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ВСТУП 

 

Актуальність теми магістерської роботи пояснюється посиленням ролі 

засобів масової інформації, так званої четвертої гілки влади в умовах розвитку 

 інформаційного суспільства. Дослідження ролі преси у розвитку ґендерних 

відносин в умовах поліетнічної Російської імперії в цьому контексті складає 

особливий науковий інтерес. Особливості протікання модернізаційних процесів 

з другої половини ХІХ ст. знаходили прояв у розвитку видавничої справи та 

розширенні мережі періодичних видань. На їхніх сторінках відображалися 

суспільні відносини, характерні для Правобережної України в цілому, та, 

зокрема, Волині. 

Жіноча історія, освіта, суспільно-політична діяльність, преса належать до 

актуальних напрямків історичних досліджень, які напряму пов’язані із 

особливостями сучасного соціального статусу жіноцтва та ґендерної нерівності 

в Україні. Запропоноване дослідження, спрямоване на поглиблення знань про 

історію жіночої освіти, становища жінки в цілому в умовах Російської імперії у 

другій половині XIX – на початку ХХ сторіч. 

Мета магістерської роботи полягає в тому, щоб на основі виявленого 

комплексу джерел, здобутків історіографії дослідити та проаналізувати зміст 

публікацій на сторінках періодичних видань Волині, присвячених проблемам 

жіноцтва, виявити загальні та особливі риси внутрішньої політики Російської 

імперії, спрямованої на розв’язання існуючих соціальних та освітніх проблем; 

визначити особливості становища жінки Волинської губернії в умовах 

Російської імперії. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких дослідницьких 

завдань: 

- з’ясувати стан наукового вивчення теми, рівень і повноту забезпечення 

джерельної бази; 

- дослідити особливості відображення жіночої проблематики на сторінках 

періодичних видань; 
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- проаналізувати подання та відображення жіночих питань у пресі; 

- виокремити основні підходи та позиції видавців щодо ґендерної 

нерівності; 

- проаналізувати зміст та основні риси матеріалів у періодичних 

виданнях, присвячених жіночій проблематиці; 

- дослідити фактори, які впливали на відповідну подачу інформації у 

виданнях; 

- виокремити особливості становища української жінки; 

- проаналізувати закономірності в подачі інформації у пресі Волинської 

губернії; 

- зосередити увагу на питанні жіночої освіти як одного з найбільш 

суттєвих в контексті даної проблеми у XIX – на початку ХХ ст.; 

- виділити значення міжетнічних та міжконфесійних складових в 

питаннях ґендерної рівності у Волинській губернії та в імперії в цілому; 

- здійснити порівняльний аналіз змісту матеріалів про жіночу 

проблематику у другій половині XIX та на початку ХХ ст. 

Об’єктом дослідження є зміст публікацій, присвячених жіночій 

проблематиці. 

Предметом дослідження є періодичні видання Волинської губернії другої 

половини XIX – початку ХХ ст. 

Хронологічні рамки дослідження – друга половина XIX – початок ХХ 

сторіч. З другої половини XIX ст., завдяки реформам, посилились 

модернізаційні впливи у всіх сферах життя. Друковані ЗМІ поступово набрали 

ваги та популярності. Хронологічні рамки визначені саме таким чином, адже 

перша газета на території Волинської губернії з’явилась у 1838 році, але мережа 

періодичних видань з можливістю вибору з’являється вже у другій половині 

XIX сторіччя. На початку ХХ ст. відбулось загострення політичної та 

економічної кризи, що привело до першої демократичної революції, яка 

створила умови для проголошення демократичних свобод. Саме це дало 
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поштовх до кардинальних змін у ставленні до жіноцтва та посиленню ролі та 

впливовості ЗМІ. 

Територіальними межами дослідження є Волинська губернія (територія 

Волині, у південно-західній частині імперії, на північному заході українських 

земель, на території сучасних Рівненської, Волинської, більшої частини 

Житомирської, а також північних частинах Тернопільської та Хмельницької 

областей). 

Методологічною основою роботи є методи історизму, проблемно-

хронологічний, ретроспективний та аналітичний. 

Наукова новизна магістерської роботи полягає в: 

-  комплексному дослідженні жіночої проблематики в Російській 

імперії, яка знаходила своє відображення на сторінках преси 

Волинської губернії; 

- аналізі впливу міжетнічних та міжконфесійних стосунків на 

питання ґендерної рівності у другій половині XIX – на початку ХХ 

ст.; 

- співставленні особливостей статусу жінки Волинської губернії зі 

статусом жінок інших українських регіонів протягом другої 

половини XIX – початку ХХ сторіч; 

- аналізі змін в змісті матеріалів у періодичних виданнях Волинської 

губернії на початку ХХ ст. у порівнянні з другою половиною XIX 

ст. 

Практичне значення одержаних результатів в магістерській роботі 

полягає в тому, що матеріали дослідження можуть бути використані для 

підготовки навчальних та наукових публікацій. 

Апробація результатів дослідження. Основні ідеї дослідження 

магістерської роботи знайшли відображення у 7 публікаціях матеріалів 

наукових конференцій. The issues about women in periodicals of the Volyn 

province // Фахівець XXI століття: професійні мовні компетенції: Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів не мовних 
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спеціальностей: Житомир, 15 квітня 2014 р. – Житомир: Видавництво ЖДУ ім. 

І. Франка, 2014. – С. 77 – 79. Питання жіночої освіти у періодиці Волинської 

губернії // Матеріали VI Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої 

конференції (студентська секція) (м. Житомир, 15 листопада 2013 р.). – 

Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – С. 80 – 82. Питання жіночої освіти 

у періодиці Волинської губернії // Модернізація вищої освіти в Україні та за 

кордоном: збірник наукових праць – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 

2014. – С. 380 – 383. Питання ґендерної рівності у періодиці Волинської 

губернії // Студентські історичні студії: Збірник наукових праць. – Вип. 3. – 

Житомир: Вид-во «Полісся», 2014. – С. 65 – 68. Права жінок в українському 

законодавстві // Літописець: Збірник тез за матеріалами Міжвузівської 

регіональної науково-практичної конференції «Конституційно-правові засади 

розвитку механізму забезпечення прав людини» (Житомир, 10 грудня 2013 

року). – Житомир: вид-во ЖДУ. Ім. І. Франка, 2014. – С. 14 – 16. Проблема 

свободи людини // Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у 

глобалізованому світі: зб. наук.праць / за ред. проф. П. Ю. Сауха. – Житомир, 

В-во ФОП Євенок О. О., 2014 р. – С. 230 – 231. Ґендерна «рівність» та жіночі 

екологічні рухи в Україні: історичні передумови та сутність проблеми // 

Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2014 – Warszawa: Wydawnictwo 

Państwowey Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, C. 368 – 381 (міжнародне 

наукове видання). 

Структура магістерської роботи обумовлена метою та завданнями 

дослідження. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, 

списку використаних джерел та літератури, який містить 102 позиції. 

Загальний об’єм роботи становить 75 сторінок. Обсяг літературно-

джерельної бази  містить 102 позиції. 
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ВИСНОВКИ 

Підсумовуючи викладене у роботі, можна зробити наступні висновки. 

Протягом другої половини XIX – початку XX сторіччя періодичні видання на 

території Волинської губернії зазнавали впливу різних факторів, які були 

характерними для життя всієї Російської імперії. 

У ході реалізації поставлених завдань було з’ясовано наступне: 

1. З’ясовано стан наукового вивчення теми, рівень і повноту 

забезпечення джерельної бази. На території Волинської губернії не було такої 

великої кількості періодичних видань як в інших губерніях, однак, жіноча 

проблематика знаходила відображення на їх сторінках. Тема залишається 

недостатньо вивченою. Дослідження суміжних питань забезпечують 

можливість визначення становища жінки Волинської губернії, їх основні 

проблеми; причини наявності або відсутності матеріалів на сторінках 

періодичних видань краю, присвячених цим аспектам. 

2. Досліджено особливості відображення жіночої проблематики на 

сторінках періодичних видань. Характерними рисами публікацій були такі: 

- Незначна кількість рубрик, в яких наголошувалось на питаннях 

жіноцтва. Такими рубриками були переважно освіта, літературна діяльність, 

кримінальні хроніки, оголошення про одруження, правила виховання дівчат. 

- Емансипація жіноцтва протікала повільно, особливо це стосувалось 

таких консервативних регіонів як Волинь. На початку ХХ ст. жіночі питання 

знаходили відображення у публікаціях, які носили відверто скептичний 

характер. 

- Ставлення видавців до жінки на сторінках преси губернії також 

залежало значною мірою від форми власності видання – державна чи приватна. 

На сторінках преси Волинської губернії зустрічались матеріали про жінок як 

учасниць міжетнічних та міжконфесійних суперечок. Публікації матеріалів на 

тему взаємовідносин національних меншин Волинської губернії залежало від 

того, який характер носило видання – релігійний чи світський. 
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3. Проаналізовано специфічне подання та відображення жіночих 

питань у пресі окресленого у дослідженні періоду. Окрім того, що лише в 

окремих рубриках піднімалась жіноча проблематика, у виданнях не існувало 

чіткої періодичності підготовки таких матеріалів. Траплялось, що протягом 

року подавалось декілька сюжетів, суб’єктами яких виступали жінки. В 

матеріалах, присвячених жінкам, наголошувалось на необхідності для них 

«служити» чоловікові у питаннях господарства. Мова йшла також про 

необхідність досконалого засвоєння канонів православної церкви для жінки. У 

публікаціях наголошувалось й на необхідності господарських вмінь жінок. 

4. Виокремлено основні підходи та позиції видавців в ставленні до 

жіночих питань. 

Для видавців практично було відсутнім розуміння потреб жіноцтва 

Російської імперії та, зокрема, Волинської губернії. Очевидним був 

безапеляційний погляд дописувачів, в якому головною та практичною єдиною 

була думка лише чоловіків. Це не було дивним на той час, не лише в силу 

традицій. Журналістика була виключно чоловічою професією. Видавці не 

звертали особливої уваги на жіночі проблеми. Це було лише в окремих 

питаннях, наприклад – в освітніх.  

Автори публікацій часто з критикою коментували ті чи інші події з життя 

жінок, якщо інформація про них все ж таки потрапляла в огляд ЗМІ. 

5. Проаналізовано зміст та основні риси матеріалів періодичних 

видань, які були присвячені жіночій проблематиці. 

І в XIX ст., і в ХХ ст. простежувались досить ідентичні риси подачі 

матеріалів. Це залежало від рубрик. Якщо це була освітянська рубрика, то 

публікації містили ретельну деталізацію навчального процесу, предметів 

викладання, необхідності виховних занять та їхня конкретизація. Якщо рубрика 

стосувалась подружнього життя, то вона була заповнена повчаннями 

морального характеру. 

6. Виокремлено особливості становища жінки на території Російської 

та Австро-Укгорської імперій, та, зокрема, Волинської губернії. 
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На території Західної України протягом другої половини XIX – початку 

ХХ сторіч набагато інтенсивніше та організованіше розвивався жіночий рух. Це 

відбулось багато в чому завдяки ініціативній інтелігенції. Такими діячками, 

наприклад, були Наталія Кобринська, Мелена Смотрицька. 

Волинська губернія в цьому плані виявилась набагато відсталішою ніж 

територія, яка була підпорядкована Австро-Угорській імперії, та не 

підготовленою до активної суспільно-політичної жіночої діяльності. Рівень 

жіночої освіти на території Волинської губернії був не високим, дещо кращим 

була ситуація з господарською діяльністю. Однак, організованого жіночого 

втручання в суспільно-політичне життя Волинської губернії в цей час не 

спостерігалось. Одна з причин полягала у відсутності яскравої особистості, яка 

могла б очолити жіночий рух. Не варто не враховувати того фактору, що жінки 

губернії взагалі не відчували потреб у таких змінах, як і чоловіки. Хоч варто 

відзначити такі постаті як Леся Українка, Олена Пчілка, Єва Фелінська, які 

відіграли помітну роль у громадському та культурному житті краю. 

7. Зосереджено увагу на питанні жіночої освіти як одного з найбільш 

суттєвих в контексті даної проблеми у XIX – на початку ХХ ст. 

Це обумовлено тим, що, по-перше, публікації дійсно в більшій мірі 

присвячені саме питанням жіночої освіти, а не будь-якій іншій сфері життя. По-

друге, це є логічно обумовленим кроком, якого потребувала жіноча 

емансипація Волинської губернії. 

8.  Приділено увагу міжетнічним та міжконфесійним питанням в плані 

жіночої самостійності у Волинській губернії та у державі в цілому. 

В усіх, досліджених в магістерській роботі, публікаціях в періодичних 

виданнях Волині другої половини XIX – початку ХХ ст. зверталась увага на 

етнічну та релігійну компоненту, якщо йшла мова про жінок. Згадування про 

приналежність до певної етнічної групи в умовах поліетнічної імперії та 

поліетнічного регіону було явищем природнім для періодичної преси цього 

часу. Однак, автоматично такі матеріали перебирали й відповідне заангажоване 
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стереотипне ставлення до «героїв журналістських розслідувань», що 

підтримувалось загальнодержавною політикою. 

Волинську губернію представляли різні національні групи, особливо такі 

як поляки, євреї та росіяни. Крім того, у другій половині XIX сторіччя 

розпочались процеси масового переселення на територію Російської імперії 

чехів та німців. Однак, в плані міжетнічних та міжконфесійних відносин, увага 

преси зосереджувалась саме на найбільш представлених національних групах. 

Характерною рисою преси даного періоду у питаннях діалогу культур (у плані 

релігії, політики, правового регулювання та економічних відносин) було 

відхилення можливості умиротворення «гострих кутів» між ними. 

9.  Визначені основні соціальні, політичні та релігійні умови 

становища жіночої освіти у Російській імперії та у Волинській губернії зокрема. 

Традиційне суспільство XIX ст. – початку ХХ ст. повільно призвичаювалось до 

самої ідеї зміни соціального статусу жінки. Особливість національної політики 

Російської імперії, в якій релігійна компонента відігравала не останню роль, 

створювали освітні бар’єри для представників не православного 

віросповідання. Жіноча освіта стала новим проривом у розвитку суспільства у 

XIX ст., який зазнав певних труднощів. 

10. Доведено, що після революції 1905 року на сторінках періодичних 

видань збільшилась кількість публікацій, присвячених жіночій тематиці в 

цілому та, зокрема, проблемам емансипації. Лише «Волынские епархиальные 

ведомости», як релігійний орган, дотримувався консервативних підходів. 

Волинська губернія – один з найбільш поліетнічних, консервативних та 

багатоконфесійних українських регіонів. Навіть проголошені права та свободи 

Маніфестом 17 жовтня 1905 р. не могли одразу зміни підхід суспільства до 

жіночої компоненти. Таким чином, публікації консервативного характеру 

відносно жіночої проблематики продовжували з’являтись, хоч вже і поряд з 

публікаціями більш лояльними до явища жіночої самостійності. 

11. Здійснено порівняльний аналіз характеру подачі інформації про 

жіночу проблематику періодикою у другій половині XIX та на початку ХХ ст. 
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З’ясовано, що у другій половині XIX ст. не так часто піднімались питання 

відносно жіночої освіти та участі жінок у супсільному житті, у порівнянні з 

початком ХХ ст. 

Преса Волинської губернії в окреслений період була досить 

заполітизованою, консервативною, але виконувала функцію інтелектуальну, 

адже висвітлювала різні події та факти. Видання відрізнялись один від одного 

наявністю або відсутністю міжнаціональної та ґендерної коректності, здатністю 

сприймати нові соціальні ролі жіноцтва. Детальною темою обговорення на 

сторінках періодичних видань краю було становище православної церкви та 

російських монархів. Преса Волинської губернії дуже опосередковано звертала 

увагу на жіночі питання. Публікації періодики Волині другої половини XIX ст. 

зосереджували свою увагу на жіночих питаннях дуже опосередковано, що 

пояснювалось різними причинами, однією з таких була незначна кількість 

видань. На початку ХХ ст. мережа періодичних видань збільшилась і почав 

спостерігатись плюралізм поглядів видавців. 
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