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Дослідження проблеми повсякденності у розрізі вивчення сільської 

буденності є досить актуальним і малодослідженим питанням як з 

теоретичної точки зору, так і з практики сучасної історичної науки. 

Сьогодні Україна йде непростим шляхом розвитку української культури, в 

основі якого полягають питання збереження народної культурної 

спадщини, широкого застосування української мови, формування й 

закріплення національної ідеї та національної ідентичності українства. За 

таких умов особливо важливим є вивчення повсякдення сільських 

парафіяльних пастирів, які завжди грали величезну роль у формування 

світогляду, вироблені типу поведінки та життєвих норм пересічного 

українця, були авторитетним словом сільської громади. Вивчення 

багатоманіття факторів, що впливали на повсякденне життя сільського 

парафіяльного духовенства, постає важливим аспектом дослідження місця 

та ролі духовенства у житті українського народу.

Слід відзначити, що рецензована дисертація виконувалася у рамках 

теми «Історико-регіональні аспекти історії України», що розробляється 

кафедрою історії України Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. При чому особистий внесок автора 

полягає у висвітленні та переосмисленні повсякденного життя 

православного духовенства сільських парафій Київської єпархії кінця XVIII 

-  початку XX ст. та визначенні факторів, що на нього впливали 

(матеріально-побутові умови, сімейно-шлюбні стосунки, моральність, 

освітній рівень, дозвілля тощо).

Обрана структура дисертації цілком прийнятна. Запропоновані п’ять



розділів дозволили розкрити поставлену проблему. У дисертації доведена 

її актуальність, визначені об'єкт і предмет, окреслені хронологічні й 

територіальні межі дослідження, сформульовані мета та завдання.

Враховуючи ступінь розробки зазначеної проблеми, автор поставив 

метою свого дослідження здійснити вивчення повсякденного життя 

православного духовенства сільських парафій, чинників, що на нього 

впливали, увиразнення еволюції духовенства в умовах русифікаторської 

політики самодержавства щодо України. У відповідності з поставленою 

метою у дисертації сформульовано такі завдання:

• вивчити стан наукової розробки та джерельну базу даної теми;

• показати еволюцію соціально-правового становища православного 

парафіяльного духовенства, його місце в системі тогочасних соціальних 

відносин;

• висвітлити матеріально-побутові умови життя православного кліру 

сільських парафій Київської єпархії;

• увиразнити особливості шлюбно-сімейних стосунків сільського 

православного духовенства;

• охарактеризувати заходи церковного керівництва щодо підвищення 

моральності кліриків і з'ясувати найпоширеніші причини єпитимій 

духовенству;

• з'ясувати освітній рівень і культурно-освітні потреби православних 

пастирів;

• показати особливості дозвілля сільського парафіяльного духовенства.

Аналіз дисертації та її основного змісту дозволяє зробити висновок, що в

основному з поставленими завданнями B.C. Тацієнко справився успішно. 

Він досить ґрунтовно та критично проаналізував наукову літературу зі 

своєї теми, виділивши окремо дореволюційну, радянську, сучасну 

вітчизняну та зарубіжну історіографію, що дозволило йому, у певній мірі 

(про це мова буде йти нижче], аргументувати свою тезу про недостатність 

наукового дослідження зазначеної проблеми та й концептуальні підходи

2



з
до її вирішення, як у дореволюційний, так і в радянський час, були зовсім 

іншими.

Джерельна база дисертації, що складається з документів і матеріалів, як 

друкованих, так і архівних, досить різноманітна. Автор використав 

широкий спектр документів Центрального державного історичного архіву 

м. Києва [загалом 10 фондів). При цьому низку документів введено до 

наукового обігу вперше. Джерела належним чином класифіковані за 

видовою ознакою на законодавчі, нормативно-правові акти, діловодні 

документи, статистичні джерела та періодику. Таким чином, основні 

положення та висновки дослідження здобувача базуються на об'єктивних 

історичних даних, які не викликають сумніву в їх достовірності.

Робота спирається на загальновизнані методологічні принципи: 

історизм, об'єктивність та ін. У ній перелічені методи дослідження: 

проблемно-хронологічний, ретроспективний, статистичний,

синхроністичний, описовий, діахронічний, систематизації, логічного 

аналізу тощо, доцільність використання яких не викликають сумніву.

Основне завдання офіційного опонента -  визначити, що нового вніс 

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

проблему.

По-перше, здобувач створив нове у вітчизняній історіографії комплексне 

спеціальне дослідження, яке присвячене повсякденності сільського 

парафіяльного духовенства у межах Київської єпархії за часів панування 

Російської імперії. При цьому слід зазначити, що порівняно новим у роботі 

є загальний підхід до проблеми через призму повсякденності, який 

порівняно недавно набув своєї популярності у вітчизняній історичній 

науці. Треба зауважити, що у регіональному конфесійному аспекті дана 

робота є однією з перших дослідницьких праць з подібної тематики. При 

цьому здобувач вирізняється самостійністю суджень, оригінальністю 

оцінювання явищ і подій.

По-друге. Автор не боїться відзначати не лише позитивні сторони



діяльності парафіяльного духовенства, а окремо зосереджується на вадах 

цієї соціальної групи як загалом по тексту дисертаційного дослідження, 

так і присвятивши даній проблемі окремий підрозділ, присвячений 

моральності сільського духовенства Російської православної церкви (§ 4.3, 

с. 143-156 дис.). При цьому автор дискутує із вже знаними істориками, 

спростовуючи їх висновки та твердження, але не відкидаючи різні погляди 

на ту чи іншу проблему, визначаючи найбільш вірогідну точку зору, що 

простежується у тексті всієї дисертації. Це дає підстави говорити про 

власне бачення проблеми.

По-третє. Обґрунтування висунутої концепції потребувало залучення 

нового конкретного фактичного матеріалу, який був добутий в архівах, 

друкованих виданнях минулих століть, у більшості 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.

По-четверте. Необхідно відзначити ґрунтовність теоретичної 

підготовки дисертанта, вільне оперування ним фактами, їх грамотний 

відбір та аналіз для досягнення поставленої мети та вирішення завдань 

дисертаційного дослідження. Такий підхід дав можливість Віталію 

Сергійовичу не лише показати правове становище й обов'язки 

парафіяльного духовенства, а й визначити його місце у системі соціальних 

відносин, оперуючи матеріалами з історії Київської єпархії, розкрити 

землезабезпечення та землекористування сільського духовенства РПЦ, 

його житлове забезпечення, шлюбні відносини та сімейне життя, 

моральність тощо. Усе це склало цілком об'єктивну картину сільської 

повсякденності православних пастирів.

По-п'яте. Застосовано один із популярних на сьогодні в українській 

історичній науці напрямів -  історія повсякденності. Це дасть можливість 

донести історію Російської православної церкви та її соціальних відносин 

не тільки в узагальненому вигляді, але й під кутом зору досвіду окремо
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взятої групи духовенства, окремих особистостей тощо. Це, у черговий раз, 

не просто доводить про високу роль пересічної особистості в історії, а й 

оживляє її, наповнює сухі факти живими людьми, їх проблемами та 

щоденними турботами (робота, сім'я, діти, взаємовідносини з оточуючими 

тощо].

Таким чином, переважна частина одержаних результатів є досить 

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

Одержані дисертантом результати є важливими, значущими та можуть 

знайти застосування у подальших наукових пошуках з метою вивчення 

конфесійної історії України та місця і ролі духовенства, сільського 

повсякденна, державно-церковних відносин на Наддніпрянській Україні 

часів панування Російської імперії.

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, економічної історії України, 

народознавства, релігієзнавства, підготовці спецкурсів, при написанні 

курсових і дипломних робіт, у краєзнавчій роботі, при оформленні стендів 

музеїв і виставок.

Крім того, слід відзначити, що дисертація написана хорошою 

українською літературною мовою, хоча інколи у ній трапляються 

друкарські та стилістичні помилки.

Зауваження опонента зводяться в основному до побажань чи 

визначення дискусійних моментів та окремих недоліків.

1. Назва дисертаційного дослідження, як ми гадаємо, не зовсім співпадає 

з предметом дослідження (с. 2 автореф., с. 5 дис.). Коректніше було б 

конкретизувати у назві, що мова йде саме про сільське парафіяльне 

духовенство.

2. Не зовсім погоджуємося з обґрунтуванням верхньої межі дисертації 

(1918 р.), оскільки прийнятий у  1918 р. Декрет «Про відокремлення церкви
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від держави і школи від церкви» ніякого впливу на державно-церковні 

відносини в Україні не мав. До того ж аналогічний Декрет Тимчасового 

робітничо-селянського уряду України було прийнято лише 19 січня 

1919 р., а його втілення почало реалізовуватися лише у 1920 р. Тому 

коректніше було б обмежити верхню межу 1917 р. (падіння монархії, що і 

призвело до змін у багатьох сферах суспільства).

3. Некоректним виглядає заявка про те, що «вперше введено до 

наукового обігу значну кількість нових документів, що відображають 

повсякденне життя православного парафіяльного духовенства Київської 

єпархії» (с. З автореф., с. 6 дис.), оскільки це не наукова новизна, а засіб 

вирішення поставлених завдань.

4. Дослідник неконкретно розкрив недоліки історіографічного 

надбання, що створює неясну картину: які ж саме питання залишилися 

нез'ясованими, що й започаткувало необхідність даного дослідження. 

Історіографія історії православного духовенства (с. 12-19 дис.) виглядає 

більше як короткий анотований список, ніж аналіз наявних праць. На нашу 

думку, необхідно було зробити ґрунтовний аналіз насамперед сучасної 

історіографії проблеми, зосередивши увагу на історії Київської єпархії 

(Т. Кузнець, О. Скус, І. Кривошея, О. Семенчук та інші), відзначивши як 

досягнення авторів, так і перспективи подальшої роботи у даному 

проблемному полі. Усе це дало б можливість більш чітко визначити 

завдання власного дослідження.

При цьому ми повністю погоджуємося із здобувачем у його висновку, що 

«повсякдення духовенства залишалося поза увагою науковців або 

зачіпалися лише окремі його аспекти» (с. 6 автореф., с. 18 дис.).

5. При досить ретельному вивченні матеріалів Центрального 

державного історичного архіву у м. Києві, поза межами уваги дослідника 

чомусь опинилися такі важливі архівосховища як: Київський обласний і 

міський архіви, Черкаський облдержархів, Російський історичний 

держархів у м. Санкт-Петербург (фонд Св. Синоду), можливо архіви

6



обласних, міських і районних музеїв тощо.

Також необхідно було б звернути увагу на Інститут рукописів 

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

зберігаються такі цінні фонди з досліджуваної проблеми як: особовий 

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

фонди «Канцелярія обер-прокурора Св. Православного Синоду», «Київська 

духовна консисторія», «Київська духовна академія» тощо.

6. Враховуючи підхід автора до історії православного духовенства з 

точки зору повсякденності, необхідно було б виділити окремий параграф, 

який би розкрив авторське бачення даного підходу. Окрім того, сюди ж 

необхідно було б віднести і розгляд праць теоретиків повсякденності, які 

розкриваються здобувачем в історіографії (с. 9-11).

7. Оскільки праця носить регіональний характер обмежений однією 

єпархією, то бажано було б порівняти матеріал з іншими єпархіями, 

враховуючи напрацювання сучасної української історіографії.

Однак, зазначені зауваження щодо недоліків та упущень носять 

частковий характер, вони не впливають на загальну позитивну оцінку 

дисертації. Дослідження «Повсякденне ж иття православного 

парафіяльного духовенства Київської єпархії в кінці XVIII -  на початку 

XXст .» є завершеною працею, в якій одержані науково обґрунтовані 

результати про матеріально-побутові умови, сімейно-шлюбні стосунки, 

моральність, освітній рівень, дозвілля православного сільського 

духовенства тощо, що і складає повсякденне життя пересічного 

парафіяльного священика кінця XVIII -  початку XX ст. Основний зміст 

дисертації викладено в 11 наукових статтях, 6 з яких вміщені у фахових 

виданнях України та 2 статті у зарубіжних збірниках, що є абсолютно 

достатнім для презентації науковій спільноті основних результатів 

дисертаційного дослідження. Окрім того необхідно відзначити широку 

апробацію матеріалів здобувана на 16 всеукраїнських, міжнародних і 

закордонних конференціях.
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Зміст автореферату відповідає змісту дисертації.

Вона виконана на високому науково-теоретичному рівні, основні її 

положення є новими та науково обґрунтованими, які у сукупності 

розв'язують важливу наукову проблему, що має суттєве значення для 

історичної науки та може знайти застосування у науковій і викладацькій 

діяльності вищих навчальних закладів, а особливо, у краєзнавчій роботі.

Все вище зазначене дозволяє зробити висновок, що рецензована 

дисертація повністю відповідає вимогам п. 9,11-13 «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України №  567 від 24 липня 2013 р. (зі змінами], а її автор Тацієнко 

Віталій Сергійович цілком заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 -  історія України.

Офіційний опонент: 
доктор історичних наук, професор, 
завідувач кафедри міжнародних відносин 
та зовнішньої політики 
Чорноморського національного 
університету імені Петра Могили

18.03.2017 р.
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