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Понад тисячолітня історія християнства на українських землях 

засвідчує, що духовна аура нашого народу була постійно під загрозою. Вона 

піддавалася нищівним ударам як зовнішніх ворогів, так і випробуванням 

внутрішніх недругів. Українська християнська церква весь цей час йшла своїм 

нелегким шляхом служіння Господу і українцям. Останні два століття були 

особливо складними у збереженні ідентичності української церкви, нашого 

народу і національної культури, в т. ч. музичної. Сучасна українська історія, 

позбувшись із проголошенням незалежності України табуйованих раніше для 

дослідження тем і напрямів, активно розбудовує сакральний аспект 

вітчизняної хорової культури.

Процеси уніфікації церковного православного життя за російським 

зразком вже були предметом дослідження науковців, однак залишаються 

лакуни, які ще потребують наукового дискурсу. З цього погляду актуальність 

дисертації Перепелюк Ольги Максимівни, що присвячена церковним хорам у 

Київській єпархії XIX - початку XX століття, не викликає сумніву.

Важливість дисертаційного дослідження підкреслюється й тим, що його 

тема є складовою науково-дослідної теми кафедри історії України Уманського 

державного педагогічного 'університету імені Павла Тичини «Історико- 

регіональні аспекти історії України» (Державний реєстраційний номер 

0116Ш04805).

Структура роботи відзначається логічною продуманістю, 

збалансованістю складових частин і підпорядкована реалізації основних



завдань дослідження. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, 

поділених на підрозділи, висновків, списку використаних джерел та 

літератури, додатків. Визначення категоріального апарату дисертації, зокрема 

об’єкта та предмета роботи, врівноважується формулюванням мети дисертації, 

що дозволяє конкретизувати напрями науково-дослідницьких пошуків. Для 

розв’язання поставлених завдань О. М. Перепелюк використала комплекс 

взаємоузгоджених методів.

У першому розділі дисертантка висвітлила досягнення історіографії 

щодо задекларованої теми (підрозділ 1.1), детально описала джерельну базу 

дослідження та проаналізувала методологію дослідження (підрозділ 1.2). 

Ольга Максимівна обґрунтовано здійснила аналіз історіографії за усталеним 

хронологічно-тематичним принципом, поділивши її на декілька груп, а саме -  

дореволюційний період, радянський період, пострадянський період, який 

включає дослідження українських та зарубіжних науковців.

Розділ другий дисертації розкриває стан церковного співу у руслі 

політики зросійщення православної церкви на українських землях. 

Висвітлюються такі питання: ліквідація ознак народності у церковному співові 

та його уніфікація за синодальним зразком (підрозділ 2.1), феномен 

церковного співу (підрозділ 2.2), еволюція хорового церковного співу та 

духовної музики на українських землях (підрозділ 2.3).

У третьому розділі дисертантка розглядає організацію навчання 

церковному співові, зосередившись на навчанні церковному співу у 

церковнопарафіяльних школах Київської єпархії (підрозділ 3.2), відображенні 

роботи літніх курсів для учителів церковного співу у м. Києві (підрозділ 3.2), 

висвітленні процесу навчання церковному співові при Михайлівському 

Золотоверхому монастирі ла в Київській церковно-учительській школі 

(підрозділ 3.4).

У четвертому розділі, який можемо трактувати як кульмінаційний у 

структурі дисертації, О. М. Перепелюк характеризує статусність, особливості 

та практики повсякдення церковних хорів Київської єпархії, зупиняючись на



відображенні діяльності регента Якова Калішевського (підрозділ 4.1); 

хоровому мистецтву у Київській духовній академії (підрозділ 4.2.); хорах 

найбільших монастирів Київської єпархії (підрозділ 4.З.); практиках 

повсякдення церковних хорів (підрозділ 4.4.).

Висновки завершують розділи та дисертаційний виклад загалом, 

повністю узгоджуючись із поставленими завданнями.

Список джерел та використаної літератури досить репрезентативний -  

443 одиниці, у тому числі 106 -  використаних архівних матеріалів.

Наукову новизну дослідження визначає сконцентрованість на 

комплексному дослідженні церковних хорів Київської єпархії на тлі процесів 

зросійщення Православної церкви на українських землях. Дослідницею 

аргументовано доводиться, що заборона давніх українських наспівів та 

уніфікація церковного співу на усій території імперії, а також регламентація 

діяльності церковних хорів були одним із напрямів зросійщення церкви та 

встановлення контролю за духовно-моральним рівнем життя населення 

українських земель. Також великим досягненням здобувачки є здійснення в 

роботі персоніфікації регентів церковних хорів Київської єпархії.

Дисертаційне дослідження має беззаперечне практичне значення та 

сприятиме збагаченню скарбниці знань з історії Православної церкви, 

соціальної історії, історії повсякдення та історичної біографістики. Матеріали 

дослідження можуть бути введені до змісту курсів «Історія та культура 

України», «Історія української музики», «Історія хорового мистецтва», 

«Історія і теорія виконавського мистецтва».

Позитивно слід оцінити і ступінь апробації ідей дисертаційної роботи. 

Авторка опублікувала 15 наукових публікацій, з яких 4 - у  наукових фахових 

виданнях України, 1 -  у зарубіжному науковому виданні; брала участь у 

міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Загальна оцінка дисертаційної роботи є позитивною. Проте, хотілося б 

висловити певні зауваження та побажання, що не применшують цінності 

рецензованої роботи:



> У Вступі варто було б розширити завдання дослідження відповідно до 

задекларованих розділів та Висновків дисертантки.

> У підрозділі 1.1., що стосується історіографії теми, авторка досить часто 

здійснює лише бібліографічний опис тих чи інших праць без наступного їх 

аналізу. Необхідно більше звернути увагу на ті праці, що з’явились у період 

незалежності і подані у списку літератури. Очевидно, доцільно було б 

проаналізувати новітній наратив (як вітчизняний, так і зарубіжний), а не лише, 

в окремих випадках вказати на його існування.

> У підрозділі 2.2. дещо бракує системності у викладі, тому не 

проглядається цілісність джерельної бази дослідження.

> Звертає на себе увагу те, що структурні підрозділи роботи значно 

різняться за обсягами: перший розділ містить 15 сторінок, другий -  38, третій 

49, а четвертий -  52. Варто було б пропорційно розділити розділи та підрозділи 

дисертації.

> Підрозділи 4.2 та 4.3 переобтяжені статистичними даними, які 

доцільніше було б винести у Додатки.

> У дисертації трапляються технічні, стилістичні та граматичні огріхи. 

Викладені зауваження та побажання не впливають на загальну

позитивну оцінку дисертаційної роботи, яка є самостійним завершеним 

дослідженням, а отриманні результати роблять вагомий внесок в історичну 

науку.

Зважаючи на актуальність, новизну, важливість одержаних автором 

наукових результатів, їх обґрунтованість і вірогідність, а також значну 

практичну цінність сформульованих положень і висновків, дисертаційна 

робота Перепелюк Ольги Максимівни «Церковні хори у Київській єпархії XIX 

-  початку XX ст.» на здобуття наукового ступеня доктора філософії відповідає 

вимогам наказу Міністерства освіти і науки України №40 від 12 січня 2017 р. 

(зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 3 лютого 2017 р. за 

№ 155/30023) та пп. 9-18 «Порядку проведення експерименту з присудження 

ступеня доктора філософії» (затвердженого постановою Кабінету Міністрів



України від 6 березня 2019 р. № 167) і може бути рекомендована до захисту у 

спеціалізованій раді зі спеціальності 032 -  історія та археологія.
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