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Релігійна складова сучасного суспільства твердо увійшла не лише у 

життя кожного пересічного громадянина у вигляді свят та обрядів, 

світогляду та способу життя, а й в усі сфери, включаючи і політичну. 

Тому для відновлення історичної правди винятково важливим є 

переосмислення багатьох проблем нашої історії, які ще не так давно 

розглядалися як пережиток минулого, засіб «релігійного дурману» тощо, 

тобто винятково під негативним кутом зору, піддавалися фальсифікації, 

або ж взагалі замовчувались. До подібних непопулярних тем відносилася 

і церковна історія в усьому її багатоманітті. Особливий інтерес викликає 

переосмислення місця та ролі православної церкви в історії України, її 

культурницької та соціальної діяльності.  

Майже недослідженою ділянкою вищезазначеного напрямку є 

історія церковного хорового співу як невід’ємної складової богослужіння 

у православній церкві. Звісно у колі маловідомого залишаються питання 

антропологічної складової церковних хорів (півчі, регенти, хористи, 

псаломщики), система навчання та підготовки відповідних кадрів, роль 

церковного хору у культовій і культурній практиках. Глибокий і 

вдумливий аналіз різних аспектів даної теми можливо дозволить 

використати позитивний досвід минулого у практиках сьогодення. Тому 

з’являється необхідність появи в історичній науці узагальнюючих праць, 

до яких відноситься і представлена до захисту дисертація Ольги 

Максимівни Перепелюк. 

Слід відзначити, що рецензована дисертація виконувалася у рамках 

науково-дослідної теми «Історико-регіональні аспекти історії України» 

(Державний реєстраційний номер 0116U004805) кафедри історії 
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України Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини. При чому особистий внесок автора полягає у створенні 

комплексного дослідження з історії хорів церков Київської єпархії та 

процесу навчання церковному співу як засобу регламентації хорового 

виконавства.  

Обрана структура дисертації цілком прийнятна. Запропоновані 

чотири розділи дозволили розкрити поставлену проблему. У дисертації 

доведена її актуальність, визначені об’єкт і предмет, окреслені 

хронологічні та територіальні межі дослідження, сформульовані мета та 

завдання. 

Враховуючи ступінь вивченості зазначеної проблеми, автор 

поставила своєю метою дослідити історію 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. У відповідності з метою в дисертації сформульовано такі 

завдання:  

– 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;  

– 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. 



 3 
Аналіз дисертації, її основного змісту дозволяє зробити висновок, 

що в основному з поставленими завданнями О.М. Перепелюк справилася 

успішно. Вона ґрунтовно та критично проаналізувала наукову 

літературу зі своєї теми, виділивши окремо дореволюційну, радянську 

та пострадянську літературу, що дозволило їй аргументувати свою тезу 

про недостатність наукового дослідження зазначеної проблеми та й 

концептуальні підходи до її вирішення були зовсім іншими. 

Джерельна база дисертації, що складається з документів і 

матеріалів, як друкованих, так і архівних, досить різноманітна. Авторка 

використала документи Центрального державного історичного архіву 

м. Києва, держархівів Київської області та міста Києва. При цьому 

більшість документів введено до наукового обігу вперше. Разом з тим, 

належна чітка класифікація  для подібного роду робіт (наприклад, за 

видовою ознакою), відсутня і про це сказано нижче у низці зауважень. 

Таким чином, основні положення та висновки дослідження 

здобувачки базуються на об’єктивних історичних даних, які не 

викликають сумніву в їх достовірності. 

Основні наукові положення, висновки та рекомендації, викладені у 

дисертації, є теоретично обґрунтованими, що забезпечується 

застосуванням раціональної сукупності сучасних загальнонаукових, 

спеціально-історичних і міждисциплінарних методів дослідження. 

Основне завдання офіційного опонента – визначити, що нового вніс 

дослідник в історичну науку, як він розв’язав конкретну поставлену 

проблему. 

По-перше, дослідниця чи не вперше у вітчизняній історіографії 

ввела до наукового обігу комплексне поняття «церковний хор», 

виділивши структуру церковних хорів за ознакою підпорядкованістю та 

локалізації, створивши через призму власного концептуального бачення 

нове у вітчизняній історіографії комплексне спеціальне дослідження, 
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яке присвячене проблемі церковного хору ХІХ ст. – 1918 р. Треба 

зауважити, що у регіональному аспекті дана робота є першою 

комплексною дослідницькою працею з подібної тематики. При цьому 

здобувачка вирізняється самостійністю суджень, оригінальністю 

оцінювання явищ і подій. Це дає підстави говорити про створення свого 

концептуального підходу та власного бачення проблеми.  

По-друге. Обґрунтування висунутої концепції потребувало 

залучення нового конкретного фактичного матеріалу, який був добутий 

в архівах, друкованих виданнях минулих століть, у низці випадків 

вперше введений до наукового обігу. Особливе місце у цьому плані 

займають архівні документи, якими автор дуже вміло оперує, підводячи 

фактичний матеріал на підтвердження власних позицій з того чи іншого 

питання. Загалом у роботі використано архівні справи з центрального, 

обласного та міського архівів України, безлічі спеціальних періодичних 

видань, звітної документації тощо.  

По-третє. Обширно використовуючи методологічний 

інструментарій дослідниця аргументовано доводить, 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. 

По-четверте. Здійснено персоніфікацію регентів церковних хорів 

Київської єпархії. Вивчено організацію навчання церковному співові як 

джерела поповнення церковних хорів і засобу впливу на духовно-

релігійну сферу життєдіяльності соціуму; простежено навчання 

церковному співові при Михайлівському Золотоверхому монастирі та у 

Київській церковно-учительській школі, літніх курсах для учителів 

церковного співу у Києві тощо. 

По-п’яте. Позитивним є те, що церковні хори дослідниці не 
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виявилися «бездушними», оскільки важливим елементом дисертаційної 

роботи стала людина (розділ 4). При цьому автор не лише доповнює 

окремі біографії діячів церковної хорової культури, а й інколи навіть 

відтворює їх на основі першоджерел. Протягом усього дослідження 

авторка вела мову про особливу роль особистості в історії українського 

православ’я, що не просто доводить про високу роль особистості в 

історії, а й оживляє її, наповнює сухі факти живими людьми. 

Таким чином, переважна частина одержаних результатів є досить 

новими, що свідчить про певний внесок здобувачки в історичну науку. 

Одержані дисертанткою результати є важливими, значущими та можуть 

знайти застосування у подальших наукових пошуках з метою вивчення 

історії православної церкви в Україні та місця й ролі її духовенства у 

становленні та формуванні культурного середовища українського 

народу. Сформульовані й обґрунтовані у дисертації висновки 

розширюють та поглиблюють існуючі знання про хорові практики у 

Православній церкві дореволюційного часу.  

Практичне значення дисертації полягає у тому, що конкретний 

фактичний матеріал, її основні положення та результати, методологічні 

підходи можуть бути використані при написанні узагальнюючих праць з 

історії України, історії церкви в Україні, історії української культури, 

народознавства, релігієзнавства, мистецтвознавства, історії музики, 

історії повсякдення та історичної біографістики. Теоретичні положення і 

висновки дослідження можуть використовуватися у підготовці 

спецкурсів, лекційних і семінарських курсів студентів закладів вищої та 

професійної освіти, при написанні курсових і дипломних робіт, у 

краєзнавчій роботі, окремі фрагменти дослідження доповнюють 

регіональну та локальну історію і можуть бути використані при 

оформленні стендів музеїв і виставок.  

Крім того, слід відзначити, що дисертація написана хорошою 
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українською літературною мовою, хоча інколи у ній трапляються 

помилки чи погрішності. 

Зауваження опонента зводяться в основному до побажань чи 

визначення дискусійних моментів та окремих недоліків. 

1. Верхня межа дисертаційного дослідження (с. 19) викликає певні 

запитання і є дискусійною. Незрозуміло, як на предмет дослідження – 

хори церков Київської єпархії, вплинула саме дата 1918 р.? Якщо авторка 

має на увазі декрет Раднаркому РСФРР, то його практична реалізація на 

українських землях почала відбуватися лише у 1920 р. Загалом, 

доречним було б довести дослідження до кінця 1920-х рр., часу, коли 

церковні хори почали зникати як церковно-культурне явище. 

2. На завершення історіографічного екскурсу (с. 23-31) бажано було 

б зробити більш розлогі узагальнення, визначивши концептуальну 

відмінність трьох історіографічних етапів, які авторка виділила на 

початку підрозділу. 

3. Досить слабким у дисертації виглядає теоретико-методологічний 

підрозділ. Авторці необхідно було б чітко виділити групи джерел за 

видовою ознакою, а не лише перераховувати опрацьовані фонди і 

періодичні видання. Необхідно памятати, що одні і ті ж самі джерела 

(наприклад, законодавчі, нормативно-правові акти, діловодні 

документи та звіти), що виділені авторкою як «група опублікованих 

джерел» можуть існувати як в опублікованому, так і неопублікованому 

стані, тобто зберігатися у вигляді архівного документу. 

4. Для збагачення документальної основи дисертаційного 

дослідження, не дивлячись на досить ретельне вивчення матеріалів 

Центрального державного історичного архіву у м. Києві та Київського 

обласного й міського архівів, поза межами уваги дослідниці чомусь 

опинилися такі важливі архівосховища як: Черкаський облдержархів, 

можливо архіви обласних, міських і районних музеїв тощо.  



 7 
Особливо необхідно було б звернути увагу на Інститут рукописів 

Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (м. Київ), де 

зберігаються такі цінні фонди з досліджуваного напрямку як: особовий 

фонд Д.І. Богдашевського, єпископа Канівського та ректора КДА (ф. 191), 

фонди «Канцелярія обер-прокурора Св. Православного Синоду» (ф. ХІІІ), 

«Київська духовна консисторія», «Київська духовна академія» тощо.  

5. Більшість розділів потребують більш ґрунтовних висновків у 

відповідності до глибини аналізу та викладу фактичного матеріалу. 

6. В якості додатку до дисертаційного дослідження бажано було б 

подати дефініційний ряд т. зв. «неісторичних термінів», оскільки 

дослідниця у роботі оперує досить вузькоспеціальними поняттями на 

кшталт «ірмологій», «крилос», «догматика», «літургія», «тропар», 

«канон» тощо. Сюди можна віднести і специфічно музичні поняття: 

«партесний стиль», «тризвуччя», «мажорні та мінорні гами», «музична 

гармонія» тощо. Для непосвяченої людини досить важко сприйняти 

цитату: «…ирмосы воскресных канонов и первой седьмицы великого 

Поста» (с. 95). Хоча по тексту деякі з цих понять і розтлумачуються. 

7. До недоліків можна віднести і те, що у роботі зустрічаються певні 

редакційні огріхи та русизми. 

Однак, зазначені зауваження щодо недоліків, упущень носять 

частковий характер, вони не впливають на загальну позитивну оцінку 

дисертації. Дослідження «Церковні хори в Київській єпархії ХІХ – 

початку ХХ століття» є завершеною працею, в якій одержані науково 

обґрунтовані результати про місце та роль церковних хорів Київської 

єпархії ХІХ – початку ХХ століття у культурно-релігійному та 

соціальному просторі Центральної України імперської доби.  

Основний зміст дисертації викладено у 15 наукових статтях, 5 з 

яких вміщені у фахових виданнях (1 з них у зарубіжному виданні), 5 – 

матеріали конференцій (всеукраїнські та міжнародні) та 5 – публікації, 
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які додатково розкривають зміст дослідження, що є цілком достатнім. 

Зміст анотації відповідає змісту дисертації.  

Дисертаційне дослідження виконане на достатньому науково-

теоретичному рівні, основні його положення є новими та науково 

обґрунтованими, які у сукупності розв’язують недосліджену наукову 

проблему, що має суттєве значення для історичної науки та може знайти 

застосування у науковій і викладацькій діяльності вищих навчальних 

закладів, краєзнавчій роботі тощо. 

Все вище зазначене дозволяє зробити висновок, що рецензована 

дисертація Перепелюк Ольги Максимівни «Церковні хори в Київській 

єпархії ХІХ – початку ХХ століття» на здобуття ступеня доктора 

філософії з галузі знань 03 – Гуманітарні науки, за спеціальністю 032 – 

Історія та археологія, за своїми актуальністю, науково-теоретичним 

рівнем, новизною постановки та розв’язанням проблем, практичним 

значенням відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки 

України № 40 від 12 січня 2017 року «Порядку проведення експерименту 

з присудження ступеня доктора філософії» (затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. № 167), а її автор – 

Перепелюк Ольга Максимівна заслуговує на присудження ступеня 

доктора філософії зі спеціальності 032 – Історія та археологія. 

 

Офіційний опонент: 
доктор історичних наук, професор, 
завідувач кафедри міжнародних відносин 
та зовнішньої політики  
Чорноморського національного  
університету імені Петра Могили              О.П. Тригуб 
 
23.12.2020 р. 

 


