роботі жінок-

таборянок, присвячений науковий доробок О. Бежук, короткі відомості подають 

М. Байдак, В. Старик.  

У підрозділі 2.3 «Дослідники про біженців в українських губерніях 

Російської імперії» проаналізовано праці Л. Жванко, Т. Лихачової, 

Т. Лазанської, О. Курцева, П. Гетрела, Л. Багас, С. Олійника, В. Гвоздика, 

В. Пархоменко, Ю. Берестеня, В. Мороза. Українські дослідники одностайні в 

думці, що жінки і діти становили більшість серед біженців Галичини, Волині, 

Царства польського, які були змушені шукати прихистку в прифронтових і 

тилових губерніях Російської імперії. Історики детально висвітлюють масштаби 

біженецького руху, виділяють його види і окреслюють регіональні особливості. 

З’являються поодинокі наукові розвідки щодо життя, переживань, 

психологічного навантаження, буденних турбот жінок, змушених змінити 

звичне життя. 

У вітчизняній історіографії питання біженців тісно пов’язане з темою 

благодійності. О. Донік, Н. Загребельна, І. Коляда, Ф. Ступак, досліджуючи 

діяльність громадських організацій, висвітлюють окреслене нами питання з 

точки зору допомоги різних товариств ВЗС, ВСМ, ЧХ, Тетянинського комітету 

та ін. Вони розглядають, які організації взяли на себе роль допомоги біженцям, 

як організовувався рух і розподіл, реєстрація виселених, де і як облаштовувалися 

харчувальні, санітарно-епідемічні, розподільчі пункти, притулки для дітей, 

лікарні для хворих та інша інфраструктура. Приділяється увага також процесу 

облаштування людей на нових місцях, яким чином надавалася матеріальна, 

фінансова і трудова допомога.  

У третьому розділі «Погляди істориків на благодійну діяльність 

українського жіноцтва та Червоний Хрест» представлено на розгляд два 

підрозділи.  

У підрозділі 3.1 «Благодійність жінок України в роки війни: 

історіографія» визначено, що дане питання зацікавило лише сучасних істориків. 
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У радянській історіографії благодійність була поза межами наукових інтересів. 

У сучасних дослідженнях О. Доніка, Н. Загребельної, К. Світич, Т. Курінної, 

Ф. Ступака визначено, що війна дала можливість жінкам проявити себе на ниві 

допомоги постраждалим.  

Здебільшого тема благодійності пов’язана із діяльністю всеросійських, 

національних і приватних організацій, які взяли на себе допомогу військовим, 

постраждалим, пораненим цивільному населенню, біженцям, жінкам і дітям. 

Найбільша увага приділена масштабній діяльності Всеросійського союзу міст, 

Всеросійського земського союзу, Комітету Південно-Західного фронту союзу 

міст допомоги хворим і пораненим воїнам, Товариству допомоги населенню 

Півдня Росії, яке постраждало від воєнних дій.  

Окрема низка дослідників спеціалізуються на вивченні функціонування 

Комітету її імператорської величності великої княжни Тетяни Миколаївни з 

надання тимчасової допомоги постраждалим від воєнних дій (Н. Загребельна, 

Л. Жванко, Н. Сейко, С. Світленко, В. Мирончук). 

Дослідники проаналізували склад різних благодійних організацій і 

чисельність жінок в губернських і повітових комітетах ВСМ, ВЗС, визначивши, 

що жінки хоч нерівномірно, але були залучені до комітетів. Часто створювалися 

окремі Дамські комітети при шпиталях, установах, організаціях, притулках, 

гуртожитках, в освітніх установах, які брали на себе обов’язки опіки над дітьми, 

пораненими, біженцями; збирання речей, одягу, необхідних ліків, коштів на 

потреби потерпілих; проведення благодійних вечорів, аукціонів, вистав; 

відвідування біженців, депортованих із Західної України, виселенців.  

 Окремо суто жіночим благодійним установам в українських губерніях 

присвятила розділ монографії Л. Смоляр, Ж. Тітовська, Л. Жванко, Ю. Берестень, 

В. Мороз, Т. Павлова, Ф. Ступак, Є. Джумига, а Західної України – О. Бежук, 

М. Байдак.  

Активно досліджується питання приватної допомоги. Науковці 

констатують значущість вкладу дворянок Київської губернії (Т. Ісса, 

Т. Клименко), південних губерній (Н. Гончарова), жінок родини Терещенків 

(О. Донік, О. Ткаченко, Д. Сергієнко, Н. Загребельна та І. Коляда), жіночих 

освітніх установ (К. Потіцкая, К. Світич, Ю. Берестень, В. Мороз, І. Гребцова, 

С. Нижнікова).  

У підрозділі 3.2 «Сестри милосердя та Червоний Хрест в історичній 

науковій літературі» представлено особливості відображення в історичній 

літературі питань діяльності общин сестер милосердя під час Першої світової 

війни.  

У радянській історіографії проблематика діяльності ЧХ в роки війни не була 

пріоритетною для дослідження. Наявні історичні розвідки та видання радянських 

дослідників розповідали про досягнення вже радянського товариства ЧХ, його 
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участь у створенні осередків первинної санітарної допомоги, організації медико-

санітарної справи та обходили увагою дорадянську історію товариства. Новий 

етап в історіографії теми розпочався після проголошення незалежності України.  

Початок дослідженню теми поклали дисертації С. Кармалюка і 

В. Оріховського, спільна робота М. Кукурудзяка, С. Кармалюка, В. Волошина. 

Наукова розробка питання відбувається в контексті діяльності осередків РТЧХ в 

роки війни, дамських комітетів і общин сестер милосердя. С. Кармалюк, 

В. Оріховський, Ф. Ступак, І. Круковська, Т. Мойсеєва, К. Недря, О. Силка, 

М. Байдак, О. Бежук, Ю. Берестень і В. Мороз, А. Срібная розширили вивчення 

предметного поля діяльності общин сестер милосердя як на теренах українських 

територій Російської та Австро-Угорської імперій, так і за їх межами. 

Позитивною тенденцією виступає збагачення досліджень сучасних істориків 

архівними матеріалами. Наукове висвітлення знайшли питання особливостей 

праці сестер милосердя на фронті і в тилу, віковий, етнічний склад, умови праці 

у шпиталях і в зоні бойових дій, курси та навчання основам медицини (К. Світич, 

І. Круковська, Т. Моїсеєва, К. Недря, П. Кліщинський). У працях зарубіжних 

істориків знайшли своє відображення питання еволюції образу сестер милосердя 

під час війни (Б. Колоницький, Є. Сенявська, О. Сімонова), поодинокі згадки 

зустрічаються в роботах Є. Джумиги, Т. Герасимова.  

Четвертий розділ «Феномен жіночої участі у військових формуваннях в 

роки війни: історіографія» присвячений відображенню історичною наукою 

особливостей участі жінок у військових формуваннях УСС і армії Російської 

імперії.  

У підрозділі 4.1. «Військова діяльність українських жінок у лавах УСС: 

історичні дослідження» аналізуються дослідження, що розкривають стан і 

особливості вивчення діяльності жінок у військових формуваннях Українських 

січових стрільців. Про жінок в УСС першими заговорили учасники тогочасних 

подій, які опинилися в еміграції – В. Темницький, С. Ріпецький, І. Поритко, 

О. Станімір. Перші наукові оцінки і аналіз участі жінок у військових діях 

представила діаспорна дослідниця М. Богачевська-Хом’як. 

У незалежній Україні на жінок у війську звернули увагу історики 

спортивного пластового руху на Західній Україні на початку ХХ ст. – 

М. Лазечко, Б. Савчук, О. Козуля, Б. Трофим’як. Вони детально вивчали 

військову підготовку пластунів, а також їх участь у військових діях Першої 

світової війни. Висвітлення проблеми в історіографії останніх років має т. зв. 

«особистий» характер, що базується на джерелах особового походження і 

повідомленнях тогочасної преси про жінок-добровольців. Сучасні історики 

(М. Байдак, О. Бежук, О. Книгицька, М. Дядюк), головним чином, підходять до 

вивчення жіночих історій через виявлення та аналіз причин і наслідків їх вчинку; 

повсякденного життя у фронтових умовах; взаємодію з чоловічим середовищем. 
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Найбільше інформації в наукових виданнях можна знайти про Олену Степанів, 

Софію Галечко, Ганну Дмитерко, Ірену Кузь, Ольгу Підвисоцьку, а інші 

персоналії в українській історіографії представлені лише епізодично, що 

зумовлює актуальність подальших досліджень.  

У підрозділі 4.2. «Наукова розробка питання ролі жінок в армії Російської 

імперії» розглянуто стан вивчення в українській історіографії питання 

формування жіночих підрозділів в армії Російської імперії та участі окремих 

жінок у військових діях. Тема малодосліджена, вивчається окремими 

дослідниками О. Онищенко, Ж. Тітовською. Науковці вивчали, як і коли 

формувалися у Києві, Харкові, Полтаві жіночі батальйони, причини і мотиви, 

жінок які бажали воювати, як проходив відбір і навчання. Окремі факти про 

подвиги українок наводили у своїх роботах В. Пархоменко, Є. Джумига, 

Ж. Абашева. Питання жіночої інклюзії у воєнне співтовариство на основі 

щоденника військового лікаря В.П. Кравцова вивчала дніпровська дослідниця 

В. Лавренко. 

 

ВИСНОВКИ 

У висновках підсумовано результати дослідження, узагальнено 

обґрунтовані в дисертації основні положення, що виносяться на захист. 

– На основі аналізу стану наукової розробки теми встановлено, що життя і 

доля жінок України не було предметом системного та цілісного 

історіографічного вивчення. Нинішня ситуація пов’язана з молодим віком теми, 

як історичного дослідження, а також нарощенням кількості наукових публікацій. 

Короткі різнопланові історіографічні фрагменти присутні у роботах М. Байдак, 

Т. Герасимова, О. Бежук, М. Дядюк, але комплексне історіографічне 

дослідження було відсутнє. У дисертації з’ясовано процес нагромадження знань 

про жіноцтво в роки війни 1914–1918 рр. та виокремлено три історіографічні 

періоди: 1) перший (1914–1939 рр.); 2) другий (1939–1991 рр.); 3) третій (1991–

2019 рр.). Розгляд суперечливого процесу нагромадження конкретно-історичних 

знань у рамках цих періодів дав змогу виявити напрями і тенденції розвитку 

теми. Дисертаційне дослідження базується на комплексі історіографічних 

джерел, які поділені на такі групи: документальні джерела, узагальнювальні 

праці і монографії, статті в наукових журналах і збірниках, матеріали науково-

практичних конференцій, дисертації та автореферати дисертацій, довідкова та 

навчальна література, джерела особового походження. Працюючи над 

дисертацією, авторка дотримувалася методологічних принципів – історизму, 

системності, об’єктивності, всебічності, наступності (спадкоємності). 

Виконанню дослідницьких завдань послугувало використання комплексу 

методів історіографії: історіографічного аналізу і синтезу, системно-
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структурного і проблемного підходу, логічний, історико-ситуаційний, 

порівняльний, біографічний, методи типологізації, класифікації, періодизації. 

– Історіографічний аналіз історії повсякденності в роки Першої світової 

війни засвідчує, що сучасні дослідники розглядають тему через призму жіночого 

досвіду. Науковці констатують, що жінки становили більшість у містах, тому, 

без врахування історії прекрасної половини, картина буденного життя міста чи 

села не буде повноцінною. У сучасній українській історичній науці є низка 

ґрунтовних публікацій, що висвітлюють життя різних категорій жінок: селянок і 

міщанок, робітниць, дружин мобілізованих, інтелігенток і дворянок. Дослідники 

повсякдення та економічної історії в роки війни одностайні, що війна 

кардинально змінила сфери жіночої зайнятості – жінки були змушені 

опановувати важкі, чоловічі професії, замінити чоловіків на підприємствах, 

заводах, залізницях та в інших сферах (М. Байдак, Т. Герасимов, 

Н. Шапошнікова та О. Павлишин). Досліджуючи умови життя жінок у місті і 

селі, М. Байдак, О. Павлишин, прийшли до висновку, що селянки опинилися в 

більш вигідному становищі. Але водночас В. Качмала, Б. Заброварний 

розповідають про тяжкі обов’язки селянки в умовах окупаційного режиму чи на 

прифронтових територіях. Низка авторів (Є. Джумига, О. Павлишин, 

М. Вороніна, В. Заброварний, О. Михайлюк, М. Байдак, Т. Герасимов) 

досліджували соціальні виступи і демонстрації населення під час війни і 

акцентували увагу на численних фактах жіночих бунтів. Вони відзначили 

активність жінок, що відстоювали свої земельні наділи або ж вимагали обіцяну 

допомогу від держави. Слід зазначити, що це одна із жіночих тем, що 

розглядалася радянськими істориками (Є. Маленко, О. Кошик, Ю. Кір’янов, 

А. Гриценко і К. Шиян) як одна із причин революції 1917 р. Також жіноча 

тематика висвітлюється в контексті деструктивного впливу Першої світової 

війни на суспільство, а саме таких явищ, як девіантна поведінка, шахрайство, 

самогубства. Автори (Т. Герасимов, О. Винник, О. Бетлій, О. Кирієнко) 

намагалися поглянути на проблему з точки зору соціально-економічних 

проблем, які виникали під час війни, і в яких опинилися жінки. Аналіз літератури 

свідчить, що на сучасному історіографічному етапі комплексно вивчається 

питання біженецького руху з територій Галичини, Буковини, Волині та інших 

прифронтових територій на теренах українських губерній Російської імперії та в 

глибині Австро-Угорської імперії. Дослідники (Л. Жванко, Т. Лазанська, 

Т. Лихачова) одностайні у думці, що переважну частину біженців становили 

жінки та діти. У їхніх наукових студіях розкриваються причини і масштаби 

біженецького руху, діяльність органів опіки біженців, транспортування і 

влаштування переміщених людей. Тема австро-угорських репресій і таборів для 

біженців знайшла висвітлення у роботах західноукраїнських істориків до та після 

Другої світової війни. Але цілісного осмислення проблема почала набувати в 
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останнє десятиліття. У працях С. Попика, І. Береста, О. Бежук вивчаються і 

аналізуються умови життя у таких таборах як Гмінд, Вольфсберг, Гредіг та ін. Не 

оминається питання життя жінок. У наукових студіях зазначається, що жінки в 

таборах дбали про духовне життя, освіту дітей, займалися вишиванням.  

– Вагоме місце в історичній літературі про жіноцтво під час війни посідають 

праці про благодійність. Тема відродилася завдяки сучасним науковцям. 

Дослідниками переконливо доведено, що благодійна справа стала сферою, в якій 

жінки змогли проявити себе повною мірою. Радянськими істориками 

благодійність фактично не вивчалася, адже трактувалась як «явище буржуазного 

суспільства». Тому, тема стала досліджуватися істориками у новітній час. 

Сучасна історіографія благодійної діяльності представлена декількома як 

загальними роботами про організацію допомоги військовим, біженцям, дітям, 

так і спеціалізованими публікаціями про вклад жінок у доброчинну справу під 

час війни. М. Байдак, О. Бежук вивчали діяльність львівських жіночих 

благодійних організацій; Л. Смоляр, Є. Джумига – одеських; О. Донік, 

Н. Загребельна та Є. Маковей, О. Ткаченко, Д. Сергієнко – внесок жінок родини 

Терещенків; Т. Ісса, Т. Клименко, Н. Гончарова, К. Потіцкая – розглянули 

благодійну діяльність представниць дворянських родин; К. Світич, І. Гребцова, 

С. Нижнікова – благодійність освітянок; Л. Жванко, Н. Сейко – діяльність 

Тетянинського комітету. Сучасними науковцями активно розробляється тема 

сестер милосердя в общинах й осередках Товариства Червоного Хреста. У центрі 

уваги дослідників особливості служби сестер, напрямки діяльності окремих 

общин, організація допомоги у військовий час на фронті і в тилу, курси сестер 

милосердя, умови перебування їх на фронті, ставлення до них населення та 

військових. Нечисленними є дослідження, які б розкривали досвід роботи 

сестрою милосердя самими жінками: як складалося їх життя, коли вони 

потрапили на фронт, з якими труднощами довелося зіткнутися. Цілий комплекс 

питань даної теми з’ясовують К. Світич, Т. Моісеєва, С. Кармалюк, 

В. Оріховський, К. Недря, О. Силка, Т. Герасимов. Їм належить висновок, що рух 

сестер милосердя набрав чималих розмірів, жоден шпиталь чи госпіталь не 

обходився без жіночої допомоги. Сестрами милосердя ставали як представниці 

різних соціальних верст, так і з різних причин. Їх праця і умови на фронті були 

важкими, жінки часто гинули під час військових дій чи перевтоми, а ставлення 

населення і військових змінювалось протягом війни: від образу «милосердного 

ангела» до символу розпусти.  

– В українській історіографії відображено висвітлення теми феномену 

жінки на війні. Слід відзначити, що першість у дослідженнях тримають 

історикині Льовова (М. Байдак, О. Бежук), які вивчають образи жінок у лавах 

УСС. Використовуючи методологію західних колег, вони досліджують причини 

їхніх вчинків, життя на фронті, військові обов’язки, сприйняття жінок-воїнів 
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чоловіками. Дана тема характеризується наявністю пласту мемуарної літератури, 

яка видавалася одразу після війни або публікувалася в еміграції. Чималий внесок 

у дану тему внесли публікації діаспорних вчених, які були свідками подій. 

Питання формування жіночих військових підрозділів в українських губерніях 

Російської імперії у науковій літературі окремо вивчався дослідниками 

О. Оніщенко, Ж. Тітовською. Науковцями доведено, що жіночі батальйони 

почали формуватися у Києві, Харкові, Полтаві і чимало українок бажали 

воювати. 

– Попри те, що на сьогодні з’явився масив публікацій, присвячених жінкам 

у Першій світовій війні, чимало проблем і надалі залишаються 

малодослідженими, чи не з’ясованими взагалі. Потребують вивчення щоденні 

виклики, з якими стикалися жінки під час війни. Відчутною є потреба 

додаткового пошуку та аналізу праць про харчування, медицину, моду, щоденні 

виклики для жінок. Окремого дослідження та залучення широкого комплексу 

джерел особливо потребує жіноча праця у Товаристві Червоного Хреста. Поза 

дослідницьким полем залишається сприйняття війни звичайними жінками, їх 

емоційний стан, питання стосунків жінок і чоловіків на фронті та вдома. Більш 

глибокого осмислення також потребує питання впливу війни на жіночий рух та 

емансипацію. Необхідно продовжити вивчення теми участі жінок у військових 

одиницях, що формувалися у Києві, Полтаві в 1917 році. А також пошук праць, 

які б розкрили інформацію про жінок у штабі, лікарнях УСС. Недостатньо 

охоплені увагою питання жіночих благодійних організацій, що діяли під час 

війни. А саме їхні цілі, напрями, методи, досягнення, а також імена жінок, які 

працювали в даних товариствах.  

На часі постає видання комплексної роботи, яка б узагальнила жіночий 

досвід війни українських земель, як Російської, так і Австро-Угорської імперій, 

широко презентувала всі сфери жіночого життя під час Першої світової війни.  
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10. Гук М.С. Жінки у товаристві Червоного Хреста у роки Першої світової 

війни у вітчизняних дослідженнях. Матеріали ХІІІ міжнародної конференції 
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АНОТАЦІЯ 
 

Гук М.С. Жінки України у Першій світовій війні: історіографія. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні 

дисципліни». – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Київ, 2020. 

Здійснено комплексне історіографічне дослідження життя жіноцтва у роки 

Першої світової війни 1914-1918 рр. Всебічно проаналізовано основні етапи, 

напрямки і особливості вивчення теми. Введено до наукового обігу широке коло 

нових історіографічних джерел, які практично не підлягали науковому аналізу. 
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Визначено основні історико-методологічні засади наукових досліджень 

проблеми.  

Відображено інтерпретацію в науковій літературі питання жіночого 

повсякдення, змін у професійній сфері, громадської і соціальної активності 

жіноцтва у містах і селах на українських територіях у складі Австро-Угорської 

та Російської імперій. Розкрито провідні тенденції вивчення громадської, 

благодійної, харитативної, медичної, милосердної діяльності як окремих жінок, 

так і цілих організацій. Проаналізовано наукову ситуацію навколо участі жінок 

у військових формуваннях Легіону Українських січових стрільців та армії 

Російської імперії. Окреслено на основі наявних праць недостатньо вивчені 

аспекти, визначено напрями майбутніх досліджень.  

Ключові слова: жінка, Перша світова війна, благодійність, повсякдення, 

сестри милосердя, жінка-вояк, Українські січові стрільці, Товариство Червоного 

Хреста.  

АНОТАЦИЯ 
 

Гук М.С. Женщины Украины в Первой мировой войне: историография. - 

Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.06 "Историография, источниковедение и специальные 

исторические дисциплины". - Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченко, Киев, 2020.  

Осуществлено комплексное историографическое исследование жизни 

женщины в годы Первой мировой войны 1914-1918 гг. Всесторонне 

проанализировано основные этапы, направления и особенности изучения темы. 

Был вовлечен в научный оборот широкий круг историографических источников, 

которые практически не подлежали научному анализу. Определены основные 

историко-методологические принципы научных исследований проблемы. 

Отображена интерпретация в научной литературе тема женской повседневной 

жизни в городах и селах на украинских территориях, входивших в состав Австро-

Венгерской и Российской империй. Раскрыты ведущие тенденции изучения 

общественной, благотворительной, медицинской, милосердной деятельности 

как отдельных женщин, так и целых организаций. Проанализирована научная 

ситуация вокруг участия женщин в военных формированиях Легиона 

Украинских сечевых стрелков и армии Русской империи. На основе имеющихся 

трудов определены недостаточно изученные аспекты, очерчены направления 

будущих исследований.  

Ключевые слова: женщина, Первая мировая война, благотворительность, 

повседневность, сестры милосердия, женщина-воин, Украинские сечевые 

стрельцы, Общество Красного Креста. 
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SUMMАRY 
 

M. Huk. Women of Ukraine in the First World War: historiography. – Qualifying 

scientific work on the rights of the manuscript. 

Thesis research for the degree of сandidate of Historical Sciences in the specialty 

07.00.06 “Historiography, Source Studies and Special Historical Disciplines”. – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2020. 

For the first time in the national historical science, the thesis carries out a 

comprehensive historiographic study of women during the First World War of 1914-

1918. The author thoroughly analyses basic stages, directions and peculiarities of 

research on the topic. She distinguishes three historiographic periods and one sub-

period: first (1914-1939), second (1939-1991) and third (1991-2019). These periods 

reflect the tendencies of national science in the interpretation of social, military, 

everyday history of war in the Russian and Austro-Hungarian empires. 

The author has found, systematized and revealed the potential of sources for the 

period of 1914-2019. She introduces into the scientific circulation a wide range of new 

historiographical sources that were practically not subject to historiographic 

processing. On this basis, key aspects of the outlined topic are identified. It has been 

found that a positive trend in the late 20th – early 21th centuries in this context is the 

systematic enrichment of a set of historiographical sources on the topic through the 

involvement of new documents and materials in specific historical studies of certain 

aspects of women's life during the First World War; there are publications dedicated to 

everyday life in different cities and villages, to public, charitable and medical work of 

both female individuals and women organizations, to the participation of women in the 

military formation of the Legion of Ukrainian Sich Riflemen and the army of the 

Russian Empire. 

The author states that the historiographical representation of the role of Ukrainian 

womanhood during the First World War has its own peculiarities. The topic is studied 

on a territorial basis: they either examine women of Galicia and Bukovina or those of 

Dnieper Ukraine. The division is caused by the territorial borders of Ukraine during 

the war and the existence between the two empires. Women of Western Ukraine were 

in the war zone, they survived occupation, were forced to relocate, while women of the 

Ukrainian provinces of the Russian Empire were in the rear, but also experienced the 

problems of war: famine, unemployment, loss of men and illness. Most researchers 

tend to study the specifics of women's lives at the regional level. Therefore, it is 

necessary to state the fact that there is no comprehensive analysis of individual 

monographs that would compare the women's experience of war in the two warring 

empires or wound find out common features and differences in the wartime life of 

womankind.  

The study reveals that most researchers are starting to pay attention to various 

aspects of military life, including the lives of women in cities and villages of Ukraine. 
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Most authors find that there are dramatic changes in the traditional way of life of urban 

dwellers: the replacement of men in their workplaces and the acquisition of new 

professions by women. The author highlights an aspect of the study of deviant behavior 

which increased in cities during the war. She also mentions about the participation of 

women in numerous riots and social movements during the war which indicates the 

increasing and transformation of women's positions in society.  

For the first time in historiography, the research of women's charity during the 

war has been made. Scientists' findings illustrate that war became an opportunity for 

women to show their ability to help refugees, the wounded, the military, children, and 

women themselves. Many philanthropists of various social backgrounds joined public 

organizations and made a significant contribution to helping the community and the 

front. 

The analysis has shown that study of the nursing movement is tightly connected 

with the study of the activities of the Red Cross Societies. Historians focus on the living 

and working conditions of the Sisters of Mercy in war and peacetime, the quantitative 

and ethnic composition of communities. Researchers are interested in the reasons that 

prompted women to devote their lives to serving the sick and injured, professional 

training in communities and on short-term courses, as well as participation in military 

operations of women’s sanitary units and nurses.  

The historiographic analysis proves that the study of women's military history 

is gaining momentum. The coverage of the problem in historiography has the so-

called "personal" character based on sources of personal origin and on the time, 

press reports about women volunteers. Modern researchers mainly approach the 

study of women's stories by identifying and analyzing the causes and consequences 

of their actions, daily life in frontal conditions, interaction with the male 

environment.  

The practical significance of the thesis research is in possibility to use its results 

in the scientific development of complex intelligence on anthropological and social 

problems of both the First World War and gender history. The development of a 

numerical historiographic base can serve to expand the areas of research on the 

socio-economic, demographic, cultural-anthropological, and psychological 

dimension of war. The study of the historiography of charity, of everyday life, of 

military history allows us to diversify our understanding of the life and role of 

women during the war. 

Keywords: woman, the First World War, charity, everyday life, Sisters of Mercy, 

woman warrior, Ukrainian Sich Riflemen. 
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