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Питання: «Хто ми?», «Які ми?» -  стають дедалі актуальнішими для 

українців та України, незважаючи на те, що нині вже початок третього 

десятиліття XXI ст. Процеси глобалізації та культурне взаємопроникнення не 

заважають багатьом націям усе ще зазирати в колективне підсвідоме та 

прагнути збагнути, у чому ж власна сила та неповторність.
Актуальність рецензованої дисертації визначається тим, що досліджується 

історія одного з проявів самобутності української нації -  її музичної творчості -  

крізь призму історії церковних хорів та їх керівників у складний період 

бездержавності (XIX -  початок XX століття).

Дослідження історії церковних хорів Київської єпархії впродовж XIX -  

початку XX ст. у багатьох аспектах відзначається науковою новизною. Звісно, 

дисертантка обперлася на здобутки попередників, істориків та дослідників 

інших царин, щоби показати тло епохи та охарактеризувати еволюцію 

церковного співу в процесі зросійщення -  як політики, спрямованої державою 

на уніфікацію української церкви та усього релігійного життя.
Аналізуючи історіографію проблеми, дисертантка застосувала 

хронологічний підхід і згрупувала масив опрацьованої літератури за 

традиційними періодами: література дореволюційного періоду, радянського та 

пострадянського, у якому окремо розглянуто українську та зарубіжну 

історіографію. Такий підхід має свої очевидні переваги для викладу результатів 

аналізу літератури. Тематичний принцип зустрічаємо в аналізі української



пострадянської історіографії (с. 28). Підрозділ 1.1 вимагає деякої корекції для 

збереження пропорційності в поданні інформації про окремі роботи, особливо, 

якщо про них ідеться в одному реченні.
Методологія дослідження, на жаль, є традиційно проблемною частиною в 

більшості українських дисертацій, навіть вищого ступеня доктора наук. 

Авторка охарактеризувала основні підходи й принципи власного дослідження, 

також спробувала виокремити й описати методи. У дисертації О. Перепелюк 

вдалося на практиці значно краще застосувати загальнонаукові дослідницькі 

методи, ніж охарактеризувати їх у підрозділі «Методологія дослідження». 

Однак це не применшує здобутків авторки, яка довела володіння уміннями й 

навиками дослідження в основних розділах.

Джерелами дослідження стали архівні неопубліковані та видані документи. 

Дисертантка використала 106 архівних справ із 12 фондів двох українських 

архівів (ЦЦІАУК та ДАКО). Справи охоплюють увесь досліджуваний 

хронологічний період, стосуються різних аспектів теми й дозволили авторці 

здійснити повноцінне дослідження. Разом із тим дисертантка слабко аналізує 

джерела, зовсім не зауважила наративні, хоча використала їх у дисертації. 
Передусім, це спогади О. Кошиця, які варто характеризувати як наративне 

джерело дослідження. Також це стосується спогадів сина М. Лисенка та інших.

В основних розділах увага авторки закономірно зосереджена на 

церковному співі, його змінах та чинниках, що ці зміни зумовлювали. 

О. Перепелюк узагальнено характеризує феномен церковного співу й 

простежує, як відбувається його поступова уніфікація за синодальним зразком. 

Предметом її зацікавлення стає еволюція хорового церковного співу в 

Київській єпархії впродовж досліджуваного періоду. Результатом став висновок 

про феноменальність київського розспіву, який не зник навіть під тиском 

державної політики. Причину такої стійкості авторка вбачає в його пов’язаності 

з народними співочими традиціями.

Дослідниця ретельно зібрала інформацію про організацію навчання 

церковному співу. їй вдалося показати систему духовної освіти в Київській



єпархії та місце в ній церковного співу. З’ясувалося, що церковний спів був 

обов’язковим предметом, причому з навчанням теорії й практики. Дисертантка 

розглянула існуючі на той час освітні заклади духовного типу та їхні практики 

навчання співу. Вказала на способи підвищення кваліфікації учителів. Звернула 

увагу на найдавніші осередки навчання церковному співу в єпархії. 

О. Перепелюк акцентувала увагу на завданні, поставленому перед закладами, 

що навчали церковному співу в XIX -  на початку XX ст.: із допомогою 

церковних хорів, їхнього співу досягти максимального впливу на вірян із метою 

зміни їхніх світоглядних орієнтирів. Дещо бракує узагальнень наведеного в 

тексті цифрового матеріалу (кількість шкіл, учнів, хорів у них у певний період; 

зведеної інформації зі звітів; даних літніх курсів церковного співу (є лише один 

приклад (с. 108 -  109): згрупування результатів оцінювання та їх аналізу на 

курсах 1895 р.)) у вигляді таблиць чи іншої графічної форми; аналізу наявних 

звітів єпархіальних спостерігачів.
Вирізняється своєю науковою новизною останній розділ дисертації. На 

основі архівних та опублікованих джерел дослідниця вивчила та висвітлила 

історію не лише найвідоміших, як вона їх називає, найстатусніших хорів, а й 

хорів міських та сільських церков Київської єпархії. Важливе місце в 

дослідженні займає показ ролі церковних хорів у суспільному житті на тлі 

політики суцільної уніфікації та русифікації.

О. Перепелюк зібрала в архівних справах відомості про персональний 

склад хорів у різні роки, про хорові традиції, будні існування, способи 

фінансування хорів різного рівня престижності, практики їх формування. 

Особливо ретельно авторка вивчила роль регентів в існуванні церковних хорів. 

До здобутків дисертантки належить укладення списку регентів хору Київської 

духовної академії в досліджуваний період, що містить короткі характеристики 

деяких із них (с. 141-147). У підрозділі про монастирські хори дослідниця 

розмістила два цінні списки хористів Києво-Слупського Пустинно- 

Миколаївського монастиря за 1872 р. та 1873 р. Деякі наведені господарчо- 

фінансові списки й цифрові дані цієї частини дисертації (с. 157 -  158) варто



було б винести в додатки. Також було б корисним для подальших наукових 

досліджень мати укладений дисертанткою список відомих регентів інших 
статусних хорів або список відомих авторці регентів хорів міських чи сільських 

храмів, сформований за будь-яким зручним критерієм. Це створює додаткові 

можливості для аналізу даних. Важливими є частини різних розділів дисертації, 

присвячені повсякденню курсистів, хористів чи регентів.

Отже, дисертаційне дослідження характеризується науковою новизною. 

Здобутками дисертантки стали: запровадження до наукового обігу нових 

архівних документів; здійснення спроби комплексного вивчення церковних 

хорів Київської єпархії в період бездержавності, показ імперської уніфікації 

церковного співу та регламентації діяльності хорів як засобу русифікації 

української православної церкви та місцевого населення. Особливим внеском 

авторки стала персоніфікація регентів церковних хорів Київської єпархії та 

започаткована нею персоніфікація хористів єпархії.

Практичне значення дослідження полягає в систематизації матеріалів 

історії навчальних закладів, де викладався хоровий спів, та історії хорових 

колективів шкіл та академій, монастирів, міських та сільських церков і їхніх 

керівників. Вони можуть бути використані для подальших наукових 

досліджень, викладання загальних та спеціальних курсів у навчальних закладах 

різного рівня. Матеріали дисертації дозволять не лише науковцю, а й 
пересічному читачу відкрити самобутню сторінку української історії та 
культури, познайомитися з творцями церковного хорового мистецтва.

Дисертація має чітку й логічну структуру, яка забезпечила висвітлення 

зібраного матеріалу. Його аналіз дозволив авторці досягнути поставленої мети 

та виконати поставлені завдання. Обсяг основного тексту роботи -  167 с., що 

відповідає вимогам до робіт такого типу.

Основні положення дисертації дослідниця виклала в 15 публікаціях, серед 

яких є необхідна для кваліфікаційної роботи кількість статей у фахових та 

зарубіжних виданнях (4 у фахових виданнях України та 1 -  у зарубіжному). У 

публікаціях О. Перепелюк висвітлила всі основні наукові результати свого



дослідження. Усі вказані в анотації дисертації публікації є одноосібними. 

Також здійснено необхідну апробацію результатів дослідження у виступах на 

різного рівня конференціях, серед яких чотири міжнародних.

На етапі рецензування в роботі є незначні стилістичні помилки та технічні 

недоліки, що будуть усунуті впродовж завершення оформлення дисертації.

Незважаючи на висловлені побажання й зауваження, що загалом не 

знижують здобутків рецензованої праці, яка є завершеним самостійним 

дослідженням, дисертація Ольги Максимівни Перепелюк «Церковні хори у 

Київській єпархії XIX -  початку XX століття» цілком відповідає вимогам 

наказу Міністерства освіти України №40 від 12 січня 2017 р. (зареєстрованого в 

МЮУ від 3 лютого 2017 р. за №155/30023) та пп.9-18 «Порядку проведення 

експерименту з присудження наукового ступеня доктора філософії» 

(затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. 

№ 167) і може бути рекомендована до захисту в спеціалізованій раді зі 

спеціальності 07.00.01 «Історія України» (032 -  Історія та археологія).
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