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ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ ЖІНОЧИХ  
ТОВАРИСТВ НА СТАНОВЛЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ БУКОВИНИ  
(КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) 

 
Зміни, що відбуваються в суспільстві загалом, і в освітній галузі зок-

рема, сприяють формуванню й утвердженню концепції виховання, в якій 
неповторність кожної дитини має стати найвищою цінністю нації і розгля-
датися в контексті національного відродження. Актуальним є 
обґрунтування системи дошкільного виховання, яка є висхідною ланкою в 
системі неперервної освіти в Україні. Вивчення процесу становлення 
суспільного дошкільного виховання в Україні, зокрема на Буковині, дає 
змогу оцінити його сучасний стан, глибше розглянути динаміку 
педагогічних явищ, характерних для певних соціально-політичних та 
соціально-культурних умов. Важливо дослідити історію дошкільного ви-
ховання з урахуванням регіональної історико-педагогічної думки, що дасть 
змогу глибше з’ясувати особливості української дошкільної педагогіки як 
науки. 

Таким чином, досліджуючи означену проблему, нашу увагу привер-
нули жіночі товариства Буковини, діяльність яких була безпосередньо чи 
опосередковано спрямована на процес становлення суспільного 
дошкільного виховання в даному регіоні. Вивчення питання про участь 
організованого жіноцтва в українському національному відродженні в краї, 
основних аспектів культурно-просвітницької та релігійно-доброчинної 
діяльності жіночих організацій Буковини в другій половині ХІХ – початку 
ХХ ст. дасть змогу більш ґрунтовно проаналізувати процес становлення та 
стан суспільного дошкільного виховання в досліджуваний період. 

Питання ролі та покликання жінки в історії Буковини постійно при-
вертали увагу дослідників. Важливого значення в цьому сенсі набули 
публіцистичні праці та твори художньої літератури, зокрема письменниць 
Буковини О. Кобилянської, К. Малицької, Є. Ярошинської (Віри 
Лебедової) та визначних діячок жіночого руху Н. Кобринської, С. Русової 
та ін., які представляли жіночий рух громадськості як помітне суспільне 
явище. В основному ці праці торкалися важкого становища жінки та 
пошуків шляхів виходу з нього [2]. 

Заслуговують на увагу дослідження, які стосуються історичного ми-
нулого Буковини, в тому числі й жіночого руху. Серед них – «Буковина. Її 
минуле і сучасне» (1956). В одному з розділів цієї праці («Жіночі 
організації на Буковині») Л. Бурачинська зробила спробу простежити ста-
новлення та діяльність українських жіночих товариств [1, с. 829–847]. 

Проблеми українського жіночого руху стали основою наукової робо-
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ти О. Рибак «Проблема емансипації жінок в суспільно-політичному та 
культурно-просвітницькому русі Східної Галичини і Північної Буковини в 
кінці ХІХ – поч. ХХ ст.» (1988). Проте головну увагу автор зосереджує 
передусім на становленні та розвитку жіночих організацій в Галичині й 
тільки епізодично торкається діяльності жіночих товариств у цей період на 
Буковині. 

Так, у праці П. Дутчак «Культурно-просвітня діяльність українських 
жіночих організацій в Західній Україні у 20–30-х рр. ХХ ст.» (1997) окрес-
лено основні напрямки українського жіночого руху – культурно-
просвітницького – у Східній Галичині, тому автор лише побіжно 
торкається окремих фактів жіночого руху на Буковині. 

Зокрема, у колективній монографії «Жіночі студії в Україні: Жінка в 
історії та сьогодні» (1999 р.) О. Маланчук – Рибак висвітлила спеціальний 
розділ «Жіночий рух на західноукраїнських землях (кінець ХІХ – 30-ті рр. 
ХХ ст.)». 

Більш глибоке та чітке дослідження означеної проблеми знаходимо у 
науковій роботі О. Гнатчук «Українські жіночі організації на Буковині (80-
ті роки ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.) (2001). Автор на основі багатьох 
різнопланових джерел окреслила періодизацію жіночого руху Буковини 
(80-ті рр. ХІХ ст. – 30-ті рр. ХХ ст.) та обгрунтувала основні його напрями 
діяльності українського жіночого руху – культурно-просвітницький, 
благодійно-доброчинний, освітній, клерикально-філантропійний та ін. 
Дослідження цього автора увійшли до монографії – «Українські жіночі 
організації на Буковині (80-ті рр. ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.) (2004) [2]. 

Результати аналізу праць авторів та архівних матеріалів дають 
підстави для висновку, що залишилася ще низка питань з історії 
дошкільного виховання в Україні, а саме на Буковині, які потребують 
спеціального та цілісного дослідження. Таким чином, більш ґрунтовне 
вивчення жіночих організацій на Буковині, діяльність яких впливала на 
становлення і розвиток суспільного дошкільного виховання дасть змогу 
повніше заповнити прогалини в історії дошкільного виховання. 

Отож, метою нашої статті є розкриття змісту діяльності жіночих 
організацій, товариств, які впливали на процес становлення та розвитку 
суспільного дошкільного виховання на Буковині (кінець ХІХ – початок 
ХХ ст.), їх ролі у розвитку національного дошкілля задля творчого викори-
стання їхнього доробку в сучасних умовах реформування дошкільної 
освіти України. 

У другій половині ХІХ ст. Буковина входила до Австро-Угорської 
імперії й була відмежована від інших українських земель. Українське на-
селення цього краю далеко неповною мірою користувалося проголошени-
ми політичними та національними конституційними правами, хоча й було 
численніше за інші національні групи, проте найпізніше стало розвивати 
своє національне і громадсько-культурне життя, в першу чергу через 
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матеріальну вбогість та відсутність провідної верстви, яку мали німці і ру-
муни в той час [1, с. 829]. 

Суттєвий вплив на процес становлення суспільного дошкільного ви-
ховання мали общини, товариства, організації, які сприяли та надавали 
матеріальну допомогу на відкриття і утримання дошкільних закладів. Го-
ловним завданням українських дошкільних закладів було зміцнення здо-
ров’я дошкільнят, розвиток їхніх розумових здібностей, формування 
національного патріотизму, прищеплення народних чеснот і християнської 
моралі. Заснуванню таких закладів сприяли жіночі товариства 
«Мироносиці», «Жіноча Громада», «Товариство Православних Русинок» 
та інші, що діяли на Буковині. Досліджуючи статути та діяльність цих то-
вариств через архівні матеріали, можна зробити висновок про їх значний 
вплив та вагомий внесок у процес становлення та розвитку суспільного 
дошкільного виховання на Буковині [1; 2; 4; 5]. 

Першим жіночим товариством на Буковині стали «Мироносиці» 
засновані при Греко-Католицькій Церкві у Чернівцях 1886 року. 
Передісторією його створення було церковне братство ім. св. Тадея 
(1882 р.). Це товариство об’єднувало чернівецьких греко-католиків і у 80-
х рр. ХІХ ст. мало певний вплив на суспільні процеси Буковини, набли-
жаючись за змістом діяльності до культурно-просвітніх товариств. 

До того часу такі сестрицтва не оформлювалися в окремі товариства 
і тому почин буковинських жінок був, мабуть, перший у своєму роді. 
Ініціативу до того подав тодішній парох Греко-Католицької Церкви 
о. Келестин Костецький [3, с. 4–5]. 

Першою головою товариства стала Н. Шанковська, а секретаркою – 
К. Чертенко-Костецька [1; 2]. 

У статуті товариства, опублікованому 1904 р., у 22 параграфах вик-
ладено основну програму, мету і завдання його діяльності. Головну увагу 
товариство присвячувало допомозі потребуючим, молоді і дітям, сприяло 
підвищенню рівня освіти населення, брало активну участь в організації ди-
тячих установ («захоронок»), а послуга церкві стала тільки частиною їх 
праці [5]. 

«Захоронка» – це місце, куди працюючі матері могли привести і за-
лишити на певний час своїх малюків під надійною охороною, наглядом, 
турботою чуйних активісток даного товариства. У 1896–1897 рр. товарист-
во організувало відкриття першого дитячого садка («захоронки») у 
Чернівцях. У ньому на той час перебувало близько 40 дітей. Керувала ним 
світська вчителька. Гроші на оплату вчительки та харчування дітей добу-
вали самооподаткуванням свідомих громадян, які складали щомісяця свою 
пайку. У воєнному часі під опікою товариства було 4 «захоронки» з близь-
ко 500 дітей. Піклувалося товариство «Мироносиці» не тільки про 
дошкільників, а й про навчання школярів, саме збором грошей могли їм 
забезпечити теплий одяг та шкільне приладдя [1; 2, с. 29–32; 3]. 
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Суспільний характер діяльності «Мироносиць» проявляється вже у 
тому, що це було спеціально організоване жіноче об’єднання, яке мало 
статут, сплановані зібрання, складало звіти про діяльність тощо. 

В жовтні 1894 року було засновано «Товариство Руських Жінок в 
Чернівцях». Своєю метою його учасниці прагнули пробудити національну 
свідомість українського народу, опікуватися дітьми з бідних сімей та сиро-
тами, поширити освіту між жіноцтвом Буковини. Діяльність даного това-
риства зробила вагомий внесок у процес становлення суспільного вихо-
вання [1, с. 830–832]. 

В травні 1906 р. відбулися організаційні збори товариства, яке назва-
но «Жіночою Громадою». На меті товариство мало дбати про піднесення 
українського народу через розвиток освіти, господарства і домашнього 
промислу. Збори відбулися при великій участі жінок. Головою вибрано бу-
ло Е. Кумановську, а секретаркою – К. Малицьку. 

У селах і містах Буковини «Жіноча Громада» засновувала гуртки, 
прагнучи згуртувати якнайбільше молоді і навчити її чогось практичного, 
при цьому, не занедбуючи й національного виховання. Дбали й про наймо-
лодших, влаштовуючи для них свята – таке як «Різдвяний базар» з нагоди 
свята св. Миколая. Було подаровано чимало бідних дітей продуктами хар-
чування та одягом. Одним із завдань даного товариства – було облашту-
вання сирітського дому [1; 2]. 

Благодійницька діяльність «Жіночої Громади» та «Мироносиць» 
часто їх об’єднувала для досягнення спільної мети. Цими товариствами 
жінок Буковини було засновано «Фонд опіки українського жіноцтва», про-
водилися спільні свята для дітей та молоді, курси для дівчат, надавалася 
допомога бідним дітям і сиротам, утримувалися «захоронки» та сирітський 
притулок [2, с. 112–115]. 

Важливою і значною була діяльність «Товариства Православних Ру-
синок», яке було засноване у липні 1908 р. у Чернівцях. За своїми цілями 
воно мало схожість із «Жіночою Громадою». 

На головних зборах товариства за участю 30 чернівецьких русинок 
було обрано голову – Є. Андрійчук, касира – В. Попович, контролерку – 
О. Бриндзан, секретарку – Є. Тимінську. 

У статуті «Товариства Православних Русинок» визначалася мета йо-
го діяльності, що мала виразний суспільно-політичний і культурно-
освітній характер. Для досягнення мети товариство передбачало 
здійснювати такі завдання: ширити засади національного виховання; ство-
рювати і підтримувати дитячі «захоронки» і «огородці», бурси та інші за-
клади для навчання і виховання молоді; дбати про освіту православного 
руського жіноцтва; сприяти поліпшенню добробуту українського народу 
тощо [4]. 

Товариство своїми зусиллями і зібраними коштами організували 
«захоронки» для дітей, одна з них в с. Мамаївці, бурсу для дівчат, філію 
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«Товариства Православних Русинок» та співпрацювали з іншими 
жіночими товариствами Буковини, влаштовуючи доброчинні заходи [2, 
с. 67–69]. 

Зміст, форми та основні напрями діяльності українських жіночих то-
вариств на Буковині були зумовлені обставинами культурного, 
релігійного, суспільно-політичного й економічного життя на Буковині в 
кінці ХІХ – на початку ХХ ст. та впливом загальноєвропейського та 
загальноукраїнського феміністичного руху. 

Важливою рисою в діяльності українських жіночих організацій на 
Буковині було те, що вони не висували на перший щабель завдань суто 
феміністичного спрямування, а доводили необхідність створення та 
функціонування жіночих організацій метою відстоювання громадських і 
національних прав різних верств народу. Діяльність даних товариств 
сприяла поліпшенню загального стану освіти населення та їх добробуту. 

Благодійно-доброчинна та опікунсько-просвітницька робота означе-
них жіночих товариств Буковини досліджуваного періоду зробила вагомий 
внесок в процес становлення й розвитку суспільного дошкільного вихо-
вання на Буковині. Таким чином, результати аналізу архівних матеріалів та 
наукових праць, що торкаються впливу діяльності жіночих товариств Бу-
ковини на становлення суспільного дошкільного виховання даного регіону 
в досліджуваний період дали змогу визначити значний пізнавальний 
потенціал історії українського дошкілля на Буковині та глибше 
проаналізувати здобутки минулого для вирішення сучасних проблем роз-
будови національної системи освіти України. 
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