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Актуальність теми дисертаційної роботи. Сучасні процеси у 

церковно-державних відносинах актуалізують звернення до історії 

Православної церкви на українських землях. Особливим феноменом, що 

оприявнюється не тільки в рамках Церкви, богослужіння, конкретного 

ритуально-обрядового дійства, але й трансформується в площину 

національно-духовного відродження, є духовна музика. Важливе місце у 

житті суспільства в контексті хорової культури посідає церковний хоровий 

спів. Відтак одним із аспектів, що потребує ґрунтовного вивчення, є 

дослідження розвитку церковно-співочої культури, історія церковного 

хорового співу, еволюція його форм та засобів виразності. Йдеться не лише 

про культову, але й культурну функцію церковного співу. Донедавна 

маркована проблема залишалась об’єктом наукового інтересу здебільшого 

етнологів та музикознавців, а також богословів, що зумовлювало незмінно 

апологетичний підхід до сприйняття цього феномену.

Між тим, у XIX -  на початку XX століття роль церковних хорів була 

доволі вагомою. Тому актуальність теми дослідження обумовлюється 

багатьма чинниками, серед яких превалює необхідність вивчення 

історичного досвіду державно-церковних відносин, історії церковного 

хорового співу в контексті розвитку музичної культури, завдання 

персоналізації історичної минувшини в сегменті церковно-релігійного життя 

тощо. Актуальності додає і недослідженість діяльності церковних хорів у 

православних храмах Київської єпархії в зазначених хронологічних межах.

Об’єктом дослідження авторкою визначено історію Православної церкви 

на українських землях, зокрема культурно-освітня діяльність православного 

духовенства. Предмет дослідження -  хори церков Київської єпархії та процес



навчання церковному співу як засіб регламентації хорового виконавства 

(С. 19). Обгрунтовано й хронологічні межі дослідження, при цьому 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» (С. 19). Слушною є заувага 

щодо розширення задекларованих хронологічних меж до кінця 

XVIII століття «з метою повного відображення тяглості процесу уніфікації 

церковного співу на українських землях» (С. 19), хоча в тексті роботи 

згадується й ширший /глибший діапазон дослідницького простору.

Географічні межі дослідження охоплюють територію Київської єпархії, 

яка у зазначених хронологічних межах збігалася з межами Київської губернії.

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. Тему дисертації затверджено вченою радою Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 16 

від 27.06.2017 р.).
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.



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 повсякдення та історичної біографістики. Виявлені 

та використані архівні матеріали доповнюватимуть джерельну базу 

української історії. Педагогічний аспект дозволяє використовувати 

результати дослідження при викладанні нормативних та спеціальних курсів, 

а саме: «Історія та культура України», «Історія української музики», «Історія 

православ’я в Україні», «Релігієзнавство». 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.

Повнота викладення матеріалу дисертації у  наукових публікаціях. 

Основні положення дисертації викладено у 15 наукових працях автора, 4 із 

яких -  у наукових фахових виданнях України, 1 -  у науковому виданні іншої 

держави, 5 -  матеріали конференцій та 5 -  публікації, які додатково 

розкривають зміст дослідження.

Ступінь обґрунтованості наукових положень висновків і рекомендацій, 

сформульованих у  дисертації. Авторка продемонструвала знання 

задекларованої теми, здійснивши аналіз джерельної бази та історіографії, 

врахувала й творчо використала здобуті наукові дані. У цьому плані її 

дисертація є доповненням інформації про історію Православної церкви в 

Україні у XIX -  початку XX століття.

У дисертації авторка поставила за мету дослідити історію церковних 

хорів Київської єпархії, як колективів, приналежних не тільки до 

православних храмів, але як соціальної спільноти з особливою практикою 

повсякдення, а також процесу навчання церковному співу як способу 

підготовки хористів. Реалізація мети досягається авторкою поетапним 

вирішенням таких завдань (С. 19-20): з’ясувати ступінь наукової розробки



задекларованої теми та схарактеризувати 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; 

схарактеризувати 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.

Аналіз основних положень змісту дисертації свідчить про досягнення 

Перепелюк О. М. мети та розв’язання задекларованих завдань. Висновки є 

обґрунтованими й логічними. Основні положення та результати дослідження 

пройшли належну апробацію, доповідалися на наукових та конференціях 

Всеукраїнського та Міжнародного рівня.

Структура та зміст дисертації, її завершеність та відповідність 

встановленим вимогам щодо оформлення. Структура дисертації є доволі 

логічною та обґрунтованою. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів 

(кожен із яких містить підрозділи), висновків, списку використаних джерел 

та додатків.

У першому розділі «Історіографія, джерела і теоретико-методологічні 

засади дослідження» (С. 23-37) дисертантка проаналізувала історіографію 

проблеми за хронологічно-тематичним принципом. Авторка увиразнила 

кілька періодів накопичення знань з проблеми: дореволюційний період, 

радянський, пострадянський , в якому запропонувала виокремити українську 

та зарубіжну історіографію.

Джерельну базу дисертації складає комплекс архівних та опублікованих 

матеріалів, які не піддавалися комплексному аналізу на предмет цілісного 

дослідження церковних хорів Київської єпархії. Групу архівних джерел 

склали фонди церковних інституцій та православних монастирів, а групу 

опублікованих джерел -  документальні (законодавчі, нормативно-правові 

акти, діловодні документи та звіти по духовному відомству) та церковні



періодичні видання. Поряд з рукописними архівними документами 

використовувалися і опубліковані джерела. Це законодавчі акти, видрукувані 

у Повному зібранні законів Російської імперії, які ілюструють державну 

політику щодо Православної церкви та духовенства, регулювали становище 

монастирів, регламентували діяльність православного священства, 

синодальні розпорядження та інструкції, які торкалися усіх сфер діяльності 
духовенства.

Найбільший за інформативністю джерельний масив становить церковна 

періодика досліджуваного періоду: «Руководство для сельских пастырей», 

«Труды Киевской Духовной Академии», «Киевские епархиальные 

ведомости», «Церковно-приходская школа», «Западно-Русская начальная 

школа», «Хоровое и регентское дело». Ці журнали були друкованими 

осередками духовних навчальних закладів (Київська семінарія та Київська 

духовна академія), Київської духовної консисторії, Київської Єпархіальної 

Училищної ради тощо і публікували офіційну інформацію (розпорядження 

Святійшого Синоду, Київського митрополита, Консисторії, настоятелів 

монастирів) та кореспонденцію про виступи церковних хорів, про їх участь в 

різноманітних урочистостях та святах.

Методологічна основа дисертації вибудувана за цивілізаційним 

підходом до історичного процесу, який є найдоцільнішим у висвітленні 

процесів сакральної сфери. Використання цивілізаційного підходу дозволило 

доволі повно врахувати національні, регіональні, культурні, ментальні, 

соціально-психологічні особливості як періоду, що досліджується, так і 

сфери життєдіяльності соціуму -  духовно-церковного життя. Завдячуючи 

цьому, вдалося створити цілісну картину взаємодії різнопланових чинників, 

що впливали на еволюцію церковного співу. Формаційний підхід 

використовувався для визначення хронологічних меж дослідження, 

з’ясування віхових дат у функціонуванні хорових колективів.

У другому розділі «Церковний спів у руслі політики зросійщення 

православної церкви на українських землях» (С. 38-75) простежується процес



секуляризації церковного співу та його уніфікація за синодальним зразком. 

Значна увага приділяється значенню церковного співу, його розвитку та 

видам, а також еволюції та духовної музики на українських землях. 

Основний акцент зроблений на тому, що XIX століття стало періодом змін 

для церковного хорового виконавства у православній церкві на українських 

землях.

У третьому розділі «Організація навчання церковному співові як 

джерело поповнення церковних хорів та засіб впливу на духовно-релігійну 

сферу життєдіяльності соціуму» (С. 76-124) проаналізовано систему духовної 

освіти Київської єпархії. З’ясовано, що церковний спів був важливим 

предметом навчальних програм. Вихованці духовних навчальних закладів 

опановували його як у теоретичній, так і практичній площинах. Церковному 

співу навчали як на уроках, так і у процесі участі вихованців у церковних 

богослужіннях. Святійший Синод циркулярно через Комісію духовних 

училищ, Духовно-навчальне Управління зобов’язував єпархіальних 

преосвященних тримати під контролем навчання церковному співові. Учні 

духовно-навчальних закладів залучалися до богослужбової практики в храмі, 

а також, демонстрували свою майстерність під час проведення урочистостей 

в навчальних закладах. Синодальними положеннями та навчальними 

програмами духовно-навчальних закладів визначався обсяг навчального 

матеріалу, перелік молитов і піснеспівів. Церковний спів як навчальний 

предмет вивчався від підготовчого до випускного курсу.

Мережа церковнопарафіяльної освіти в Київській єпархії включала 

школи грамоти, однокласні, двокласні і другокласні церковнопарафіяльні 

школи. В усіх типах шкіл основним предметом був Закон Божий. Фактично 

супровідним до останнього був такий навчальний предмет як церковний спів. 

Вивчення церковного співу підпорядковувалося подвійній меті: вплив на 

чуттєво-емоційне сприйняття богослужіння та залучення до церкви шляхом 

підвищення привабливості церковної служби. Навчання церковному співові 

здійснювалося кількома шляхами: засвоєння основ теорії співу та участі у



церковних хорах, які створювалися при школах залежно від їхніх типів, чи 

безпосередньо при православних церквах.

Курси церковного співу для учителів народних училищ і 

церковнопарафіяльних шкіл у Києві були відкриті 1887 року з метою 

підготовки регентів та учителів співу. Перед курсистами стояло завдання: 

після навчання повернутися до школи свого повіту, утворити хор та керувати 

ним. Ініціатором відкриття курсів було Київське Товариство Грамотності.

Київський Михайлівський Золотоверхий монастир був першим у 

Київській єпархії осередком, де відбувалася підготовка фахівців церковного 

співу. На кошти монастиря там уже в 1810 році функціонувала церковно- 

учительська школа та псаломницький клас. Від 1886 року почала діяти школа 

церковного співу, в якій вивчали три предмети: Закон Божий, церковний 

спів, церковний устав з читанням церковно-слов’янською мовою. У 1890 році 

школа була перетворена у церковно-учительську. Розширення мережі 

церковного шкільництва в Київській єпархії вимагало збільшення кількості 

учителів. 1903 року на Лук’янівці була збудована й відкрита Київська 

церковно-учительська школа, яка готувала учителів для усіх типів церковних 

шкіл. Її вихованці не тільки навчалися церковному співові, а й отримували 

практичну підготовку до проведення уроків церковного співу.

Четвертий розділ «Церковні хори Київської єпархії: статусність, 

особливості, практики повсякденна» (С. 125-176) виступає інформаційно та 

сутнісно домінантним. У розділі репрезентована раніше не опублікована 

інформація про діяльність церковних хорів Київської єпархії та її регентів. 

Розділ розпочато з історії одного з найстатусніших хорових колективів -  

Митрополичого хору. Особливість його полягала в тому, що він був 

прив’язаний не до конкретного місця (як у випадку з міськими й сільськими 

парафіями чи монастирями), а до керівника єпархії. Ретельним був відбір, 

підготовка та утримання хористів. Хором завжди керували найкращі регенти, 

найвідомішим з яких був Яків Калішевський.



У пункті 4.2. «Хорове мистецтво у Київській духовній академії» 

проведено персоніфікацію 43 регентів, які керували хором академії із 1819 по 

1915 рік. Зазначено, що зазначену посаду обіймали особи з числа студентів 

старших курсів, то тривалість діяльності кожного була в середньому два 

роки. Хор Академії став початком великої кар’єри відомих композиторів та 

знавців музики у тому числі В. Аскоченського, В. Петрушевського, 
О. Кошиця, П. Козицького.

Відтворено історію діяльності хорів найбільших монастирів Київської 

єпархії (Київського Михайлівського Золотоверхого монастиря, Київського 

Свято-Микільського пустинного монастиря, Києво-Печерської лаври та 

Києво-Видубицького Михайлівського монастиря), а також про особливості 

функціонування хорів сільських парафій. Названо прізвища регентів та 

хористів, джерела фінансування та умови проживання.

У висновках дисертанткою зазначено, що в 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. Виняток становили хори 

навчальних закладів духовного відомства, які брали участь у святкуванні 

важливих подій (С. 177-183).

Зібраний та систематизований у дисертації матеріал дає підстави 

зробити висновок щодо подальшої спрямованості розробки теми, принаймні, 

у царині пошуку нових джерел для повноти персоніфікації регентів та складу
V -

хорів православних храмів Київської єпархії, а також -  підготовці 

комплексних історико-музикознавчих досліджень.

На підставі викладеного, дисертацію Перепелюк Ольги Максимівни 

оцінити як таку, що містить нові наукові положення, має конкретне



теоретичне й практичне значення, свідчить про вміння авторки увиразнювати 

проблемні поля дослідження, формулювати задачі пошуку та успішно 

працювати над їхнім розв’язанням.

Дискусійні положення та зауваження до дисертації. Водночас, як і 

будь яке дослідження, що має евристичний характер, робота 

Перепелюк О. М. не позбавлена певних недоліків, неточностей, а також 

містить положення, які спонукають до дискусії.

Передовсім видається за необхідне звернути увагу на задекларовану 

назву -  «Церковні хори в Київській єпархії X IX - початку XX століття». 

Логіка розкриття задекларованої проблеми, на нашу думку, передбачає 

поглиблений аналіз церковних хорів як явища православної музичної 

культури. Відтак йдеться про осмислення церковного хору як своєрідної 

соціокультурної системи в контексті соціокультурної динаміки. Натомість у 

роботі увагу сфокусовано на розгляді не принципів організації та 

функціонування хорів, а на проблемі становлення хорового співу та 

церковно-співацьких практиках (формах хорового виконавства).

Рельєфніше варто було б увиразнити роль церковних хорів у 

становленні православного музичного мистецтва та національно-культурні 

типи церковного співу.

Видається, робота значно виграла б від розгляду церковних хорів як 

явища православної культури. Доречним видається типологізація, визначення 

функціональної структури та виявлення специфіки діяльності 

церковнохорових колективів.

Детальнішим хотілося б бачити окреслення призначення, обов’язків та 

функціонування регентів та хористів. У цьому сенсі варто було б 

схарактеризувати структуру, функції, типологію, кадровий потенціал, склад 

та специфіку діяльності церковно-хорових колективів тощо.

На поглиблене вивчення заслуговує питання регентського складу, 

структури та системи богослужбової комунікації регентської діяльності

тощо.



Поглибленого висвітлення потребує аналіз репертуару церковного

хору.
Детальнішої характеристики потребує джерельна база та 

методологічний інструментарій дослідження. З огляду на специфіку 

предмета дослідження, логічним було б ширше окреслення системи понять і 

термінів, специфічних методичних засад та емпіричної бази у винесеному 

окремо методологічному розділі.

Специфіка предмету дослідження потребує ширшого заангажування 

міждисциплінарного дискурсу (праці етнологів, музикознавців, філософів, 

культурологів та ін.).
З огляду на відродження багатьох традицій в православ’ї, цікавим 

видається екстраполяція досвіду кінця XIX -  початку XX ст. на 

соціокультурний контекст сьогодення. На нашу думку, це дозволило б 

оприсутнити узагальнені сучасні тенденції в сфері церковно-хорового 

виконавства.
Водночас, висловлені зауваження мають дискусійний характер та не 

впливають на достатній науковий рівень, новизну та достовірність 

результатів дисертації Перепелюк О.М.
Дотримання академічної доброчесності. Дисертаційна робота 

Перепелюк Ольги Максимівни «Церковні хори в Київській єпархії XIX -  

початку XX століття» виконана без порушень академічної доброчесності, з 

посиланням на джерела інформації, з дотриманням норм законодавства про 

авторське право і суміжні права, з наданням достовірної інформації про 

результати власного наукового доробку, використані методики дослідження і 

джерела інформації.

Загальний висновок. Таким чином, дисертаційна робота Перепелюк 

Ольги Максимівни «Церковні хори в Київській єпархії XIX -  початку 

XX століття» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 -  

Гуманітарні науки за спеціальністю 032 -  Історія та археологія за своїми
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