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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку історичної науки в 

Україні помітно зростає зацікавленість дослідників проблематикою 

повсякденного життя міських спільнот, що зумовило потребу залучення до 

наукового обігу нових груп джерел, вироблення якісно нових підходів та засобів 

реалізації наукових пошуків. Дослідники прийшли до необхідності не лише 

реконструювати події як такі та вивчати життєписи відомих історичних постатей, 

а й досліджувати життя пересічної людини у його буденних проявах. Об'єктом 

наукових розвідок все частіше стають стиль життя, система потреб та інтересів 

пересічної людини, сфера дозвілля та приватного життя.   

Головна увага дослідників повсякденності зосереджується на щоденній 

діяльності із властивим для неї елементом повторюваності. З огляду на це, 

газетна періодика є важливою складовою джерельного комплексу при вивченні 

життя міського соціуму за останнє століття. Досліджувані матеріали київських 

газет 1905-1914 рр., як свідки своєї епохи, практично погодинно відтворюють 

живу картину тогочасного життя містян, фокусують на своїх сторінках різні 

аспекти повсякденної дійсності, показуючи при цьому людину та її дії за 

конкретних обставин. Відрізняючись проблематикою матеріалів, стилем та 

методами подачі інформації, газети у різній формі та з різних точок споглядання 

висвітлювали актуальні проблеми життя Києва, складаючи в сукупності цілісну 

картину міського повсякдення того часу. 

Вибір теми дослідження зумовлений необхідністю систематизувати і 

узагальнити історію вивчення газетної періодики Києва 1905-1914 рр., показати 

джерельне значення газетних матеріалів для відтворення міського повсякдення  

досліджуваного періоду. Актуальність проблематики дисертаційної роботи 

посилюється відсутністю спеціального комплексного дослідження  

інформаційних ресурсів київських газет про міське повсякдення в координатах 

історичного джерелознавства.  

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

 Дисертація виконана у межах загальної науково-дослідної теми «Україна в 

загальноєвропейських історичних процесах: пошуки цивілізаційного вибору» 

(державний реєстраційний номер 16БФ046-01), включеної до тематичного плану 

історичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка і відповідає напрямку наукових пошуків кафедри архівознавства та 

спеціальних галузей історичної науки. 

Об’єктом дослідження є інформаційні ресурси київської газетної 

періодики 1905-1914 рр. про міське повсякдення. 

Предметом дослідження є тенденції формування джерельного потенціалу 

з історії  повсякдення в м. Києві на  сторінках  київських газет 1905-1914 рр. 

Хронологічні межі роботи охоплюють період 1905 - 1914 рр., тобто від 

появи відомого Маніфесту 17 жовтня 1905 р., який декларував свободу друку, до 

початку Першої світової війни і введення військової цензури. 
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Географічні межі дисертації визначаються законодавчо закріпленими 

межами території Києва досліджуваного періоду з урахуванням адміністративно-

територіальних трансформацій міста та динаміки зростання його площі за 

рахунок систематичного приєднання промислово розвинених передмість, 

робітничих та дачних поселень. Географія дослідження охоплює територію 8 

поліцейських дільниць Києва 1905-1914 рр.: Палацової, Старокиївської, 

Либідської, Бульварної, Подільської, Печерської, Плоської та Лук’янівської, а 

також – приєднаних у той час до Києва Верхньої і Нижньої Солом’янки, 

Протасового та Кучминого Ярів, селищ Деміївка, Караваєві Дачі, приміських 

дачних поселень Святошино і Пущі Водиці. 

Мета дисертаційної роботи визначена з урахуванням стану наукової 

розробки теми, її актуальності  і полягає у з’ясуванні джерельного значення 

відомостей газетної періодики Києва 1905-1914 рр. для системного дослідження  

повсякденного життя в місті. 

Поставлена мета реалізується вирішенням наступних дослідницьких 

завдань: 

- з’ясувати стан висвітлення проблеми, встановити повноту і 

репрезентативність її джерельного забезпечення, охарактеризувати 

методологічний інструментарій дослідження; 

         -   простежити процес становлення  і розвитку газетної періодики Києва  та 

виявити особливості її функціонування в досліджуваний період; 

 -  розглянути кількісний, проблемно-тематичний і жанровий діапазон 

київських газет, їх мовні особливості та цільову аудиторію; 

- проаналізувати зміст, визначити основні форми та напрями відображення 

в газетах повсякдення киян; 

-  дослідити інформативні можливості газетних матеріалів для вивчення 

історичних умов формування та правил організації міського повсякдення,   

механізмів адміністративного регулювання київських буднів; 

- розкрити джерельне значення газетної періодики для з’ясування 

правового становища містян різних національностей, визначення соціально-

демографічних,  економічних, конфесійних особливостей  та суспільних настроїв 

мешканців; 

- довести можливість реконструкції на основі газетних публікацій 

матеріально-побутової складової  повсякденного життя, організації дозвілля,  

розвитку благоустрою та медичного обслуговування киян; 

-  сформулювати  пропозиції щодо подальшого опрацювання  проблеми в 

координатах історичного джерелознавства.   

Методологічну основу дослідження складають загальнонаукові принципи 

історизму, цілісності, системності, об’єктивності, всебічності та акумулятивності 

знань.  При написанні дисертаційної роботи були використані загальнонаукові, 

міждисциплінарні, спеціально-історичні та джерелознавчі методи наукового 

пізнання, зокрема: аналіз, синтез, історико-типологічний, проблемно-

хронологічний, історико-системний, порівняльно-історичний, аналітичний, 
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історико-критичний, математично-статистичні методи вибірки та контент-

аналізу.   

Наукова новизна полягає у постановці  і вивченні актуальної проблеми, 

яка досі не отримувала всебічного та ґрунтовного висвітлення в історичній науці.  

Вперше комплексно проаналізовано газетну періодику м. Києва 1905-            

1914 рр. як джерело для системного дослідження повсякденного життя міста у 

зазначених вище географічних та хронологічних межах, визначено основні 

форми та напрями відображення в газетах щоденних практик містян. 

Враховуючи сучасні наукові підходи до вивчення преси, запропоновано власний 

варіант класифікації газет, виявлено окремі похибки та неточності 

бібліографічних видань щодо підзаголовків, датування та рубрикації окремих 

друкованих органів. Введено до наукового обігу великий масив конкретно-

історичної інформації, яка доповнює відомі факти з повсякденного життя Києва 

1905-1914 рр. новим матеріалом, з різних точок споглядання розкриває зміст 

базових сегментів міської щоденності. 

Уточнено відомості про кількісний, проблемно-тематичний і жанровий 

діапазон газет, які видавалися у м. Києві протягом 1905-1914 рр., умови їх 

функціонування в досліджуваний період. 

Отримали подальший розвиток джерелознавче дослідження преси, 

вивчення проблемно-тематичного поля історії міської повсякденності, розгляд 

цензурної політики в Російській імперії та її місцевих особливостей, 

обґрунтування ролі суспільних, політичних, соціальних, економічних та 

культурних чинників у функціонуванні газетної періодики Києва того часу, 

впливу останніх на її зміст, кількісні показники та періодичність виходу.  

Практичне значення одержаних у процесі дослідження результатів 

полягає у можливості використання матеріалів дисертаційної роботи, її основних 

положень та авторських узагальнень при написанні монографій, статей, 

підручників, довідників, розробці навчально-методичних програм, підготовці 

нормативних та спеціальних курсів з історії України, джерелознавства, 

історичного краєзнавства, історичної урбаністики, журналістики та історії 

повсякденності. Введений до наукового обігу фактичний матеріал окреслює різні 

складові буденного життя киян того часу і може бути корисним при залученні 

його у науково-дослідній, експозиційній та просвітницькій  роботі сучасних  

музеїв Києва. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дисертаційного дослідження апробовано у формі доповідей, виступів і 

публікацій на 9 конференціях: X Міжнародній науковій конференції студентів, 

аспірантів та молодих вчених «Дні науки історичного факультету – 2016»             

(Київ, 21 квітня 2016 р.); Всеукраїнській науковій конференції «Сімнадцяті 

джерелознавчі читання, присвячені 150-річчю з дня народження Михайла 

Грушевського» (Київ, 16 листопада 2016 р.); XV Міжнародній науковій 

конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Шевченківська весна – 

2017: історія» (Київ, 16 березня 2017 р.); 70-тій Міжнародній науковій 

конференції «Каразінські читання (історичні науки)» (Харків, 28 квітня                 
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2017 р.); Х Міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих 

учених «Дні науки історичного факультету 2017 (до 200-річчя з дня народження 

М.І. Костомарова)» (Київ, 11 травня 2017 р.); Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Перші Ґеретівські читання» (Тернопіль, 7 червня 2017 р.);                   

IV Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

гуманітарних та природничих наук. Історичні науки» (Одеса, 25-26 серпня             

2017 р.);  Всеукраїнській науковій конференції «Вісімнадцяті джерелознавчі 

читання, присвячені 100-річчю Української революції» (Київ,  15 листопада         

2017 р.); XVI Міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та 

молодих учених «Шевченківська весна – 2018: історія» (Київ, 15 березня         

2018 р.). 

Публікації. Результати дослідження викладені у 15 наукових публікаціях:  

7 статтях, опублікованих у журналах та збірниках, які включені до Переліку 

наукових фахових видань України, серед них 4 – у виданнях, індексованих у 

міжнародних наукометричних базах та 8 роботах апробаційного характеру, які 

додатково розкривають окремі положення дисертації. 

Структура дисертації обумовлена метою, завданнями та характером 

дослідження. Робота складається зі вступу, 4 розділів (9 підрозділів), висновків, 

списку використаних джерел і літератури (549 позицій, 37 с.) та додатків (2 

додатки, 23 с.), послідовність яких відповідає внутрішній логіці опрацювання 

теми. Загальний обсяг дисертації складає 280 с., з них основного тексту – 205 с.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обгрунтовано актуальність теми, визначено мету, наукові 

завдання, об'єкт і предмет дослідження, окреслено хронологічні та географічні 

межі дисертаційної роботи, розкрито наукову новизну і практичне значення 

отриманих результатів, наведено дані про апробацію основних положень та 

висновків дисертації. 

У першому розділі «Історіографія, джерельна база та методологія 

дослідження» проведено аналіз рівня наукового вивчення теми, встановлено 

повноту і репрезентативність її джерельного забезпечення, охарактеризовано 

методологічний інструментарій дослідження. 

У підрозділі 1.1. «Стан дослідження проблеми» висвітлено науковий 

доробок істориків та пресознавців, які торкалися у своїх працях різних 

проблемних питань в рамках досліджуваної теми, виділено окремі етапи в історії 

вивчення київських газет,  проаналізовано теоретико-методологічні підходи, що 

сформувалися в межах української та зарубіжної історіографії щодо проблеми 

повсякдення як об'єкту історичного пізнання.  

Історіографічний огляд у дисертації здійснено за проблемним та 

хронологічним принципами.  

Перші спроби вивчення історичних умов розвитку та особливостей 

функціонування київських газетних видань 1905-1914 рр. почалися відразу після 

зняття обмежень друку і належать самим співробітникам редакцій та 



 

 

5 

дописувачам: Б. Грінченку, М. Грушевському, В. Доманицькому, О. Русову,           

А. Савенку та ін.
1
 Знаковою особливістю історіографії дорадянського періоду є 

посилена увага до україномовних періодичних видань, які почали з'являтися на 

хвилі революційних подій 1905-1907 рр. та публіцистичний характер праць. 

Радянський період характерний особливою увагою до вивчення 

більшовицької преси. Дослідженню окремих питань розвитку газетного друку у 

Києві присвячені роботи Є. Демченко, В. Ігнатієнка, В. Стрельського,                        

О. Гермайзе
2
. Партійний тиск змушує дослідників у рамках пануючої ідеології 

підходити до класифікації преси та вивчати окремі її тематичні групи. Разом з 

тим, розвиток джерелознавчого напрямку в історичній науці сприяє виробленню 

теоретико-методологічних основ вивчення масових джерел, преса починає 

вивчатися як одна з груп історичних джерел. Великий внесок у вивчення 

проблеми розвитку газетної періодики зробили у цей час вчені в еміграції                 

(С. Наріжний, А. Животко, Д. Дорошенко, В. Міяковський, Ю. Тернопільський). 

Окремий розділ українській періодиці присвятили автори «Енциклопедії 

українознавства» (1949 р.), виданій у Нью-Йорку Науковим товариством               

ім. Т. Шевченка
3
.  

Зі здобуттям Україною незалежності увага дослідників зосереджується на 

історії преси, вивченні репрезентативності газетними матеріалами проблемних 

питань політичної та етнічної історії. Дослідження київських газет 1905-              

1914 рр. як історичного джерела представлене роботами І. Крупського,                  

А. Бойко-Гагаріна, Р. Гули, Р. Загорулька, Т. Антонченко, О. Мусіяченко та ін.
4
 

Однією з провідних тенденцій сучасної історіографії є посилена увага 

дослідників до історії та змісту окремих газет, першість серед яких сьогодні 

тримають щоденні видання «Громадська думка», «Рада» та «Киевлянин». Серед 

авторів таких наукових праць: О. Березовський, І. Крупський, Р. Гула,                  

В. Гутковський, П. Опанащук, А. Кобинець, Н. Фіголь, І. Старовойтенко,                

                                                 
1
 Грінченко Б. Тяжким шляхом (про українську пресу). К., 1912. 74 с.; Грушевський М. До наших читачів з Росії. 

ЛНВ. 1907. Т. 37. С. 3; Доманицький В. Українська преса в 1906. Україна. 1907. № 1. С. 48-65; Русов А.                        

К изданию народной украинской газеты. Киевская старина. 1906. № 1. С. 16-17; Савенко А. Заметки. DCCXII. 

Киевлянин. 1909. № 102. С. 2; Садовский В. Законопроект о печате и украинская пресса. Украинская жизнь. 1913. 

С. 8-14. 
2
 Демченко Е. Политическая графика Киева периода революции 1905-1907 гг. К., 1976. 187 с.; Її ж. Сатирическая 

пресса Украины 1905-1907 гг. К., 1980. 147 с.; Гермайзе О. Нариси з історії революційного руху на Україні. Т. 1: 

Революційна Українська Партія (РУП). К, 1926. 387 с.; Ігнатієнко В. Історія української преси та її вивчення. 

Бібліологічні вісті. 1923. № 3. С. 21–26; Його ж. Бібліографія української преси. (1816-1923 рр.): історико-

бібліографічний етюд. Х., 1926. 76 с.; Стрельський В.  Джерелознавство історії СРСР. Період імперіалізму: навч. 

посіб. для студ. іст. ф-тів ун-тів УРСР. К., 1958. 480 с.; Його ж. Источниковедение истории СССР. Период 

империализма. Конец XIX в. 1917 г. М., 1962. 604 с. 
3
 Енциклопедія українознавства. Мюнхен – Нью-Йорк,  1949. Т. 1. Ч. 3. С. 803-1200. 

4
 Бойко-Гагарін А. Дореволюційні газети як джерело вивчення історії музейної справи в Україні. Краєзнавство. 

2016. № 3 / 4. С. 134-146; Крупський І. Українська щоденна газета Наддніпрянщини «Рада» (1906-1914 рр.): 

типологічна характеристика видання, проблематика газетно-публіцистичних виступів. Вісник Львівського ун-ту. 

Журналістика. Л., 2004. Вип. 25. С. 231-239; Гула Р. Політичний аспект єврейського питання у подіях першої 

російської революції на сторінках видання "Киевлянин". Гілея. К., 2014. Вип. 81 (№ 2). С. 163-165; Загорулько Р. 

Газети Києва 1905-1914 рр. як джерело вивчення українського питання: дис. … канд. іст. наук : 07.00.06. Київ, 

2013. 218 с.; Антонченко Т. Періодична преса Києва як джерело вивчення суспільно–політичної історії України 

(1905–1914 рр.) : дис. … канд. іст. наук : 07.00.06. Київ, 2004. 206 с.; Мусіяченко О. Газети як джерело 

дослідження музичного життя Києва кінця ХІХ – початку ХХ ст. Наук. праці іст. ф-ту Запорізького нац. ун-ту. 

2016. Вип. 45, Т. 2. С. 38-41. 
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Ю. Половинчак. Через призму діяльності цензурних установ київські газети 

вивчають І. Басенко, А. Заводовський, М. Щербак, Н. Щербак, В. Юрченко
5
. 

Широко використовуються у дисертації пресознавчі розвідки А. Волобуєвої,           

Н. Сидоренко, В. Георгієвської, М. Романюка та бібліографічні покажчики 

преси
6
.  

Важливим компонентом історіографічного огляду в рамках досліджуваної 

теми став аналіз праць, автори яких вивчали різні сторони повсякденного життя  

Києва початку ХХ ст. Систематичні напрацювання у цьому напрямку належать: 

В. Ковалинському, О. Анісімову, М. Приходько, М. Кальницькому,                         

С. Машкевичу, В. Галайбі. Реалії міської щоденності у контексті аналізу 

повсякденного життя єврейської громади Києва знайшли відображення у 

монографії відомого американського гербеїста Натана Меїра «Євреї в Києві. 

1859-1914»
7
. Окремою тематичною групою загального історіографічного 

комплексу є роботи, що розкривають зміст та структуру самого повсякдення. 

Підгрунтям розвитку історії повсякденності як самостійного напрямку 

людинознавчих студій в сучасній гуманітаристиці стали праці представників 

французької школи «Анналів» у Франції, А. Людтке та А. Шюца в Німеччині,   

А. Гуревича в Росії; інтенсивного розвитку вона набула у роботах                            

Ш. Фіцпатрик у США
8
. В українській історіографії теоретико-методологічні 

засади напряму розвивають В. Горобець, О. Удод, О. Коляструк та ін.
9
 У 

площині конкретно-історичних досліджень найбільший відсоток становлять 

праці про радянське повсякдення. Окремі аспекти цієї проблеми знайшли 

відображення у роботах О. Вільшанської, М. Борисенка, О. Лисенка,                          
                                                 
5
 Басенко І. Характеристика щоденної суспільно-політичної преси Києва за матеріалами цензурних звітів (1907-

1914 рр.). Наукові записки НаУКМА: Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 143. Історичні 

науки. К., 2013. С. 15-20; Заводовський А. Шляхи становлення та причини кризи української преси 

Наддніпрянщини у 1905–1907 рр. Наук. праці Кам’янець-Подільського держ. пед. ун-ту: історичні науки. 

Коломия, 2000. Т. 4 (6). С. 72–80; Щербак М., Щербак Н. Цензура і преса в Києві на початку ХХ ст. Сучасність: 

література, наука, мистецтво, суспільне життя. К., 2007. Вип. 9 (557). С. 141-146; Щербак Н. Діяльність 

цензури в українських губерніях на початку ХХ ст.  Історичний журнал. К., 2007. № 6 (36). С. 58-64; Юрченко В. 

Реформа цензурної системи на початку ХХ ст. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок 

України: науково-практичний збірник. 2009. № 4 (51). С. 169-174. 
6
 Волобуєва А. Історія української журналістики. Преса Києва (1935-1917). Суспільно-духовна і національно-

культурна спрямованість. К., 2015. 191 с.; Волобуєва А., Сидоренко Н. Формування преси Києва (1835-1918). К., 

2011. 208 с.; Георгієвська В., Сидоренко Н. Історія української журналістики: становлення та розвиток рекламно-

довідкової преси на території Східної України (ХІХ-початок ХХ ст.): навч. посіб. К., 2010. 224 с.; Романюк M. 

Історія української преси: Проблеми періодизації. Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. Л., 1994. 

Вип. 1. С. 6–13; Періодичні видання Києва (1835-1917 рр.): покажчик. К., 2011. Т. 1-4; Київські газети 1838-         

1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: наук. катал. К., 2015. 608 с. 
7
 Меїр Натан. Євреї в Києві, 1859 – 1914. К., 2016. 416 с. 

8
 Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм XV – XVIII ст.: У 3 кн. К., 1995; Ле Гофф Ж. 

Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. 376 с.; Гуревич А. Индивид и социум на средневековом Западе. 

СПб.: Александрия, 2009. 492 с.; Шюц А. Структуры повседневного мышления. Социс. 1988. № 2. С. 129-138; 

Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы: город. М., 2001.     

380 с. 
9
 Горобець В. Історія повсякдення. Енциклопедія історії України: у 10 т. К., 2005. Т. 3: Е – Й. С. 618; Коляструк О. 

Джерела з історії повсякденності. Повоєнна Україна: нариси соціальної історії (друга половина 1940-х – середина 

1950-х рр.). К., 2010. № 2. С. 49-72; Її ж. Методологія історії повсякдення. Вісник Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: Історія. 2011. № 982,  вип. 44. С. 8-21;  Її ж. Предмет історії 

повсякденності: історіографічний огляд його становлення у зарубіжній та вітчизняній історичній науці. УІЖ. 

2007. № 1. С. 174-184; Удод О. Історія повсякденності як провідний напрям української історіографії. 

Краєзнавство. 2010. № 3. С. 6-9. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж29137:Іст.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж29137:Іст.
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О. Акуніна
10

. Спільною ознакою згадуваних праць є антропоцентричний вимір 

повсякденності та соціокультурний підхід до її вивчення. 

Аналіз історіографії засвідчив, що інформативний потенціал київських 

газет 1905-1914 рр. у вивченні проблеми міського повсякдення не ставав 

окремою темою наукового дослідження і розкривається у дисертаційній роботі 

вперше. 

У підрозділі 1.2. «Джерельний комплекс та методологічні засади 

дослідження» окреслено структуру і рівень репрезентативності джерельної бази 

теми, обгрунтовано методологічний апарат дисертаційної роботи. 

У процесі дослідження виявлено та опрацьовано великий масив джерел,  

які мають різне походження, відрізняються внутрішньою структурою, 

призначенням та методами викладу інформації. Роботу побудовано на аналізі 

широкого корпусу газетних видань, архівних матеріалів, опублікованих 

документальних збірників та мемуарної літератури. Опрацьовано серію адресних, 

пам’ятних і довідкових видань Києва 1905-1914 рр. За тематикою актуалізований 

у роботі джерельний комплекс поділяється на документи і матеріали, які 

розкривають історичні умови розвитку київського газетного друку та 

інформаційні ресурси про міське повсякдення.  

Основу джерельної бази дисертаційної роботи складають матеріали  газет, 

що видавалися у Києві протягом 1905-1914 рр. та відображають різні напрямки 

міського життя у той час. До наукового обігу залучено близько 320 газетних 

публікацій, серед яких матеріали видань «Громадська думка», «Рада», 

«Киевлянин», «Маяк», «Киевское утро», «Газета», «Киевское слово», «Киев», 

«Киевская жизнь», «Киевские вести», «Последние новости», «Киевская мысль», 

«Киевские губернские ведомости», «Южная копейка», «Днепровские 

судоходные листки». Важливу роль у вивченні проблем житлового забезпечення 

займають матеріали газети «Квартироуказатель г. Киева». 

Історія київських газет 1905-1914 рр. та особливості адміністративного 

регулювання міських буднів широко відтворені в архівних матеріалах, основний 

масив яких зосереджений у фондах ЦДІАК України. Широко представленими у 

роботі є документи фондів Канцелярії Київського окремого цензора (ЦДІАК 

України, ф. 294), Канцелярії Київського, Подільського та Волинського генерал-

губернатора (ЦДІАК України, ф. 442), Київського тимчасового комітету в 

справах друку (ЦДІАК України, ф. 295), редакцій газет «Киевлянин» (ЦДІАК 

України, ф. 296) та  «Рада» (ІР НБУВ,  ф. 44). Особливу цінність у контексті 

даного дослідження становлять чернетки щорічної звітної документації цензорів.  

Значний інтерес для дослідження тенденцій розвитку преси у Києві та 

особливостей формування її джерельного потенціалу складають опубліковані 

                                                 
10

 Вільшанська О. Реклама на рубежі ХІХ-ХХ ст. у повсякденному житті населення України. Проблеми історії 

України ХІХ – початку ХХ ст. Вип. 12. К., 2006. С. 87- 94; Борисенко М. Життя та побут міського населення 

України у 20-30-х рр. ХХ ст. К., 2009. 271 с.; Лисенко О. Історія повсякденності як галузь наукового знання 

(повсякденна історія війни: методологічні нотатки). Історія повсякденності: теорія та практика: матеріали 

Всеукр. наук. конф., Переяслав-Хмельницький, 14-15 трав. 2010 р. Переяслав-Хмельницький, 2010. С. 11-19; 

Акунін О. Селянство півдня України в кінці 20-х – на початку 30-х років ХХ століття: побутовий, морально-

психологічний та соціальний аспекти. Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. К., 2006. Вип. 15.               

С. 265-272. 
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документальні збірники. Окремі публікації документів та матеріалів 

статистичного характеру використані з метою уточнення, доповнення і перевірки 

відомостей актуалізованого у роботі корпусу газет про міське повсякдення. 

Помітно доповнили джерельну базу дослідження мемуари та спогади видавців, 

відомих державних, громадських і культурних діячів Києва того часу, серед 

яких: Д. Дорошенко, П. Курлов, В. Новицький, І. Антонович,  М. Садовський,              

Є. Чикаленко. 

 Методологічний апарат дисертаційної роботи складає система принципів, 

підходів та методів, які у своїй сукупності дозволили комплексно проаналізувати 

історіографію проблеми та актуалізований комплекс джерел, окреслити 

предметне поле самої повсякденності і визначити рівень повноти відображення її 

складових на сторінках київських газет 1905-1914 рр. 

Дослідження базується на принципах науковості, історизму, об’єктивності, 

цілісності, всебічності та акумулятивності знань. У процесі підготовки наукової 

роботи використані загальнонаукові, міждисциплінарні, конкретно-історичні та 

джерелознавчі методи наукового пізнання. Перший етап дослідження включає 

пошук і відбір для подальшої роботи комплексу історичних джерел та 

історіографії дослідження і базується на евристичних методиках наукового 

пошуку, методах аналізу та синтезу, класифікації та систематизації відібраних 

матеріалів. Опрацювання сформованого джерельного комплексу грунтується на 

методиках джерелознавчого аналізу, що включає в себе аналітичну та 

синтетичну критику відібраних текстів. Інтерпретацію фактів і формування 

основних положень дисертації здійснено з використанням історико-

типологічного, проблемно-хронологічного, історико-системного, порівняльно-

історичного, аналітичного та історико-критичного методів. Особливості 

джерельної бази дисертації зумовили потребу залучення у процесі дослідження 

математично-статистичних наукових методів вибірки і контент-аналізу. В рамках 

міждисциплінарного підходу до вивчення теми обгрунтовано використані у 

дослідженні окремі складові методологічного інструментарію історичної 

психології та історії повсякденності. Визначення базових сегментів повсякдення 

здійснюється у роботі в межах соціокультурного підходу. 

Отже, джерельну базу дисертаційної роботи можна охарактеризувати як 

достатньо повну та репрезентативну в рамках досліджуваної теми. Використаний 

у процесі дослідження методологічний інструментарій дозволив вирішити 

обумовлені метою наукові завдання дисертації. 

Другий розділ «Загальна характеристика газетних видань Києва» 

присвячений огляду історичних умов розвитку газетної періодики міста у 

визначених в роботі хронологічних межах, класифікації та систематизації 

виявлених газет, аналізу їх внутрішньої жанрової структури. 

У підрозділі 2.1. «Тенденції розвитку преси та її місцева специфіка»  на тлі 

загальних суспільно-політичних і видавничих процесів в Російській імперії 

розкрито процес функціонування газетної періодики Києва у 1905-1914 рр., 

простежено особливості практики видання у місті газет різними мовами, 

висвітлено економічні та соціокультурні фактори розвитку київського друку. 
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Аналіз історичних умов видавничої діяльності у місті та особливостей змін 

нормативно-правової бази в галузі друку дозволили простежити тенденції 

функціонування київських газет 1905-1914 рр., виділивши в хронологічних межах 

дослідження 2 послідовні етапи: 1) 1905-1907 рр. – розвиток газетних видань 

міста періоду Першої російської революції; 2) 1907-1914 рр. – газетна періодика  

в роки політичної реакції. 

Початок Першої російської революції та декларовані у Маніфесті                    

17 жовтня 1905 р. громадські свободи дали сильний поштовх для розвитку 

видавничої справи у місті. «Тимчасові правила про періодичну пресу» від           

24 листопада 1905 р. скасували попередню цензуру в Російській імперії, 

формально зменшили адміністративний тиск на видавця. На практиці ж серія 

положень, доповнень до «Тимчасових правил...» і додаткових урядових 

розпоряджень наділила місцеву владу широкими повноваженнями у питаннях 

закриття типографій, вилучення газет із продажу, притягнення їх видавців і 

дописувачів до відповідальності та відображає основні етапи повернення владою 

преси у звичне для самодержавства русло. Протягом 1905-1907 рр. у Києві 

видавалося 68 газет: 61 – російською мовою, 4 – українською, 3 –  польською; 45 

газетних видань з’явилися на хвилі революції, 37 з них проіснували менше року. 

Третьочервневий державний переворот 1907 рр. став початком періоду 

політичної реакції, у питаннях друку для якого характерні помітне скорочення 

кількості газет суспільно-політичного спрямування, зростання чисельності 

позовів і судових справ проти видавців, зміна контенту опозиційних газет та 

розвиток рекламно-довідкового напрямку у періодиці, який меншою мірою 

привертав до себе увагу цензури. За даними бібліографічних покажчиків та звітів 

Тимчасового комітету у справах друку, в Києві протягом 1908-1914 рр. 

видавалося щонайменше 80 газет, 74 з яких були під наглядом цензури, лише 7 

видань носили відкритий опозиційний характер.  

Разом з тим, рівень насиченості міського ринку газетною продукцією був  

тісно переплетений з інформаційними потребами населення Києва, яке протягом 

1905-1914 рр. зросло з 450 тис. до 629, 3 тис. осіб та пов'язаний з економічним і 

соціокультурним розвитком самого міста. Це підтверджує широкий тематичний 

спектр видань, їх кількість, тираж і періодичність виходу. З вересня 1914 р. на 

території Російської імперії введено інститут військової цензури. Близько 30 

київських видань були заборонені як опозиційні. 

У підрозділі 2.2. «Тематичні та жанрові особливості відображення 

повсякдення» на основі системного підходу газетна періодика Києва 1905-              

1914 рр. вивчається як цілісна соціально-інформаційна система свого часу із 

власною внутрішньою структурою. Розкрито методи та напрямки відображення 

міської щоденності газетами різних тематичних груп, проаналізовано 

особливості розподілу у них матеріалів за рубриками та жанрами. 

Комплекс виявлених у процесі роботи над дисертацією газет включає 132 

видання, які можна класифікувати за: тематикою, мовою друку, ідейною 

спрямованістю, періодичністю та тривалістю виходу, вартістю передплати.                

В основу запропонованої у дослідженні класифікації покладено проблемно-
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тематичний принцип. За змістом газети поділено на: універсальні,  громадсько-

політичні, професійні, релігійні, рекламно-довідкові, торгово-економічні, 

сільськогосподарські, науково-освітні та мистецько-розважальні. В рамках 

виокремлених тематичних груп виділяються окремі підгрупи, які мали власні 

особливості у відображенні повсякденної дійсності Києва 1905-1914 рр.  

Громадсько-політична преса видавалася у місті партіями та громадськими 

організаціями і відображала способи впливу різних ідейних течій на суспільство; 

релігійні видання є цінним історичним джерелом при вивченні духовної 

складової міських буднів, ролі церкви у повсякденному житті містян, проблем 

філантропії та соціальних аномалій; рекламно-довідкові газети широко 

висвітлюють проблему попиту-пропозиції на київському ринку товарів та послуг 

і т.д. До окремих видань у сучасній історіографії прийнято застосовувати поняття 

«універсальні». Газети цієї групи («Киевские вести», «Киевская мысль», 

«Последние новости», «Южная копейка») охоплюють широке коло проблем у 

рамках предмету історії міського повсякдення. 

Важливим є аналіз внутрішньої структури газети. Шпальта номеру 

окремого видання вміщували публікації різних джерел: писемних (нормативно-

правових, статистичних, джерел особового походження і т.д.) та зображальних 

(логотипів, карикатур, портретних зображень), у різній формі та з різних точок 

споглядання висвітлювали актуальні проблеми життя Києва. Дослідження 

особливостей стилю відображення міської дійсності у київських газетах 1905-

1914 рр. дозволило виокремити та проаналізувати матеріали  наступних жанрів: 

1) інформаційного (замітки, репортажі, хроніку, повідомлення (рекламні та 

довідкові), звіти); 2) аналітичного (огляди, статті, коментарі, рецензії); 3) 

художньо-публіцистичного (нариси, карикатури, вірші, анекдоти). Основу газет 

складали публікації інформаційного жанру. Велику частину друкованої площі (в 

окремих газетах до ¾ змісту) займала реклама. 

У третьому розділі «Висвітлення у київських газетах етнополітичних та 

соціокультурних чинників формування повсякденного життя міського 

соціуму» доведено можливість реконструкції на основі газетних публікацій 

історичних умов організації міської щоденності, висвітлення правового 

становища містян різних національностей, їх суспільних настроїв, вивчення 

соціального, економічного та культурного сегментів повсякденного життя Києва 

1905-1914 рр.  

Підрозділ 3.1. «Відображення етнополітичних та правових факторів                

буденного життя» характеризує газети як історичне джерело для системного 

дослідження правового поля київських буднів, методів і засобів 

адміністративного регулювання життя в місті, вивчення політичної та 

громадської активності найчисельніших етнічних груп в умовах 

міжнаціонального протистояння та співпраці на побутовому й адміністративному 

рівнях. 

  Аналіз газет дозволив відтворити етнічну структуру населення Києва, 

визначити фактори змін у чисельності та співвідношенні представників різних 

національностей в місті, провідними серед яких були: урядова політика та заходи 
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міської адміністрації в зазначеному напрямку, економічний розвиток і 

систематичне зростання площі Києва, відкриття нових навчальних закладів, 

курсів, покращення транспортного забезпечення міста. 

 Газети фіксують зростання українського сегменту Києва (на хвилі 

революції 1905-1907 рр. та внаслідок притоку заробітчан), помітне збільшення 

відсотку поляків після прийняття 17 квітня 1905 р. закону «Про зміцнення 

початків віротерпимості» та дозволу викладання польською мовою (в 1909 р. їх 

частка у місті склала 10,44 % (48,019 тис.). Єврейські погроми, обмеження щодо 

поселення та торгівлі в Києві, обшуки та арешти змусили багатьох представників 

єврейської громади покинути місто. За даними газетних матеріалів, частка євреїв 

у Києві до 1914 р. зменшилася майже на 4%. Присутність їх найбільше 

відчувалася у торгівлі та медицині. У той час, коли газети правого спрямування 

намагалися створити образ Києва як бастіону самодержавства, виразником 

інтересів найбільших етнічних груп міста  (відповідно - важливим історичним 

джерелом для вивчення проявів їх політичної та громадської активності) є 

національна преса. Інформуючи населення, газетна періодика одночасно 

виступала засобом впливу на формування громадської думки.  

Публікації інформаційно-довідкових відділів газет дозволяють визначити 

склад, напрямки та години роботи різних ланок адміністративного апарату міста, 

який, за даними преси, на кінець 1905 р. складався з 610 осіб і до 1914 р. 

розширився більше як удвічі. Газетна періодика окреслює невідповідність 

представництва національних меншин у міському управлінні щодо загального 

відсоткового складу населення Києва. Комплекс матеріалів офіційних відділів 

газет (постанов, розпоряджень, звернень), списків виборців, хроніки, заміток та 

репортажів є достатньо репрезентативним для висвітлення особливостей 

правового становища містян різних національностей та базових проявів їх 

політичної активності. У різній формі та з різних точок споглядання фіксує 

періодика міжетнічні взаємини на побутовому рівні. 

У підрозділі 3.2. «Газети про економічні, соціальні та культурні реалії 

міського повсякдення» розкрито джерельне значення матеріалів газетної 

періодики для вивчення попиту та пропозиції на київському ринку, купівельної 

спроможності пересічного містянина, засобів формування його смаків і потреб; 

проведено спробу джерелознавчого аналізу інформаційних ресурсів газет при 

вивченні соціальної та культурно-освітньої складової міських буднів. 

Преса у досліджуваний період перетворюється на основний засіб реклами 

товарів та послуг, формування смаків і потреб містян, висвітлює проблему 

етнічної, вікової та конфесійної нерівності у питаннях працевлаштування. 

Переповнені оголошеннями рекламні відділи, у порівнянні з відомостями 

газетних заміток, статей та читацької епістолярії, дозволяють вивчити рівень 

матеріального забезпечення працівників різних галузей у відповідності до 

вартості розваг, транспортних і рекреаційних послуг, житла, страхування, одягу, 

ліків, продуктів харчування. Традиційною для більшості рекламно-довідкових 

видань та газет універсального контенту були рубрики пошуку й посередництва 

праці («Уроки», «Заняття», «Прислуга»), оренди і продажу житла («Здаються в 
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найм», «Квартири, дачі і приміщення» та ін.), колонка «Лікарі і лікарні», де свої 

послуги пропонували, головним чином, стоматологи, акушери та лікарі-

венерологи. Опубліковані на сторінках київських газет 1905-1914 рр. статистичні 

відомості відображають рівень грамотності, динаміку змін професійного складу 

населення Києва та його внутрішні трансформації, а оприлюднені київськими 

кореспондентами численні факти незадоволення умовами праці робітників 

фабрик, заводів, медичних закладів, культурних установ та навчальних центрів, 

розкривають проблему застарілого законодавства в соціальній сфері. Важливе 

значення для дослідження соціальної складової київської щоденності (труднощів 

соціальної адаптації, способів ідентифікації, шляхів взаємодії містян на грунті 

професійної приналежності і майнової нерівності) мають опубліковані в газетах 

колективні листи, звернення, скарги містян, матеріали професійної преси, 

хроніки. Виокремлені та предметно згруповані публікації дозволяють 

прослідкувати мережу благодійних організацій, культурних установ Києва, 

визначити напрямки і характер їх діяльності. Меншою мірою газетами 

висвітлена проблема гендерної рівності у міському повсякденні. 

У підрозділі 3.3. «Соціальні аномалії та безпека населення на сторінках 

газет» розкрито інформативні можливості матеріалів преси для вивчення 

базових проявів та факторів ризику девіантної поведінки в місті, відтворення 

стану особистої і майнової безпеки киян, дослідження чисельності, структури та 

роботи правоохоронних органів Києва в 1905-1914 рр. 

Системне вивчення газетної періодики дозволило виокремити фактори 

ризику аномалій, серед яких: психологічні (потяг до самоствердження, 

приниження гідності, труднощі адаптації), економічні (життєвий рівень, майнове 

розшарування), соціокультурні (стиль сімейного виховання, зниження морально-

етичного рівня міських жителів). Встановлено, що близько 80% газет 

(універсальних, релігійних, рекламно-довідкових, громадсько-політичних, 

мистецько-розважальних), які видавалися в Києві протягом 1905-1914 рр., у 

різній формі інформували читача про кримінальний світ та соціальні аномалії 

міста. На основі газетних матеріалів проаналізовано: міську злочинність, 

алкоголізм, явище самогубства, безпритульність, жебрацтво та проституцію. 

Довідкові відділи газетної періодики інформували про структуру, 

чисельність поліції із зазначенням адреси, графіків роботи поліцейських 

дільниць, судів. Виокремлені та предметно згруповані матеріали кримінальної 

хроніки, заміток і офіційних відділів газет дозволили визначити історичні умови 

діяльності правоохоронних органів, їх заходи щодо забезпечення громадської 

безпеки. Преса вміщує численні анекдоти про розгул міської злочинності, 

публікує відомості про скарги киян на представників правоохоронних органів, 

фіксує факти систематичного побиття городових, засвідчуючи тим самим 

високий рівень недовіри населення до київської поліції.   

У четвертому розділі «Джерельне значення газетних матеріалів щодо 

міського благоустрою, житлових умов, охорони здоров'я та дозвілля киян»  
простежено повноту відтворення газетною періодикою матеріально-побутової 
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складової повсякденного життя, організації дозвілля, розвитку благоустрою та 

медичного обслуговування в Києві. 

У підрозділі 4.1. «Відтворення благоустрою та житлових умов мешканців 

Києва» доведено можливість реконструкції на основі газетних публікацій 

житлово-комунальної складової міського повсякдення, системи транспортних 

послуг, особливостей ринку нерухомості, планувальної структури та побуту  

житлових приміщень. 

Матеріали газет дозволяють прослідкувати тенденцію і розкрити 

особливості у питанні житлового забезпечення в Києві, благоустрою міських 

вулиць, розбудови каналізації, водопроводу, розширення телефонної лінії, 

електромережі, простежити розвиток транспортного сполучення різних районів 

міста, проаналізувати графіки руху міського трамваю, автобусів, річкових і 

залізничних перевезень, визначити тарифи на проїзд, умови перевезення, 

виявити категорії міського населення, які могли користуватися правом 

пільгового проїзду. Статті та замітки аналітичного жанру  формують уявлення 

про мету і характер основних завдань у межах житлово–комунального 

господарства і транспортної галузі, які ставилися перед містом у ті роки. 

Матеріали офіційних відділів газет фіксують нормативно-правове регулювання 

ринку нерухомості та користування послугами житлово-комунального сектору 

різними категоріями містян; в інформаційних замітках, повідомленнях, 

зверненнях, публікаціях художньо-публіцистичного жанру та читацькій 

епістолярії з різних точок споглядання розкрито головні проблеми  галузі: 

необгрунтоване зростання вартості найму житла, брак двірників,  несправність 

водопровідної мережі, антисанітарію базарних площ і передмістя, прориви 

каналізації, проблему очистки вулиць в зимовий період, нестачу у місті 

артезіанських свердловин, зсуви. Інформація про житло, пропоноване для оренди 

(продажу), його планування, площа та вартість відображені в рекламно-

довідковій пресі, спеціалізованих рубриках торгово-економічних газет і видань, 

універсальних за своїм контентом, рідше – у газетах інших тематичних груп. 

Широко представлені в газетних публікаціях інтер'єри прибуткових будинків, 

медичних закладів, піднімалася у пресі проблема побуту міських в'язниць .  

Підрозділ 4.2. «Висвітлення в газетах питань охорони здоров'я, відпочинку 

і спортивного дозвілля» містить аналіз інформаційних ресурсів газетної 

періодики про медичне забезпечення, санітарно-епідемічне благополуччя та 

дозвілля у повсякденному житті мешканців Києва. 

Газети слугують важливим джерелом для вивчення системи лікувальних, 

фармацевтичних, навчальних та оздоровчих закладів, покликаних задовольняти  

потреби киян у питанні забезпечення охорони здоров'я. Знайшли висвітлення в 

газетній хроніці, інформаційних замітках, звітах, анекдотах та читацьких 

зверненнях проблеми міської медицини (брак вільних місць у стаціонарі, 

наслідки застарілого законодавства в галузі, хвилі епідемій, головними 

збудниками яких виступали антисанітарія місць громадського користування, 

якість питної води) та спроби їх вирішення. Регулярно розглядалася пресою 

практика безкоштовного надання у місті медичних послуг.  Зростаючий інтерес 
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киян до підтримки і збереження власного здоров'я на тлі екологічного 

дисбалансу засвідчує статистика друку в газетах  науково-популярних статей у 

цьому напрямку, рекомендацій, рекламних оголошень медичних курсів,  

оздоровчих і косметичних послуг. Аналіз газетних матеріалів дозволяє вивчити 

приватну медицину меншою мірою, ніж роботу і побут міських лікарень. 

Газетна періодика у своїй сукупності розкриває різні напрямки міського 

дозвілля, показує вартість розваг, тенденції активного відпочинку, меншою 

мірою – дозвілля, проведеного в домашніх умовах. Публікації у газетах 

театральних анонсів, афіш та матеріали мистецько-розважальної газетної 

періодики дозволяють відтворити мережу культурних установ, розважальних 

закладів міста, репертуар різних театральних труп, визначити кумирів публіки. 

Традиційні для київських газет рубрики «Книжковий ринок», «Книжкові 

новинки» та «Бібліографічний відділ» засвідчують зростаючий інтерес міського 

читача до соціально-побутового жанру в літературі. Широко представлена в 

газетній періодиці інформація про перебіг у Києві виставок, розвиток цирково-

розважального мистецтва та синематографу. На прикладі репертуару для 

дорослих і дітей у його співвідношенні до кількості відвідувачів можна 

проаналізувати естетичні вподобання публіки. Газети засвідчують зростаючу 

роль спорту в міському повсякденні, розширення системи культурно-

розважальних послуг, орієнтованих на дитячу аудиторію.  

У Висновках узагальнено результати дослідження, підсумовано та 

систематизовано основні положення дисертації, які виносяться на захист: 

- Аналіз історіографії засвідчив актуальність та наукову новизну теми, 

показав відсутність комплексних наукових досліджень інформаційних ресурсів 

київської газетної періодики 1905-1914 рр. про міське повсякдення в 

координатах історичного джерелознавства. Визначено, що актуалізований у 

дисертаційній роботі корпус джерел є достатньо репрезентативним для 

всебічного вивчення теми. Більше 300 газетних публікацій введено до наукового 

обігу вперше. 

- Розглянуто процес становлення і розвитку газетних видань Києва та 

виявлено особливості їх функціонування в досліджуваний період, висвітлено 

суспільно-політичні, економічні та соціокультурні фактори розвитку київського 

друку, розкрито проблему цензурного контролю за виданнями різного ідейного 

спрямування.  Доведено, що газетна продукція Києва 1905-1914 рр. розвивалася 

в руслі загальних видавничих і суспільно-політичних процесів Російської імперії, 

водночас тісно перепліталася з економічним і соціокультурним розвитком 

самого міста. В хронологічних межах дослідження історичних умов розвитку 

київського газетного друку та нормативно-правової бази видавничої діяльності у 

місті виокремлено 2 послідовні етапи: 1) 1905-1907 рр. – розвиток газетних 

видань міста періоду Першої російської революції; 2) 1907-1914 рр. – газетна 

періодика в роки політичної реакції. Встановлено, що революція 1905-1907 рр. 

дала поштовх до розвитку у місті громадсько-політичної періодики, а роки 

політичної реакції стали періодом активного розвитку торгово-економічних та 

рекламно-довідкових газет, які задовольняли широке коло інформаційних 
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запитів читачів, були дешевими і, зважаючи на контент, меншою мірою каралися 

органами цензури. 

- Комплекс виявлених у процесі роботи над дисертацією газет включає 132 

друковані органи, які видавалися у місті на 4 мовах (українській, російській, 

польській, чеській) з різною періодичністю, тиражем, вартістю передплати, 

відрізнялися тривалістю виходу та читацькою аудиторією. За тематичною 

спрямованістю і напрямами відображення міського життя газети поділено на: 

універсальні, громадсько-політичні, професійні, релігійні, рекламно-довідкові, 

торгово-економічні, сільськогосподарські, науково-освітні та мистецько-

розважальні. Перелік виявлених газет (включаючи відомості про мову друку, 

тривалість виходу, тематичну спрямованість, вартість передплати та місця їх 

нинішнього зберігання) представлено у роботі окремим додатком. Кожне видання 

мало власну внутрішню структуру, а матеріали рубрик, за стилем викладу 

інформації, поділяються на: інформаційні, аналітичні та художньо-публіцистичні.   

- Введено до наукового обігу великий масив конкретно-історичної 

інформації, яка доповнює відомі факти з повсякденного життя Києва 1905-             

1914 рр. новим матеріалом, з різних точок споглядання розкриває зміст базових 

сегментів міської щоденності. Матеріали відрізнялися формами та методами 

подачі інформації. Серед публікацій: відомості офіційного характеру 

(розпорядження, постанови, накази, звіти), редакційні матеріали, інформаційно-

довідкові публікації самої газети (довідкові відділи, замітки, хроніка, репортажі), 

аналітичні тексти (статті, рецензії, огляди), публікації художньо-публіцистичні 

(нариси, анекдоти, вірші), реклама та читацька епістолярія. В газетах 

друкувалися писемні та зображальні матеріали, інформація про те, що вже 

відбулося і анонси майбутніх подій. 

- Встановлено, що газетна періодика є цінним історичним джерелом для 

вивчення історичних умов та правил організації міського повсякдення, 

дослідження адміністративного регулювання київських буднів. Доведено 

високий ступінь репрезентативності у періодиці економічного та культурного 

розвитку Києва, суспільно-політичної ситуації у місті, його демографії, науки і 

техніки – факторів, що впливали на організацію міської щоденності і разом з 

тим, самі зазнавали впливів останньої. Опубліковані в газетах документи 

офіційного характеру представлені  постановами, наказами, розпорядженнями, 

статистичними звітами, судовими вироками, оголошеннями різних 

адміністративних установ міста і дозволяють, у сукупності з іншими 

публікаціями (замітками, хронікою, матеріалами довідкових відділів газет), 

дослідити нормативно-правову базу київських буднів, прослідкувати методи  та 

механізми регулювання повсякденного життя міста. 

- Доведено можливість реконструкції на основі матеріалів газетної 

періодики етнічних, конфесійних та правових особливостей міського 

повсякдення. Газетні публікації у своїй сукупності дозволяють відтворити 

етнічну структуру населення Києва, визначити фактори змін чисельності та 

співвідношення представників різних національностей у місті, особливості їх 

правового становища, дослідити базові прояви політичної і громадської 
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активності найчисельніших етнічних груп, їх ідеологічні орієнтири, життєві 

пріоритети та міжособистісні взаємини.  

- Показано актуальність залучення газетних матеріалів при вивченні 

соціальної, економічної та культурної складової історії міського повсякдення. 

Широко представленими в газетах є проблеми соціальної стратифікації в місті, 

особливості київського ринку праці, майнова нерівність мешканців, філантропія, 

соціальні аномалії, торгівля, мода. Виокремлені та предметно згруповані 

публікації дозволяють вивчити морально-етичний та культурний вимір міських 

буднів, показати актуальні проблеми злочинності та громадської безпеки у Києві 

в 1905-1914 рр., простежити рівень купівельної спроможності пересічного 

містянина шляхом порівняння вартості товарів і послуг ринку з середніми 

місячними доходами жителів Києва. Фокусується увага на тому, що київські 

газети не лише інформували населення міста,  але й виступали засобом впливу на 

формування його смаків та потреб. Встановлено, що в газетах недостатньо 

розкритою є проблема гендерної рівності у міському повсякденні.  

- Аналіз змісту актуалізованих газет засвідчив, що в них знайшли 

відображення як загальні тенденції у розвитку міського благоустрою, 

громадського транспорту, житлового забезпечення, охорони здоров'я та дозвілля 

киян, так і особливості у сфері користування житлово-комунальними, 

рекреаційними і культурно-розважальними  послугами в місті. У вигляді скарг, 

судових рішень, звітів, хроніки, рекламних оголошень, довідкової інформації та 

в жартівливій формі (анекдодах, карикатурах, флейтоні) газети висвітлювали: 

міський ринок нерухомості, планування та побут житла, транспортне 

забезпечення, благоустрій міських вулиць, розбудову каналізації, водопроводу, 

проблему санітарно-епідемічного благополуччя та медичного обслуговування 

киян, тенденції міського дозвілля.  На прикладі окремих публікацій доведено 

нерівноцінність газет різних тематичних груп як історичного джерела для 

вивчення проблеми.  

- Доведено необхідність подальшого вивчення інформаційних ресурсів 

газет в координатах історичного джерелознавства вцілому та теми зокрема.  

З'ясовано, що в зародковому стані сьогодні залишається історія дослідження 

іншомовної періодики міста, дрібних видавничих осередків та проблема 

авторства газетних публікацій. Більш глибокого вивчення потребує джерельний 

потенціал газетної реклами і довідкових рубрик, інформаційні ресурси газет про 

духовне життя мешканців Києва та матеріально-побутову складову міських 

буднів. З метою актуалізації матеріалів видань, а також - враховуючи загальний 

стан збереженості газетних колекцій, вважаємо доречним їх комплексне  

оцифрування та створення електронної колекції газетної періодики. 

 Отже, результати проведеного дослідження дозволяють стверджувати про 

важливу роль київських газет 1905-1914 рр. як історичного джерела для 

системного дослідження повсякденного життя в місті. Разом з тим, як і будь-яке 

історичне джерело, у своєму вивченні публікації газет потребують застосування 

методів зовнішньої та внутрішньої критики, необхідним є порівняння їх контенту 

з даними офіційних документів, мемуарної літератури, епістолярії. 
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АНОТАЦІЯ 

Левчук О. В. Газетна періодика Києва як джерело дослідження 

міського повсякдення (1905-1914 рр.). – 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 МОН 

України. – Київ, 2018. 

Дисертаційна робота присвячена комплексному джерелознавчому аналізу 

інформаційних ресурсів київських газетних видань 1905-1914 рр. про міське 

повсякдення. У роботі розглянуто історичні умови розвитку періодики міста в 

досліджуваний період, показано кількісний та проблемно-тематичний діапазон 

київських газет, розкрито жанрові особливості відтворення ними міської 

щоденності, визначено основні форми та напрями відображення в газетних 

текстах буденного життя киян. Привернуто увагу дослідників до газетної 

періодики як важливого джерела з історії повсякдення. Досліджено інформативні 

можливості газетних матеріалів для вивчення історичних умов та правил 

організації міського повсякдення, механізмів адміністративного регулювання 
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київських буднів. Показано цінність інформаційних ресурсів газет для 

дослідження етнополітичних, правових, економічних, соціальних та культурних 

реалій київської щоденності. Грунтуючись на результатах комплексного аналізу 

історіографії теми та широкого кола джерел, доведено можливість реконструкції 

на основі газетних публікацій матеріально-побутової складової повсякденного 

життя, розвитку благоустрою, дозвілля та медичного обслуговування киян. 

Ключові слова: газетна періодика, історичне джерело, міське 

повсякдення, Київ (1905-1914 рр.), публікація. 
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 Левчук Е. В. Газетная периодика Киева как источник исследования 

городской повседневности (1905-1914 гг.). - 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 

Шевченка МОН Украины. - Киев, 2018. 

 Диссертация посвящена комплексному исследованию информационных 

ресурсов киевских газетных изданий 1905-1914 гг. о городской повседневности. 

В работе рассмотрены исторические условия развития периодики города в 

исследуемый период, показано количественный и проблемно-тематический 

диапазон киевских газет, раскрыты жанровые особенности воспроизведения ими 

городской обыденности, определены основные формы и направления 

отображения в газетных текстах повседневной жизни киевлян. Привлечено 

внимание исследователей к газетной периодике как к важному источнику по 

истории повседневности. Исследованы информационные возможности газетных 

материалов для изучения исторических условий и правил организации городской 

повседневности, механизмов административного регулирования киевских 

будней. Показана ценность информационных ресурсов газет для исследования 

этнополитических, правовых, экономических, социальных и культурных реалий 

киевской обыденности. Основываясь на результатах комплексного анализа 

историографии темы и широкого круга источников, доказана возможность 

реконструкции на основе газетных публикаций материально-бытовой 

составляющей повседневной жизни, развития благоустройства, практик досуга и 

медицинского обслуживания киевлян. 

 Ключевые слова: газетная периодика, исторический источник, городская 

повседневность, Киев (1905-1914 гг.), публикация. 
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The dissertation is devoted to the complex critical analysis of information 

resources of Kyiv newspaper editions 1905-1914 about city everyday life. On the basis 

of systems approach, Kyiv newspapers in 1905–1907 are analyzed in the paper as an 

important social and informational component of the public relations of that time. In 

addition, the newspaper is considered as a complex system with own internal structure, 

methods and forms of distribution of the published material within a separate 

publication are analyzed. The paper discusses the historical conditions of development 

of the periodical press of the city during the researched period, shows a quantitative, 

problematic and thematic range of Kyiv newspapers, reveals genre features of their 

reproduction of city everyday life, reflects the basic forms and directions in newspaper 

texts of everyday life of Kyiv residents. The attention of researchers is drawn to the 

newspaper periodical press as the important source from the history of city everyday 

life. The scientific circulation introduces a large array of the concrete historical 

information that supplements the well-known facts from Kyiv everyday life in 1905-

1914 with new material and reveals the content basic segments of city routine from 

different points of contemplation. The system analysis and structuring of the selected 

newspaper texts are carried out.  Informative opportunities of newspaper materials for 

studying historical conditions and rules of the city everyday life organization, 

mechanisms of administrative regulation of Kyiv everyday life are investigated. The 

value of information resources of newspapers for the research of ethno-political, legal, 

economic, social and cultural realities of Kyiv routine are shown. 

 The analysis of the contents of Kyiv newspapers of 1905-1914 and their 

comparison with other types of historical sources allowed the author to show relevance 

of the usage of materials of newspaper publications in the research of the social 

component of history of city everyday life, fluctuations of the barometer of supply and 

demand on the Kyiv labor market, property inequality of the inhabitants of the 

provincial center, the disclosure of the problem of various forms of deviant behavior, 

the study of the financial and economic component of city everyday life, the research 

of purchasing power of the ordinary citizen by comparing the cost of goods and market 

services with average monthly income of Kyiv residents.  

The study of the source base of the paper is carried out taking into account the 

fundamental provisions of the methodology of scientific knowledge of coordinates of a 

historical source criticism. The focus is on the fact that Kyiv newspapers not only 

informed the city population, but also acted as means of influence on formation of its 

tastes and needs.  Based on results of the complex analysis of historiography of the 

subject and a wide range of sources, the possibility of the reconstruction on the basis of 

newspaper publications of a material and household component of everyday life, 

development of amenities, leisure practices and medical care of Kyiv residents are 

proved. 

Key words: newspaper periodicals, historical source, city everyday life, Kyiv 

(1905-1914), publication. 


