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МЕХАНІЗМИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ СИРІТСТВА НА ВОЛИНІ  

У КІНЦІ XVIII – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ  

 

Проблема дитячого сирітства, безпритульності, позашлюбного 

народження дітей була і залишається актуальною у всі часи. Однак, у кінці 

ХVIII – на початку ХХ століття на землях Волинської губернії вона набула 

особливої гостроти. Революційні зміни, військові протистояння, пов’язані з 

ними соціальні проблеми та численні епідемії, властиві цьому періоду, 

забирали тисячі батьків, підвищуючи рівень дитячого сирітства та 

безпритульності. Лише за лютий 1913 року у Волинській губернії захворіло 

на різні види хвороб 7479 осіб, з них померло 133 чоловіки [1, 98]. 

Насильницькою та випадковою смертю померло за 1888 рік – 633 чол., 250 

жін., за 1896 рік – 718 чол. та 285 жін., за 1898 рік – 746 чол. та 235 жін., за 

1899 рік – 648 чол., 243 жін. [2, 62-63; 3, 62-63; 4, 52-53; 5, 74-75]. Тобто, по 

Волинській губернії в середньому за один лише місяць від насильницької та 

випадкової смерті помирало – 1,17 % осіб, а від різних хвороб – 2 % жителів. 

Це свідчить, що епідемічні стихії частіше забирали людські життя. 

Проблема сирітства та дитячої безпритульності привертала увагу ряду 

дослідників як минулого (М. Биков, Ю. Заволжська, В. Короленко, 

О. Левицький, З. Масловська, А. Мердер, А. Муравйова, Ф. Подоба, 

В. Струменський, М. Теодорович, Т. Теодорович), так і сьогодення 

(В. Виноградова-Бондаренко, Л. Єршова, О. Косенко, М. Кузьменко, 

В. Мосіяшенко, О. Паращевіна, С. Поляруш, Л. Рощина, Н. Сейко, 

В. Хитерер). У цих працях висвітлюються окремі аспекти цієї соціальної 

проблеми, описуються цікаві сторони історичного досвіду діяльності 

спеціальних виховних закладів для дітей-сиріт та безпритульних. 

У нашій статті ми намагаємося висвітлити особливості соціалізації 

сиріт та безпритульних дітей на Волині в кінці ХVІІІ – на початку ХХ 

століття, проаналізувати специфіку системи опіки над ними.  

Рушійним механізмом вирішення проблеми сирітства та 

безпритульності на Волині в кінці ХVIII – на початку ХХ століття було 

створення та існування дитячих притулків, опікунських комітетів та 

управлінь, дворянських опік, повітових попечительств, нічліжних будинків, 

сиротинців, виховних будинків для дітей бідняків, рукодільних майстерень, 

спільних учнівських квартир. Зокрема, цікавим є досвід діяльності 

Острозького опікунського управління, Люцинської дворянської опіки, 

Дубненського повітового попечительства дитячих притулків відомства 

установ імператриці Марії, Ровенської дворянської опіки та ін., які мали на 

меті всіляку допомогу, догляд, виховання і навчання напівсиріт, повних 

сиріт, безпритульних дітей, що залишилися без батьківської любові та 

турботи. 

У монографії Л.Єршової «Жіноча освіта на Волині» зазначається, що у 

Житомирі притулки для бідних дівчат існували ще з кінця ХVIII століття. Є 



інформація про те, що у ХІХ столітті за кошти житомирян Я. Прусиновського 

та Л. Липковського в місті було відкрито сирітський притулок. Відомо також, 

що в середині ХІХ століття Житомирське товариство доброчинності 

утримувало будинок для дівчат, опікункою якого була пані Сербінович. Крім 

того, притулки для дітей влаштовували у своїх маєтках і волинські поміщики 

[6, 355-356]. Так, у маєтку графа Ілінського в м. Романів Новоград-

Волинського повіту засновано перший у Росії притулок для 52 глухонімих 

селянських дітей з профорієнтаційним нахилом [7, 16-17].  

Тогочасні притулки не завжди забезпечували дітей якісною освітою чи 

необхідним батьківським теплом, але у таких закладах діти були забезпечені 

і харчуванням, і доглядом, і основами навичок проживання у суспільстві. 

Слід акцентувати увагу на тому, що до притулків могли приймати 

навіть дітей, які мали батьків, якщо сім’я могла надати докази серйозної 

фінансової скрути. Однак, дітей брали до притулку лише з 7 і до 16-річного 

віку і лише в окремих випадках з 3-х років [8, 240]. Тому, саме з причини 

«невідповідності вікової категорії», відхилялися прохання матерів, які хотіли 

тимчасово влаштувати своїх дітей у такі заклади [9, 53 зв.]. 

При сирітських притулках відкривалися відділення для дітей 

дошкільного віку (4-7 років). Це були ясла для дітей, батьки яких перебували 

на поденних заробітках і не могли комусь передоручити догляд за своїми 

дітьми [8, 239]. 

У монографії «Доброчинність у сфері освіти України (ХІХ – поч. 

ХХ ст.). Київський учбовий округ» Н. Сейко виділяє дві форми притулків 

«відкритої і закритої системи». Існували притулки, у яких дітей могли 

віддавати на виховання у селянські родини, такі заклади відносили до 

«відкритої системи», а якщо діти знаходилися лише в межах закладу, то 

такий притулок відносили до «закритої системи» [8, 231].  

Крім того, існували також так звані доми працьовитості для старших 

дітей-сиріт, безпритульних семи і старше років. Заклади такого типу для 

дітей були вогниками спасіння, тому що в цих будинках їх навчали не лише 

молитвам і письму, але й практичним ремісничим навичкам. Опинившись у 

такому будинку, дитина вчилася, насамперед, майбутньому самостійному 

життю: вона працювала у ремісничих майстернях, отримувала за це 

зарплатню і таким чином утримувала себе [8, 233-234].  

Суспільство того часу вже було переконане, що кожна дитина повинна 

зростати й виховуватися у сім’ї. У кінці ХVІІІ – на початку ХХ століття на 

Волині широко впроваджувалася система прийомної опіки, яка була 

ефективною тому, що давала змогу дітям продовжувати виховуватися у 

сім’ях, що вже само по собі є надзвичайно важливим механізмом вирішення 

цієї проблеми. 

В архівних матеріалах ми часто зустрічаємо таку систему опіки в дії. 

Так, священик Григорій Миляшкевич не мав своїх дітей, але виховав і видав 

заміж родичку-сироту [10, 9]. Жителькою хутора Кривухи вдовою Марією 

Благовірною взято до себе в родину за рахунок Попечительства двох сиріт: 

Володимира 8 років та Олександра 6 років, а Івана 15 років віддано на 



службу до селянина цього ж хутора Андрія Шуманського, Параскеву 13 років 

забрано на утримання дружиною псаломщика с. Надчиць Ярославичської 

волості Марією Баєвською, Надію Мокренську 3 років згідно постанови 

Дубенського повітового Попечительства дитячих притулків віддано «на 

безкоштовне, безкорисне утримання і виховання» селянці хутора Кривухи 

Дубенської волості Параскеві Петрівні Литвиненко, тому що вона про те 

клопотала [9, 17-17 зв., 24 зв., 25 зв., 39-40 зв., 41, 53 зв.]. 

У суспільстві значну увагу приділяли вибору опікунів. Це мали бути 

авторитетні, доброзичливі, бажано забезпечені люди, які могли виховувати 

чужу дитину як свою. Тому, перш ніж віддавати дитину до сирітського 

будинку, або на виховання в чужу сім’ю, приставу повіту доручалося збирати 

та перевіряти інформацію про родичів дитини, які змогли б забрати її на 

виховання до себе [9, 24 зв., 40 зв., 41]. Контролюючим органом щодо 

вирішення проблеми влаштування сиріт слугували Попечительства дитячих 

притулків, які, перш ніж призначити опікунів та певну суму на утримання, 

здійснювали ґрунтовну перевірку. По-перше, необхідно було з’ясувати сам 

факт сирітства, тобто чи існує «указ Сирітського Суду або вирок сільського 

сходу про призначення опіки над особистістю та майном сиріт», «акт про 

смерть батьків або одного із них» [11, 20]. По-друге, перш ніж призначити 

опікуна, у поліцейській управі представники Попечительства робили ряд 

запитів про матеріальний і моральний стан майбутнього вихователя [12, 89; 

8, 1-7; 11, 20]. Щоб продовжити на наступний рік фінансування, 

Попечительство робило запит про фінансову діяльність і спроможність 

опікуна, наприклад: у якому будинку він проживає (у власному чи в 

орендованому), чи платить гроші за житло, чи має додатковий дохід (окрім 

Попечительства), чи працює, який спосіб життя веде тощо [9, 17-17 зв.]. 

Попечительство дитячих притулків вимагало від опікунів щорічний 

звіт, який повинен подаватися в січні у повітові Попечительства. Це були 

детальні річні звіти про прибутки і видатки на маєток та на утримання і 

виховання малолітніх дітей. У випадку невиконання цієї вимоги закону 

опікуни піддавалися особистій та майновій відповідальності [13, 1-1 зв., 2-

2 зв., 3, 4, 5-5 зв., 6, 16, 20-20 зв., 27]. 

Для неповнолітніх напівсиріт та сиріт із більш заможних сімей, які 

залишалися без батьків, через сирітські суди призначалися опікунами близькі 

родичі [14, 1-7; 13, 1 зв., 2-2 зв., 3, 4, 5-5 зв., 6, 16, 20-20 зв., 27; 15, 1-15; 16, 

1-3; 17, 1-6; 18, 1-2; 19, 1-2]. 

Дітям соціально незахищеним всіляко намагалися допомагати не лише 

державні служби, але й різні доброчинці та меценати. Як зазначає Н. Сейко, 

така доброчинна допомога проявлялася у вигляді оплати за навчання, 

безкоштовного користування книгами, одягом, взуттям, їжею, ліками [8, 

232]. Для дітей сиріт було запроваджено ряд соціальних пільг. Зокрема, в 

жіночому училищі графа Д. Блудова на навчання та виховання сироти 

приймалися поза конкурсом та на безкоштовній основі [20, 361; 6, 41].  

Виходячи із рівня соціальних умов проживання та забезпеченості 

сімей, ми можемо зробити висновок, що проблема дитячого сирітства та 



безпритульності залишається постійно відкритою. Але незважаючи ні на що, 

на Волині у кінці ХVIII – на початку ХХ століття зроблено значний крок у її 

вирішення. Створення нових сирітських будинків, притулків, відкриття ясел 

для дітей, домів працьовитості тощо, покращувало рівень соціального 

захисту сиріт, зменшувало число безпритульних та сприяло більш 

повноцінному розвитку та їх вихованню. Специфічною особливістю системи 

опіки у Волинській губернії була її першочергова зорієнтованість на родинне 

виховання дітей, а не обов’язкове їх розміщення у спеціальних закладах 

опіки.  
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