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ВИСТУПИЛИ:
1. Аспірантка кафедри історії України Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини О. М. Перепелюк з
доповіддю за матеріалами дисертаційної роботи на тему: «Церковні хори у 
Київській єпархії XIX -  початку XX століття» представленої на здобуття 
наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 032 Історія та 
археологія.

Актуальність задекларованої теми визначається щонайменше у трьох 
площинах: по-перше, загальний занепад духовності в суспільстві з одного 
боку, а з іншого «мода на церкву» у частини населення, зумовлюють 
необхідність аналізу історичного досвіду підтримування рівня релігійності в 
суспільстві і засобів підсилення привабливості церковної відправи. По-друге, 
звільнення церкви від державної опіки та московського диктату створили 
сприятливі умови для повернення в церковну практику усього забороненого 
в роки зросійщення Православної церкви, у яких можливе повне відродження 
стародавніх українських церковних наспівів. А успішне вирішення такого 
завдання значною мірою залежить від аналізу історичного досвіду та 
винесення уроків з метою недопущення подібних явищ у майбутньому. І, по- 
третє, утвердження антропоцентризму в історії вимагає розширення меж 
персоніфікації усіх учасників історичного процесу, повернення із забуття 
імен регентів та хористів, які своїм талантом та мистецтвом співу 
зачаровували мільйони християн, збільшували емоційно-чуттєве сприйняття 
молитви і підносили душі до вершин прекрасного. Тому звернення до 
зазначеної теми є цілком умотивованим.

Метою роботи є дослідження історії церковних хорів Київської єпархії, 
як колективів, приналежних не тільки до православних храмів, але і як 
соціальної спільноти з особливою практикою повсякденна, а також процесу 
навчання церковному співу як способу підготовки хористів.

Огляд джерельної бази церковних хорів Київської єпархії XIX -  
початку XX століття свідчить, що вона є цілком достатньою для 
комплексного аналізу питання церковних хорів, традицій і практики їх 
формування, розширення навчання церковному співові як умови збільшення 
церковних хорів та уніфікації його за єдиним зразком, максимально 
можливої персоніфікації регентів найстатусніших хорових колективів. 
Джерельна база дисертації представлена різними типами історичних 
документів і матеріалів. Переважна більшість архівних джерел вводиться до 
наукового обігу вперше. Вони є достатніми для формулювання висновку про 
те, що церковне хорове виконавство на українських землях в умовах 
русифікаторської політики самодержавства було явищем феноменальним з 
глибокою тяглістю народних традицій. Київський розспів, не дивлячись на 
прагнення церковної цензури уніфікувати його, був збережений і київські 
церковні хори були зразком і кузнею кадрів хористів не тільки в Київській
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єпархії. Виявлена джерельна база переконує у потребі продовження 
досліджень цього сегменту історії Православної церкви на українських 
землях.

Інкорпорація українських земель Російською імперією наприкінці 
XVIII століття ознаменувала процеси зросійщення усіх сфер життя, у тому 
числі і трансформації в релігійно-церковній сфері. Не оминуло це і найбільш 
емоційно-чуттєвої складової богослужіння -  церковного співу. На 
українських землях у попередні століття сформувався національний 
церковно-музичний стиль, осередками якого в Київській єпархії були Києво- 
Могилянська академія, Києво-Печерська лавра та найбільші київські 
православні монастирі. Та уже з 1804 року імперська влада почала 
регламентацію традицій церковного співу. 3 1816 року Придворною капелою 
запроваджувався так званий «придворний стиль» церковного співу і 
вводилася цензура духовно-музичних творів. З 1837 року велося 
цілеспрямоване реформування церковного співу з метою його уніфікації, а з 
1849 року керувати церковними хорами дозволялося тільки тим, хто отримав 
атестати від Придворної капели.

Церковний хоровий спів розвивався на українських землях під впливом 
двох обставин: діяльності композиторів та намаганням державно-церковної 
влади виробити єдині його згазки і взяти під свій контроль. Але давні 
традиції церковного співу виявлялися такими живучими, що навіть в умах 
потужної русифікаторської політики імперської влади національні 
особливості в церковному стилі на українських землях викорінити не 
вдалося. Саме в Києві з його Академією та православними святинями 
зберігалися ознаки народності в церковному співові, які ретельно оберігала 
братія Києво-Печерської лаври та хористи православних монастирів. З усіх 
запозичень у хоровому виконавстві Київської єпархії приживалися тільки ті, 
що мали спільні риси з основою народного співу. Київський розспів, 
базований на глибинних народних традиціях, був тим феноменальним 
явищем, яке не вдалося змінити новому керівництву Православної церкви.

З’ ясовано, що в духовних навчальних закладах Київської єпархії, 
церковнопарафіяльних школах усіх типів, у монастирях та церковно- 
учительській школі церковний спів був обов’ язковим навчальним 
предметом. У системі духовної освіти готували як до священнослужіння, так 
і до учительства в усіх навчальних закладах духовного відомства. Вихованці 
навчальних закладів вивчали теорію та практику церковного співу, тобто на 
уроках і співаючи у церковному хорі. Контроль за опануванням учнями 
духовних навчальних закладів церковним співом Святійший Синод поклав на 
архиєрея. Низкою положень та навчальних програм регламентувалися 
кількість уроків співу, перелік обов’ язкових молитов та піснеспівів, 
механізм контролю за практичною підготовкою вихованців.

Навчання церковному співові у церковнопарафіяльних школах усіх 
типів мало на меті вплив на чуттєво-емоційне сприйняття богослужіння, що 
сприяло підвищенню привабливості церковної служби, а відтак і авторитету 
церкви. Засвоєння учнями основ теорії співу доповнювалося обов’ язковими 
практичними заняттями -  участю у церковних хорах або у складі шкільного
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хору. У процесі вивчення навчального курсу церковного співу виявлялися 
обдаровані діти, які поповнювали ряди хористів та регентів у церквах.

Для підвищення кваліфікації учителів церковного співу у Київській 
єпархії проводилися літні курси, про значення яких свідчать присутність 
поважних духовних та світських осіб при їх відкритті, кадровий склад 
викладачів, кількість виділених Святійшим Синодом та єпархіальним 
духовенством коштів для їх проведення. Випускники курсів були 
зобов’ язані викладати одноголосний та багатоголосний спів, організовувати 
церковні хори та керувати ними.

Найдавнішим у Київській єпархії осередком навчання церковному 
співові був Києво-Михайлівський Золотоверхий монастир. Там здавна 
існував псаломницький клас, а 1810 року була відкрита церковно- 
учительська школа, де вивчали Закон Божий, церковний спів та церковний 
устав з читанням церковнослов’ янською мовою. Та однієї школи для усієї 
єпархії з часом виявилося замало і 1903 року у Києві на Лук’ янівці почала 
діяти ще одна церковно-учительська школа, яка готувала учителів для 
вищого типу церковнопарафіяльних шкіл.

У всіх навчальних закладах системи освіти духовного відомства, що 
діяли упродовж XIX -  початку XX століття в Київській єпархії навчання 
церковному співу було покликане вирішити завдання: шляхом створення 
церковних хорів досягти максимального впливу церкви на православних 
вірян.

У дисертації за ознакою статусності найвідоміших хорів Київської 
єпархії представлені матеріали про Архиєрейський (Митрополичий) хор, про 
хорові традиції і хорове мистецтво в Київській духовній академії, про хори 
найбільших київських монастирів. Найпрестижніший в єпархії 
Митрополичий хор на піку своєї слави перебував при регенті Якову 
Степановичу Калішевському. В узагальненому вигляді окреслені життєві 
траєкторії хористів, наскільки дозволила виявлена джерельна база 
персоніфіковані учасники хору, показана практика формування хорового 
колективу. Як засвідчили історичні джерела, побутове життя хористів 
значною мірою залежало від спритності регента.

Хор Київської духовної академії підлягав регламентації за статусом 
академії, а відтак вільно розвиватися хорове виконавство не могло. Як в усіх 
навчальних закладах духовного відомства, репертуар хору підлягав цензурі 
як і стиль виконавства, заборонялося співати не надруковані і не схвалені 
Святійшим Синодом духовні твори. Статутом регламентувався навіть побут 
хористів. Та попри це, хорове виконавство було на високому рівні. Це 
досягалося шляхом кристалізації національного стилю професійного 
музичного мистецтва, що виявлялася у поєднанні національної традиції 
хорового церковного співу із всебічним засвоєнням загальноєвропейської 
техніки хорового виконавства і водночас опорою на народопісенний 
інтонаційний фонд, носіями якого були хористи. Традиції хорового 
виконавства були настільки глибоко защемлені в слов’ янсько-українську 
культуру, що статутні обмеження та адміністративний тиск були 
безсильними. Регенти хору Київської духовної академії, в окреслених
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хронологічних межах, формували смак до хорового співу у сотень студентів, 
найталановитіші з яких були окрасою хорового виконавства.

З’ясовано початок історії хору Київського Михайлівського 
Золотоверхого монастиря, розкрито порядок утримання хору та рівень 
матеріального забезпечення хористів. Персоніфіковано деяких хористів 
Києво-Слупського Пустинно-Микільського монастиря. Показано, що 
монастирська громада турбувалася про освіту хористів, особливо малолітніх 
і утримувала для них школу. Платня хористам була диференційована.

Великою популярністю користувався хор Києво-Печерської лаври. 
Саме в цій обителі сформувався особливий Київський розспів, який 
монастирська братія захищала як православну святиню. Лавра так потужно 
протистояла імперській спробі регламентувати діяльність монастирського 
хору, що змогла зберегти давні традиції хору. Духовний Собор Лаври 
зобов’язав усі покоління хористів оберігати розспів від будь-яких змін і як 
велику цінність передавати наступним поколінням півчих. Тому імперська 
влада була змушена з цим змиритися і зробити виключення для Київського 
розспіву.

У дисертації на прикладі хорів сільських та міських церков Київської 
єпархії увиразнені проблеми їх функціонування та місце у громадському 
житті. Аргументовано показано, що хори парафіяльних храмів повинні були 
самі дбати про своє фінансування, що робило службу хористів не 
привабливою. Утримання освіченого регента парафія повинна була 
оплачувати із церковних сум, тобто пожертв прихожан. Правда, парафіяльні 
священики знаходили можливості для утримання церковних хорів, так як від 
них у значній мірі залежало і становище храму, якщо в ньому виконувалося 
«благолепное пение». До утримання церковних хорів часто долучалися і 
заможні громадяни.

У XIX -  на початку XX століття церковні хори функціонували у рамках 
виконання свого основного завдання -  супроводу богослужіння. Громадські 
організації -  Товариство любителів церковного співу та Київське товариство 
грамотності -  намагалися втягти церковні хори у вир громадсько- 
політичного життя. Але хорові колективи були прив’ язані до храмів і тільки 
іноді брали участь в державних урочистостях з нагоди свят чи траурних 
подій у житті імперської родини чи святкуванні історичних подій та роковин. 
Виключення склали хори навчальних закладів духовного відомства, які брали 
участь у святкуванні важливих подій.

Зібраний та систематизований у дисертації матеріал дає відстави 
зробити висновок, що подальші розробки даної теми можуть розвиватися у 
двох площинах: пошуку нових джерел для повної персоніфікації регентів та 
складу хорів православних храмів Київської єпархії, а також у підготовці 
комплексних історико-музикознавчих досліджень з метою оцінки 
перетворень церковного співу упродовж тривалих часових проміжків.

Стосовно доповіді були поставлені такі запитання:
К.і.н., доцент В. В. Гордієнко:

Питання: Чи виконувалися твори Артемія Веделя у XIX столітті?
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Відповідь: Дякую за запитання. Твори Артемія Веделя були 
популярними у XIX столітті і виконувалися як у Київській духовній академії 
так і у парафіяльних храмах. До того ж, його музичні композиції 
виконуються і сучасними церковними хорами.

К.і.н., професор І.І. Кривошея:
Питання: Прошу дати більш детальну характеристику джерельної бази 

дисертації, зокрема, зазначити фонди архівів, з якими довелося попрацювати.
Відповідь: Дякую за запитання. Джерельна база роботи представлена 

використаними матеріалами Центрального державного історичного архіву в 
м. Києві (далі -  ЦДІАК) фондів: 127 (Київська духовна консисторія, м. Київ), 
128 (Києво-Печерська Свято-Успенська лавра, м. Київ), 130 (Києво- 
Видубицький Свято-Михайлівський чоловічий монастир), 131 (Київський 
Пустинно-Миколаївський (Микільський) чоловічий монастир), 169 (Києво- 
Михайлівський Золотоверхий чоловічий монастир), 182 (Канцелярія 
київського митрополита, м. Київ), 707 (Канцелярія попечителя Київського 
навчального округу, м. Київ), 712 (Київська духовна семінарія, м. Київ), 1680 
(Канцелярія Харківського інспектора у справах друку, м. Харків), 1958 
(Слобідсько-український губернатор, м. Харків), 2012 (Слобідсько- 
Українська духовна консисторія, м. Харків Слобідсько-Української губернії), 
які містять відомості про призначення регентів та півчих, утворення 
церковних хорів та їх фінансування, діяльність шкіл та навчання церковному 
співу. Використано матеріали фонду 276 (Київська єпархіальна училищна 
рада, м. Київ), Державного архіву Київської області, м. Київ (далі -  ДАКО), у 
яких міститься інформація про проведення літніх курсів церковного співу у 
місті Києві для учителів церковнопарафіяльних шкіл Київської та інших 
єпархій.

К.і.н., доцент О.П. Чучалін
Питання: Які церковні хори потрапили у предмет вашого 

дослідження? Як ви їх класифікуєте?
Відповідь: Дякую за запитання. Церковні хори за ознакою підпорядкованості 
та локалізації поділяємо на:

1. Митрополичий (Архієрейський) хор. Він був тільки один на 
всю єпархію, оскільки підпорядковувався виключно очільнику єпархії. Такий 
хор комплектували з найкращих співаків, кандидатури яких затверджував 
сам архієрей.

2. Хор Київської духовної академії. Його хористи виконували 
найкращі зразки духовних творів і хор вважався одним із найкращих у Києві. 
Учні Академії ставали відомими композиторами і регентами, входили до 
складу церковних хорів міста.

3. Монастирські хори у дисертації представлені хорами 
найбільших православних монастирів Київської єпархії. При таких 
монастирях існували ще і школи церковного співу, тому хористи не просто 
відтворювати відомі зразки церковних розспівів, але і формували нові 
(Наприклад, Київський розспів у Києво-Печерській лаврі).
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4. Хори міських та сільських парафіяльних храмів.

Д.і.н., професор С. О. Біляєва:
Питання: Дайте визначення поняттю «регент». Кого із регентів вам 

вдалося персоніфікувати?
Відповідь: Дякую за питання. Регент -  це керівник церковного хору. У 

дисертації було згадано про Я. С. Калішевського, достеменно відомо, що він 
починав свою діяльність при Софійському соборі як регент Митрополичого 
хору. Також дано повний список регентів хору Київської духовної академії за 
XIX століття, у якому нараховується 43 особи. Найбільш відомими 
представниками були: В. Петрушевський, В. Аскоченський, О. Кошиць, П. 
Козицький.

Із 1899 по 1915 роки регентом хору при Михайлівському 
Золотоверхому монастирі в Києві був Аполлонов Іван Іванович (1868-1915) -  
засновник, керівник і викладач курсів хорового співу й теорії музики та 
літніх курсах для вчителів церковнопарафіяльних шкіл при Києво- 
Михайлівській учительській школі, автор духовних композицій. У вересні 
1908 року Іван Іванович звертався до настоятеля монастиря єпископа Агапіта 
з проханням дозволити купити книги у бібліотеку Михайлівського 
Архиєрейського хору.

Документи про персональний склад хору Києво-Микільського 
монастиря містять відомості про заробітню плату півчих. Так, у списку за 
липень 1891 року міститься прізвище регента Олександра Калабановича. Із 10 
жовтня по 1 листопада 1916 року регентом був Тихонов. Із 1 вересня по 10 
листопада 1916 року -  С. В. Спаський.

К.і.н., доцент О.В. Дудник:
Питання: Яким чином відбувалося фінансування Митрополичого

хору?
Відповідь: Дякую за запитання. Щодо платні хористам, то варто 

зауважити, що малі півчі її не отримували: вони могли мати лише частину 
спільного прибутку за відправу треб. Крім того, Економічне правління 
Митрополичого дому повністю брало на себе утримання малих півчих, 
причому, починаючи від витрат на харчування, одяг та взуття, і закінчуючи 
витратами на оплату послуг вчителя, у чиї обов’язки входило проходження з 
хлопчиками повного курсу духовного училища.

Щодо дорослих півчих, то хоч платня їх була не великою, проте слід 
брати до уваги, що на їх харчування та проживання на території 
Митрополичого дому кошти виділялись окремо. Шляхом простого 
розрахунку можна припустити, що якщо скорочення складу хору на 5 осіб 
дало б прибавку в жалуванні до 420 руб. на рік, то виходить, що оплата 
одного хориста на рік становила приблизно 84 руб. на рік, або ж 7 руб. на 
місяць. А півчі архієрейського хору у 1910 році отримували від 1 до 8 руб. на 
місяць. Такою була середня платня митрополичих та архієрейських півчих.

У 1903 р. повне утримання хору з 29 чоловік (з регентом) обходилось 
Митрополичому дому в 6 000 руб. на рік, або ж у 500 руб. на місяць, тобто 18
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руб. на місяць на людину, але ці витрати вже не покривали ні проживання, ні 
харчування, ні придбання одягу, ні навчання, тож навряд чи може йти мова 
про якусь соціальну захищеність, особливо, якщо врахувати, що платня 
регенту була на порядок вища, ніж платня іншим хористам.

К.і.н., доцент О.В. Барвінок:
Питання: Яких змін зазнала Православна церква та церковний спів на 

українських землях у першій половині XIX століття?
Відповідь: Дякую за запитання. Упродовж майже всієї першої 

половини XIX ст. Православна церква на Правобережній Україні ще 
зберігала ознаки «народності». Як підкреслюють сучасні дослідники, «ще в 
30-40-х рр. XIX ст., хоч формально, але існували традиції виборності 
православних ієреїв, що швидше нагадувало рудимент колишнього впливу 
общини на церковне життя, ще продовжувалося вилучення церковних книг 
українського видання, ще існували національні мотиви церковного співу...». 
Русифікаторська політика самодержавства і секуляризації церкви 
передбачала ліквідацію цих особливостей. І 1804 року російський імператор 
Олександр І зазначав: «...во время высочайшаго своего по некоторым 
губерниям проезда и бывши в церквах... имел неудовольствие слушать пение 
церковнослужителей... разнообразное, несогласное и произносимое с 
неприятным криком...». Тому 22 грудня 1804 року було видано 
імператорський указ до Святійшого Правлячого Синоду та Київської 
дикастерії, у якому наказано «...дабы пение простое но благопристойное 
службы божей введено было во всех церквах...».

К.і.н., доцент О. М. Скрипник:
Питання: Які види церковного співу існували у XIX столітті?
Відповідь: Дякую за запитання. У період пожвавлення освітянської 

діяльності православного духовенства, що припав на другу половину XIX ст., 
активно обговорювалися питання про види церковного співу. Тоді в 
сільських церквах Київської єпархії послуговувались трьома його видами. 
Перш за все це так званий придворний (школи композитора Д. 
Бортнянського), другий -  обіходний або спів за підручником нотного співу 
для духовних училищ і третій -  простий, прадавній. Кожен із цих видів мав 
своє призначення. Придворний спів виконувався після літургії; по обіходу 
співали на утрені переважно ірмоси; наспіви прадавні супроводжували 
практично всі служби. Найпоширенішим був спів обіходний, так як 
переважна більшість сільських причетників була мало знайома з придворним 
видом співу і не знала прадавнього. Іноді ці види співу перекручувались і 
перемішувались в одній Г тій самій церковній пісні, що призводило до 
якогось особливого наспіву.

2. Науковий керівник -  д.і.н., професор Т.В. Кузнець відзначила, що 
тема дисертації актуальна вже тому, що є малодослідженою. Класичні зразки 
церковного хорового співу на українських землях формувалися протягом 
XIX -  початку XX століття завдяки композиторам, регентам та хористам.
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Таким чином був сформований феноменальний та неповторний стиль 
виконання церковних піснеспівів. Цими досягненнями користується увесь 
православний світ до сьогодні.

Проблема ролі звуку та соціального значення тих, хто створює 
звучання в організації сакральних та храмових просторів практично не 
досліджена. Ця проблема частково розвинута лише в етнологічних та 
музикознавчих дослідженнях, тоді як вивчення історії творців церковного 
музичного простору тільки започатковано. У XIX -  на початку XX століття 
роль церковних хорів була надзвичайно велика, адже саме церковний спів 
був найдоступнішим жанром музичного мистецтва у той час, тому 
приваблював жителів міст і сіл. Хористи і регенти були шанованими людьми 
та отримували визнання серед населення та гідну оплату праці. Саме від 
таланту та навичок хористів та регентів значною мірою залежав благоустрій 
храму.

Тому актуальність даної теми дослідження обумовлюється багатьма 
чинниками, серед яких превалює необхідність вивчення історичного досвіду 
державно-церковних відносин, одним із сегментів яких було втручання 
імперської влади у церковну практику, та завдання персоніфікації історичної 
минувшини. Актуальності додає і недослідженість історичного аспекту 
еволюції церковного співу на українських землях за умов зросійщення 
Православної церкви та діяльності церковних хорів у православних храмах 
Київської єпархії у зазначених хронологічних межах.

Досліджуючи обрану тему, О.М. Перепелюк сумлінно і скурпульозно 
вивчала джерельну базу, творчо використовувала архівні та опубліковані 
джерела, проявляла дослідницький інтерес і показувала здібність до 
комплексного наукового аналізу. Послуговуючись науковими методами 
дослідження, вона виявила значну кількість історичних джерел, які раніше не 
потрапляли у поле наукового інтересу дослідників. Завдячуючи цьому, 
вдалось підготувати оригінальну роботу, яка має і пізнавальне, і наукове 
значення.

Дисертаційна робота О.М. Перепелюк є самостійним, завершеним 
дослідженням малорозпрацьованої теми. Поставлена мета і дослідницькі 
завдання реалізовані, висновки аргументовані і є логічним завершенням 
наукового пошуку та аналізу. Представлена до захисту робота засвідчує, що 
О.М. Перепелюк оволоділа методикою історичного дослідження, набула 
уміння працювати з історичними джерелами та робити самостійні висновки і 
узагальнення.

Дисертація Перепелюк Ольги Максимівни «Церковні хори у Київській 
єпархії XIX -  початку XX століття» відповідає нормативним вимогам і може 
бути рекомендована до захисту.

3. Рецензенти:
Д.і.н., професор Ір.І. Кривошея:
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
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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 (ЦДІАУК 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
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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.
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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).

Рецензент пропонує рекомендувати дисертацію до розгляду у 
спеціалізованій вченій раді.

К.і.н., доцент О.В. Лісовська:
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,
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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 та 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
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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.
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• 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.

Рецензент підтримує пропозицію рекомендувати дисертацію до 
розгляду у спеціалізованій вченій раді.

Відповідь О. М. Перепелюк: дякую усім рецензентам за висловлені 
рекомендації та побажання.

4. Обговорення.
З позитивною оцінкою дисертаційної роботи О. М. Перепелюк 

виступили присутні:
-  к.і.н., доцент Л. А. Фицик вказала на комплексність проведеного 

дисертаційного дослідження, його наукову новизну та практичне значення. 
Зазначила, що за своїм науково-теоретичним рівнем, актуальністю, 
обгрунтованістю основних положень і висновків дисертація 
О. М. Перепелюк повністю відповідає вимогам. Підтримала пропозицію 
рекомендування дисертації до розгляду у спеціалізованій вченій раді.

-  К.і.н., доцент О. В. Скус зазначила, що дисертаційне дослідження 
має науково-теоретичне та практичне значення. Завдання, поставлені 
автором, вдалось цілком реалізувати. Підтримала пропозицію 
рекомендувати дисертацію до розгляду у спеціалізованій вченій раді.

-  К.і.н., доцент В. М. Голобородько відзначила актуальність обраної 
теми дослідження, її наукову новизну. Як побажання рекомендувала 
стилістично та орфографічно вичитати роботу та привести деякі елементи 
у відповідність до чинних вимог. Підтримала пропозицію рекомендувати 
дисертацію до розгляду у спеціалізованій вченій раді.

-  К.і.н., старший викладач І. Ю. Опацький вказав, що дисертаційне 
дослідження О. М. Перепелюк пройшло добру апробацію в ряді 
регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференцій, а результати 
опубліковані у фахових та закордонному виданнях, відповідно до вимог. Як
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побажання, рекомендував розширити методологічну основу дослідження. 
Підтримав пропозицію рекомендувати дисертацію до розгляду у 
спеціалізованій вченій раді.

5. Виступила О. М. Перепелюк, яка подякувала учасникам засідання 
та зазначила, що всі зауваження та рекомендації будуть враховані при 
підготовці дослідження до подання в спеціалізовану вчену раду.

6. Присутні на засіданні обговорили проект висновку,
підготовлений рецензентами д.і.н., професором Ір. І. Кривошеею, К.І .Н. ,  

доцентом О. В. Лісовською.

ВИРІШИЛИ:
Заслухавши та обговоривши доповідь Перепелюк Ольги Максимівни, 

ухвалити висновок щодо дисертації на тему: «Церковні хори у Київській 
єпархії XIX -  початку XX століття».
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висновок
спільного засідання кафедри історії України і кафедри всесвітньої історії 

та методик навчання Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини щодо дисертації 

Перепелюк Ольги Максимівни на тему:
«Церковні хори у Київській єпархії XIX -  початку XX століття»

І.Актуальність теми дослідження. Сучасні процеси у церковно- 
державних відносинах актуалізують звернення до історії Православної 
церкви на українських землях і, в першу чергу, до періоду її поступового 
зросійщення і підпорядкування Синодові. У історіографії Православної 
церкви процеси уніфікації церковного життя за російським зразком уже 
висвітлені, але окремі аспекти все ще потребують осмислення та 
дослідження. Одним із таких аспектів є історичний процес уніфікації 
церковного співу та регламентація церковних хорів.

Український церковний спів є одним із кращих у світі зі своїми 
стародавніми розспівами й композиціями майстрів хорового виконавства. 
Народ береже цю дорогоцінну спадщину предків і співає за будь-яких умов. 
Злагоджений, мистецьки досконалий церковний спів, наділений 
приваблюючою силою, є окрасою богослужбової відправи. Він сприяє 
глибшому зануренню в стан молитовного споглядання та зростанню 
побожності. З огляду на вище зазначені чинники, упродовж століть 
церковному співу приділялася особлива увага, адже він виконував не тільки 
культову, але і культурну функцію.

Актуальність задекларованої теми визначається щонайменше у трьох 
площинах: по-перше, загальний занепад духовності в суспільстві з одного 
боку, а з іншого «мода на церкву» у частини населення, зумовлюють 
необхідність аналізу історичного досвіду підтримування рівня релігійності в 
суспільстві і засобів підсилення привабливості церковної відправи. По-друге, 
звільнення церкви від державної опіки та московського диктату створили 
сприятливі умови для повернення в церковну практику усього забороненого 
в роки зросійщення Православної церкви, у яких можливе повне відродження 
стародавніх українських церковних наспівів. А успішне вирішення такого 
завдання значною мірою залежить від аналізу історичного досвіду та 
винесення уроків з метою недопущення подібних явищ у майбутньому. І, по- 
третє, утвердження антропоцентризму в історії вимагає розширення меж 
персоніфікації усіх учасників історичного процесу, повернення із забуття 
імен регентів та хористів, які своїм талантом та мистецтвом співу 
зачаровували мільйони християн, збільшували емоційно-чуттєве сприйняття 
молитви і підносили душі до вершин прекрасного. Тому звернення до 
зазначеної теми є цілком умотивованим.

Класичні зразки церковного хорового співу на українських землях 
формувалися протягом XIX -  початку XX століття завдяки композиторам, 
регентам та хористам. Таким чином був сформований феноменальний та
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неповторний стиль виконання церковних піснеспівів. Цими досягненнями 
користується увесь православний світ до сьогодні.

Проблема ролі звуку та соціального значення тих, хто створює 
звучання в організації сакральних та храмових просторів практично не 
досліджена. Ця проблема частково розвинута лише в етнологічних та 
музикознавчих дослідженнях, тоді як вивчення історії творців церковного 
музичного простору тільки започатковано. У XIX -  на початку XX століття 
роль церковних хорів була надзвичайно велика, адже саме церковний спів 
був найдоступнішим жанром музичного мистецтва у той час, тому 
приваблював жителів міст і сіл. Хористи і регенти були шанованими людьми 
та отримували визнання серед населення та гідну оплату праці. Саме від 
таланту та навичок хористів та регентів значною мірою залежав благоустрій 
храму.

Тому актуальність даної теми дослідження обумовлюється багатьма 
чинниками, серед яких превалює необхідність вивчення історичного досвіду 
державно-церковних відносин, одним із сегментів яких було втручання 
імперської влади у церковну практику, та завдання персоніфікації історичної 
минувшини. Актуальності додає і недослідженість історичного аспекту 
еволюції церковного співу на українських землях за умов зросійщення 
Православної церкви та діяльності церковних хорів у православних храмах 
Київської єпархії у зазначених хронологічних межах.

2. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертацію виконано в межах науково-дослідної теми «Історико-регіональні 
аспекти історії України» (Державний реєстраційний номер 011611004805) 
кафедри історії України Уманського державного педагогічного університету 
імені Павла Тичини.

3. Особистий внесок дисертанта в історичну науку полягає в тому, що 
95% використаних у дослідженні джерел вперше введено до наукового обігу. 
Здійснено класифікацію церковних хорів та персоніфіковано імена хористів 
та регентів. Проведено аналіз навчальних програм закладів освіти XIX 
століття у Київській єпархії на предмет вивчення церковного співу.

4. Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів та 
запропонованих автором висновків підтверджується теоретичною розробкою 
базових положень та результатами апробації.

5. Метою роботи є дослідження історії церковних хорів Київської 
єпархії, як колективів, приналежних не тільки до православних храмів, але і 
як соціальної спільноти з особливою практикою повсякдення, а також 
процесу навчання церковному співу як способу підготовки хористів.

Досягнення поставленої мети передбачає реалізацію таких завдань: 
з’ясувати ступінь наукової розробки задекларованої теми та 
охарактеризувати її джерельну базу;

на тлі процесів русифікації Православної церкви на українських землях 
показати унікальність церковного хорового співу та прагнення 
державно-церковної адміністрації ліквідувати ознаки народності цього 
феномену;
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охарактеризувати процес навчання церковному співові в системі освіти 
Духовного відомства;

систематизувати відомості про найстатусніші церковні хори Київської 
єпархії з максимальною персоніфікацією їх регентів; 

виявити особливості церковних хорів єпархії та показати практики їх 
повсякдення.
6. Об’єктом дослідження є історія Православної церкви на 

українських землях, зокрема культурно-освітня діяльність православного 
духовенства.

7. Предмет дослідження -  хори церков Київської єпархії та процес 
навчання церковному співу як засіб регламентації хорового виконавства.

8. Методи дослідження: порівняльно-історичний, синхронний, 
проблемно-хронологічний, біографічний забезпечили достовірність і повноту 
одержаних результатів. Важливу роль у дослідженні відігравали методи 
діалектики, аналітичного та критичного аналізу. Головними у вирішенні 
проблематики є історичний та культурологічний підходи, а також фахові 
мистецтвознавчі (музикознавчі) методи дослідження. Застосовано 
загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, зокрема аналізу і синтезу, 
історичний, порівняльний, логічний, статистичний, дидактичний.

9. Хронологічні межі дослідження охоплюють XIX -  початок XX 
століть, тобто час, коли Православна церква на українських землях була 
русифікована і одержавлена. Нижня хронологічна межа означується 1800 -  
1802 роками, коли було завершено створення благочинницьких округів як 
кінцевий етап формування структури Київської єпархії у межах Київської 
губернії. Верхня хронологічна межа датується 1918 роком, коли церква була 
відділена від держави і відбувалися кардинальні зміни в духовно-релігійній 
сфері. З метою повного відображення тяглості процесу уніфікації церковного 
співу на українських землях допущено незначний відступ від нижньої 
хронологічної межі до кінця XVIII століття.

10. Географічні межі дослідження охоплюють територію Київської 
єпархії, яка у зазначених хронологічних межах співпадала з межами 
Київської губернії.

11. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що на основі 
широкої джерельної бази, переважна більшість якої вперше піддана аналізу і 
вводиться до наукового обігу, здійснюється спроба комплексного вивчення 
церковних хорів Київської єпархії на тлі процесів русифікації Православної 
церкви на українських землях. 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- 
моральною складовою життя населення українських земель. Науковою 
новизною є персоніфікація регентів церковних хорів Київської єпархії.

12. Практичне значення дослідження Практичне значення. 
Систематизований у дисертації матеріал, основні положення та висновки 
можуть бути використані в подальших дослідженнях історії Православної 
церкви, проблем історії православної культури, соціальної історії, історії
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повсякдення та історичної біографістики. Виявлені та використані архівні 
матеріали доповнюватимуть джерельну базу української історії. 
Педагогічний аспект уможливлює використання результатів дослідження при 
викладанні нормативних та спеціальних курсів, а саме: «Історія та культура 
України», «Історія української музики», «Історія хорового мистецтва», 
«Історія і теорія виконавського мистецтва», «Історія православ’я в Україні». 
Теоретичні положення і висновки дослідження можуть використовуватися 
для укладання магістерських програм, лекційних та семінарських курсів 
студентів закладів вищої освіти, окремі фрагменти дослідження 
доповнюватимуть регіональну та локальну історію.

13. Апробація результатів дисертації. Основні положення й висновки 
дисертації обговорено на розширених засіданнях кафедри історії України 
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 
Загальну концепцію дослідження відображено в доповідях і повідомленнях 
на конференціях: Міжнародній науково-практичній конференції «VI 
Міждисциплінарні гуманітарні читання» 22 грудня 2017 року (Київ), другій 
Всеукраїнській науковій конференції «Освіта і наука в умовах глобальних 
трансформацій» 26-27 жовтня 2018 року (Дніпро), Всеукраїнській науково- 
практичній конференції «Християнські цінності в системі освіти: теорія, 
традиції, практика» 16 листопада 2018 року (Умань), Міжнародній науково- 
практичній конференції «VII Міждисциплінарні гуманітарні читання» 21 
листопада 2018 року (Київ), історико-біографічній конференції «Історія 
Уманщини в іменах» 27 березня 2019 року (Умань), Міжнародній науковій 
конференції «Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій» 29-30 
березня 2019 року (Дніпро), Всеукраїнській науково-практичній конференції 
«Соборність України як інтегральний чинник нації, держави, суспільства» 19 
квітня 2019 року (Умань), 72-й Міжнародній конференції молодих учених 
«Каразінські читання» 26 квітня 2019 року (Харків).

14. Результати дисертаційного дослідження викладено у 15 наукових 
працях автора, 5 із яких -  у наукових фахових виданнях України, 1 -  у 
науковому виданні іншої держави, 6 -  матеріали конференцій та 4 -  
публікації, які додатково розкривають зміст дослідження.

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати
дисертації

1. Перепелюк О. М. Підготовка учителів церковного співу в Київській 
єпархії кінця XIX століття. Гілея: науковий вісник. 2018. Вип. 130 (3). С. 
22-24.

2. Перепелюк О. М. «Руководство для сельских пастырей» про церковний 
спів. Емінак. 2018. № 4 (24) (жовтень-грудень). Т.2. С. 20-25.

3. Перепелюк О. М. «Хоровое и регентское дело» про церковно-співочу 
діяльність на українських землях (початок XX століття). Гілея: науковий 
вісник. 2019. Вип. 147 (8). 4.1. С. 99-104.

4. Перепелюк О. М. Церковна преса другої половини XIX -  початку XX 
століття як джерело вивчення історії церковного співу у Київській 
єпархії. Емінак. 2019. №.3 (27) (липень-вересень). С. 236-241.
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5. Перепелюк О. М. Регент у XIX -  на початку XX століття: узагальнений 
історичний портрет. Еугорзку уНого/іску а УіІБїогіску біізкигг. 2019. Буагек 
5.1. уусіапі. 8. 6-11.

Наукові праці, що засвідчують апробацію матеріалів дисертації
6. Перепелюк О. М. Історія хору Михайлівського Золотоверхого чоловічого 

монастиря міста Києва. 72-га Міжнародна конференція молодих учених 
«Каразінські читання» (Харків, 26 квітня 2019 р.). Харків: ХНУ імені В. 
Н. Каразіна, 2019. С. 75-76.

7. Перепелюк О. М. Навчання церковному співу в Україні у XIX столітті. 
Міжнародна наукова конференція «Освіта і наука в умовах глобальних 
трансформацій» (Дніпро, 29-30 березня 2019 р.). Дніпро: Дніпровський 
національний університет імені Олеся Гончара, 2019. С. 209-210.

8. Перепелюк О. М. Соціальна роль церковних хорів у XIX столітті: новий 
ракурс дослідження української історії. Друга Всеукраїнська наукова 
конференція «Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій» 
(Дніпро, 26-27 жовтня 2018 р.). Дніпро: Дніпровський національний 
університет імені Олеся Гончара, 2018. С. 100-101.

9. Перепелюк О. М. Церковний пертесний спів XIX століття: українські 
традиції. Міжнародна науково-практична конференція «VI 
Міждисциплінарні гуманітарні читання» (Київ, 22 грудня 2017 р.). Київ: 
Київський будинок вчених НАН України, 2017. С. 64-66.

10. Перепелюк О. М. Церковний спів у Російській імперії XIX століття: 
італійський вплив. Міжнародна науково-практична конференція «VII 
Міждисциплінарні гуманітарні читання» (Київ, 21 листопада 2018 р.). 
Київ: Київський будинок вчених НАН України, 2018. С. 59-61.

Наукові праці, що додатково відображають наукові результати
дисертації

11. Перепелюк О. М. Корифеї хорового співу православної церкви кінця 
XVIII -  XIX століття. Наука, освіта, молодь: матеріали Восьмої 
Всеукраїнської студентської наукової конференції (Умань, 14 травня 2015 
р.). Умань: ФОП Жовтий О. О., 2015. Ч. 2. С. 95-96.

12. Перепелюк О. М. Церковний хоровий спів на українських землях XIX -  
XX століть: особливості та трансформаційні процеси. Наука, освіта, 
молодь: матеріали Восьмої Всеукраїнської студентської наукової 
конференції (Умань, 14 травня 2015 р.). Умань: ФОП Жовтий О. О., 2015. 
Ч. І.С. 36-38.

13. Перепелюк О. М. Церковний хоровий спів на українських землях XIX -  
XX століть: особливості та трансформаційні процеси (частина II). 
Особистість, суспільство, політика: матеріали III Міжнародної науково- 
практичної конференції. 4^1. Люблін: \VSEI, 2016. С. 65-67.

14. Перепелюк О. М. Церковний партесний спів ХУІІІ-ХІХ століття: 
українські традиції. Український історичний збірник. 2018. Вип. 20. С. 
76-87.

15. Перепелюк О. М. Церковний спів у XIX -  на початку XX століття: 
традиція та еволюція. Уманська старовина. 2017. Вип. 4. С. 29-33.
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15. Структура, мова та стиль дисертації відповідають вимогам, що 
висуваються до дисертаційних робіт.

УХВАЛИЛИ:
Науковий рівень виконаного дослідження відповідає п. 11 «Порядку 

присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (зі змінами) та вимогам щодо 
кандидатських дисертацій. Зміст роботи відповідає спеціальності 07.00.01 -  
історія України (032 Історія та археологія). Науково-дослідний апарат 
дисертації, список використаних джерел оформлені у відповідності з 
вимогами, які пред’являються до наукових праць.

Дисертація О. М. Перепелюк пройшла необхідну апробацію і є 
самостійним завершеним дослідженням, а також оригінальною роботою, яка 
вирішує конкретну історичну проблему.

Виходячи із вищеназваного, спільне засідання кафедри історії України 
і кафедри всесвітньої історії та методик навчання Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини рекомендує дисертацію 
Ольги Максимівни Перепелюк «Церковні хори у Київській єпархії XIX -  
початку XX століття» для подання до розгляду у спеціалізовану вчену раду 
до захисту на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 
032 Історія та археологія.

Голосували одноголосно.

Результати голосування:
«За» -  24.
«Проти» -  0.
«Утрималися» -  0.

Голова засідання
доктор історичних наук, професо

Секретар
кандидат історичних наук, доцен' В.С. Тацієнко

З.В. Священко
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