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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
 Актуальність теми дослідження. Важливим завданням сучасної історичної 
науки є дослідження інтелектуального і духовного потенціалу нації. Незамінним у 
цьому є вивчення і засвоєння досвіду минулих поколінь, яке дасть можливість 
визначити соціальні орієнтири і духовні пріоритети для майбутнього незалежної 
України. Інтелектуальний тезаурус України кінця XVI – XVIII ст. зосереджувався в 
культурно-просвітницьких осередках, які традиційно перебували під проводом 
Церкви. Їх діяльність формувала основи української культурної спадщини, 
забезпечувала її самобутність і сприяла самоідентифікації української нації.  

Необхідність поглибленого вивчення церковної музики обумовлена її 
специфікою як феномена духовної культури, що має потужний вплив на людину. 
Властива українському національному менталітету глибока релігійність та емоційне 
сприйняття спричинила те, що церковна музика, за М. Грушевським, стала на багато 
століть «головним речником української музичної культури». Українська духовна 
пісня зберегла свою культурно-історичну цінність донині. Музично-поетичні тексти 
барокової доби, наповнені різноаспектним релігійно-філософським змістом та 
виразним емоційним забарвленням, суголосні суспільним запитам сьогодення.  
 Актуальність роботи обумовлена також тим, що в останні десятиліття помітно 
зросла амплітуда музикознавчих видань, у тому числі пов’язаних із розвитком 
української музичної культури XVI – XVIII ст. Проте ці роботи висвітлюють 
дисертаційну проблематику переважно у загальному мистецтвознавчому контексті. 
Натомість сфера діяльності окремих церковних музичних осередків до 
сьогоднішнього часу залишається недослідженою, як й імена багатьох їх 
представників із чернечого складу. 
 Специфіка і новизна представленого дисертаційного дослідження в тому, що 
воно виконане на перетині декількох науково-дослідницьких проекцій – історичної, 
літературознавчої, релігієзнавчої та мистецтвознавчої. Водночас переважаючим є 
саме історичний контекст, де пріоритетними постають джерела і методологія 
історичної науки.  
 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 
дослідження виконане в рамках науково-дослідних тем Центру українознавства 
філософського факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка:  «Дослідження соціокультурних перетворень в історичному досвіді та 
сьогоденні української спільноти» (№ 06БФ034-01) і «Українство у світовому 
цивілізаційному процесі: історичний досвід та перспективи» (№ 11БФ041-02). 
 Мета роботи – на основі комплексного аналізу опублікованої літератури та 
нововиявлених архівних джерел визначити особливості формування та діяльності 
українських церковних музичних осередків кінця XVI – XVIII ст., їх вплив  на 
українську та російську культуру. 
 Завдання дослідження: 

- проаналізувати напрями історіографічних студій та джерельну базу до-
слідження; 

-  з’ясувати роль київських духовно-просвітницьких центрів у розвитку україн-
ського церковного мистецтва; 
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-  розкрити специфіку формування і діяльності музичних осередків на Ліво-
бережжі та Слобожанщині; 

- охарактеризувати форми побутування церковно-музичних центрів на землях 
Правобережної і Західної України;  

- визначити спільність та відмінність функціонування музичних осередків, що 
діяли в православних та унійних церковних інституціях;  

-  здійснити компаративний аналіз видавничої діяльності українських друкарень, 
пов’язаної з сакральною  музичною практикою; 

- дослідити вплив української духовної музики на російську культуру, у тому 
числі діяльність українських церковних півчих і композиторів у столичних містах та 
архієрейських резиденціях Російської імперії.  
 Об’єкт дослідження – українські церковні музичні осередки кінця XVI – 
XVIII ст. 
 Предмет дослідження – процес формування та специфіка діяльності 
українських церковних музичних осередків  кінця XVI – XVIII ст.  

Наукова новизна роботи визначена постановкою наукової проблеми та 
одержаними в процесі її дослідження результатами: 
 Уперше: 
 - проведено комплексний аналіз діяльності українських церковних музичних 
осередків кінця XVI – XVIII ст.; 
 -  запропоновано новий міждисциплінарний вектор дослідження української 
церковної музики на базі  поєднання  джерел і методології в галузі історії, 
літературознавства і мистецтвознавства;  

- реконструйовано діяльність музичних осередків при Київській митрополичій 
кафедрі та Переяславській архієрейській резиденції; 
 - здійснено компаративний та статистичний аналіз діяльності православних 
музичних центрів на Лівобережжі й Слобожанщині та унійних на Правобережжі; 
 - виявлено нові факти діяльності українських півчих, регентів, авторів 
музичних творів; 
 - укладено каталог музичних (літургійних та паралітургійних) видань 
православних та унійних українських друкарень. 
 Удосконалено:  
 - сучасний стан дослідження  української церковної музики, локалізованої в  
монастирських осередках; 
 - стан  вивчення літургійної складової українського книговидання.  

Хронологічні межі дослідження  охоплюють період в історії України кінця 
XVI – XVIII ст., який позначався особливостями епохи Бароко, а згодом 
Просвітництва. Нижня межа дисертації (70-ті роки XVI ст.) мотивована 
виникненням друкарства на західноукраїнських землях і культурно-просвітницьких 
осередків на Волині та Галичині; верхня пов’язана з виходом у Почаївській друкарні 
«Богогласника» (1790) – видатної пам’ятки українського паралітургійного 
музичного мистецтва, яка суттєво вплинула на його подальший розвиток. 
 Географічні рамки дослідження окреслені діяльністю східноукраїнських 
православних музичних осередків на підросійській Україні, західноукраїнських 
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(православних та унійних) у складі Речі Посполитої, та центрів української 
сакральної музики, що формувалися  на території Росії. 

Практичне значення роботи: матеріали дисертаційного дослідження можуть 
застосовуватися в дослідженнях з історії України та української Церкви XVI – 
XVIII ст., а також стати в нагоді в курсах лекцій, різнопрофільних культурологічних 
та музикознавчих студіях.     

Особистий внесок здобувача. Робота містить теоретичні та методичні 
положення і висновки, сформульовані дисертанткою особисто. Використані в 
дисертації ідеї, положення чи гіпотези інших авторів мають відповідні посилання і 
застосовуються лише для аргументації ідей здобувачки. 

Апробація результатів дисертації. Основні висновки й положення дисертації 
апробовано в доповідях на міжнародних наукових конференціях: філософського 
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Дні 
науки філософського факультету» (Київ, 2011–2013, 2020); Центру українознавства 
філософського факультету (Київ, 2011–2013, 2017); Київської православної 
богословської академії «Православ’я в Україні» (Київ, 2012). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 14 наукових праць 
обсягом понад 7 др. арк., з яких 7 – у фахових виданнях, 1 – в іноземному науковому 
виданні. Окремі положення й результати дисертації додатково  відображено у 6 
підготовлених автором публікаціях матеріалів і тез доповідей на наукових 
конференціях та інших виданнях.  

Структура дисертації визначена метою та завданнями дослідження. 
Загальний обсяг дисертації складає 292 сторінки, з яких 163 – основного тексту. 
Робота складається зі вступу, п’ятьох розділів, 16 підрозділів, висновків, списку 
використаних джерел і літератури (480 позицій) та чотирьох додатків на 72 
сторінках. У Додатку Б – «Каталог видань українських друкарень, пов’язаних із 
сакральною  музичною практикою» – подано перелік видавничої продукції 
провідних українських монастирських і архієрейських друкарень (православних та 
унійних), повністю або частково пов’язаної із  музичною сакральною практикою; 
Додаток В – «Порівняльна таблиця літургійних і паралітургійних стародруків» – 
містить зведені статистичні дані щодо літургійних і паралітургійних стародруків 
українських друкарень; у Додатку Г – «Словник-довідник українських церковних 
музичних діячів» – представлено біографічну та бібліографічну інформацію про 
українських церковних півчих, регентів, композиторів та інших осіб, які долучилися 
до розвитку церковного музичного мистецтва.  

 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету й завдання,  об’єкт і 

предмет  дослідження, окреслено хронологічні й територіальні межі, розкрито 
наукову новизну та практичне значення отриманих результатів. 

Перший розділ дисертації «Українські церковні музичні осередки кінця 
XVI – XVIII ст. як об’єкт наукового дослідження» містить аналіз розробки теми в 
науковій літературі, огляд джерельної бази і теоретико-методологічних засад 
роботи. 
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У підрозділі 1.1 «Українські церковні музичні осередки: напрями 
історіографічних студій» зазначено, що проблематика, пов’язана з вивченням 
українських церковних музичних осередків кінця XVI – XVIII ст., донині не 
знайшла свого системного вирішення. Окремі питання фрагментарно 
досліджувалися ученими різних галузей наук, відповідно огляд історіографії 
проблеми визнано за доцільне розподілити на три основні напрями: церковно-
історичні студії; літературознавчі студії; музикознавчі студії. 
 Церковно-історичні студії. Їх презентують праці церковних та світських 
істориків, які розглядали певні аспекти проблеми на тлі суспільно-історичних 
процесів. Найперші розвідки у цьому плані належать І. Котовичу, Н. Мировичу, 
А. Хойнацькому та іншим дослідникам 60 – 70-х років XIX ст. Написані під 
впливом різних політичних та конфесійних переконань і нерівноцінні за своїм 
науковим значенням, методологією та інформаційним потенціалом, вони становлять 
інтерес для з’ясування виникнення, розвитку, побутування духовних пісень загалом. 
Водночас питання локалізації окремих осередків української церковної музики 
перед зазначеними авторами не стояло, а їхня увага зосереджувалася головним 
чином на почаївському  «Богогласнику».  

Першим істориком, хто предметно почав вивчати український церковний спів, 
і в його контексті окремі музичні центри, можна вважати галицького греко-
католицького священика П. Бажанського, автора опублікованої 1890 р. книги про 
історію українського церковного співу. У ній порушувалися окремі питання 
церковного музичного життя на Волині та Галичині.  

Певний внесок у розгляд проблеми здійснили дослідники російської церковної 
музики дорадянської доби (М. Ізвєков, Д. Розумовський, В.Ундольський та ін.), 
однак вони розглядали український церковний спів виключно у 
загальноросійському контексті. Досвід їхніх досліджень у 1977 р. узагальнила 
двотомна фундаментальна наукова праця І. Гарднера «Богослужебное пение 
Русской Православной Церкви», де в хронологічному порядку висвітлювалися 
окремі жанри і пам’ятки церковної музики.  

Сучасні українські історики, як правило, обходили увагою питання 
української церковної музики та, відповідно, її осередків. Винятком стали праці 
Я. Ісаєвича щодо ролі церковних братств у розвитку української музичної культури 
(зокрема Львівського, Луцького і Київського), та українського книговидання, у тому 
числі пов’язаного із сакральною музичною практикою. Окремі питання зазначеної 
тематики фрагментарно порушував І. Мицько в контексті своїх праць про Острозьку 
слов’яно-греко-латинську академію і Унівську лавру. Із останніх напрацювань 
українських істориків важливими є розвідки Л. Посохової  про набір українських 
півчих до Придворної капели, зокрема з Києво-Могилянської академії та Глухівської 
школи. 

Літературознавчі студії. Літературознавчі студії українських церковних 
музичних осередків здебільшого обмежувалися вивченням пісенних збірників, які 
не завжди мали географічну локалізацію, тому питання розвитку музичного життя в 
окремих осередках, за винятком Почаєва, безпосередньо не піднімалося.   Так, на 
початку ХХ ст. В. Гнатюк, В. Перетц, С. Щеглова, В. Щурат та І. Франко  
опублікували серію літературознавчих та джерелознавчих досліджень з історії 
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українського фольклору та духовної пісні, передусім почаївського «Богогласника». 
Не менш вагомим внеском у дослідження проблеми в джерелознавчому контексті 
стали наукові праці М. Возняка, який розшукав у різних архівних фондах і 
опрацював кілька десятків рукописних і друкованих пісенних збірок XVIII – XIX 
століть. Певні аспекти дослідження духовної пісні піднімали Ю. Яворський, 
Я. Гординський, М. Лелекач та О. Колесса. 

У радянську добу літературознавчі дослідження зазначеної проблематики 
обмежувалися світським або етнорегіональним контекстом поетичної творчості XVI 
– XVIII ст. (В. Крекотень, О. Мишанич, М. Сулима, В. Яременко). Окремі важливі 
аспекти досліджуваної теми підняв Д. Чижевський, який відшукав надруковані 
1735 р. в Німеччині духовні гімни і псалми у перекладі українського просвітника,  
вихованця Києво-Могилянської академії Симона Тодорського. 

Певний внесок у вивчення  проблеми у загальному контексті духовної 
музично-поетичної творчості зазначеної доби внесли зарубіжні вчені. Так, 
російський дослідник радянської доби О. Позднєєв проаналізував велику кількість 
рукописних пісенних збірників, намагаючись класифікувати їх згідно належності до 
певної національної культури. Сучасна польська дослідниця О. Гнатюк 
проаналізувала особливості духовної барокової пісні та її функціонування як жанру. 
У лінгвістичному контексті порушували дисертаційну проблематику німецькі 
дослідники Д. Штерн і А. Ребус, а також словацький мовознавець П. Женюх. Втім, 
вони затушовували етнічну належність музичних творів, вказуючи лише географічні 
терени їх походження. 

Музикознавчі студії. На відміну від церковно-історичних та літературознавчих 
студій системне дослідження музикознавцями української церковної музики 
почалося значно пізніше. Водночас вони частіше зосереджувалися на питаннях  
формування та діяльності окремих церковно-музичних осередків. 

У дорадянську добу зазначену тематику висвітлювали переважно російські 
вчені (І. Вознесенський, В. Металлов, О. Преображенський, С. Смоленський та 
М. Фіндейзен), однак вони розглядали  українську церковну музику, не вирізняючи 
її із загальноросійського контексту.  

Внаслідок ідеологічних стереотипів увага українських музикознавців 
радянської доби була зосереджена насамперед на світській музиці. Винятком стала 
наукова діяльність видатних учених української діаспори 20-х – 60-х років ХХ ст. 
М. Антоновича, П. Маценка та Ф. Стешка. Названі дослідники, а також Б. Грінченко 
і Б. Кудрик, які творили на теренах українських земель, створили низку цілком 
оригінальних оглядів з історії української церковної музики, хоча в окремих 
випадках дотримувалися різних методологічних поглядів в оцінці української 
церковної музичної спадщини (Ф. Стешко і Б. Кудрик).  

Починаючи з 60-х років XX століття, проблема української церковної музики 
стала предметом серйозного музикознавчого аналізу завдяки працям О. Шреєр-
Ткаченко і Н. Герасимової-Персидської. В добу незалежності України з’явилися 
численні праці музикознавців (Т. Гусарчук, Н. Заболотна, О. Зосім, Ю. Медведик, 
О. Шевчук, Ю. Ясіновський та ін.), які розглядали окремі аспекти проблеми в 
контексті різнопрофільних праць з історії української музичної культури.  
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Окрім загальних оглядів у сфері дослідження церковної музики, зазначена 
тема знайшла відображення і на рівні окремих осередків. Об’єктом уваги багатьох 
науковців, зокрема, П. Козицького, І. Кузьмінського та Л. Руденко,  стала передусім 
історія хорової культури Києво-Могилянської академії. Присутність духовної 
музики в академічній драмі дослідила Л. Корній. Розвиток церковного співу на 
теренах Чернігівщини знайшов відображення у  працях О. Васюти і 
К. Копержинського. В. Іванов, аналізуючи співацьку освіту в Україні, торкався  
діяльності Глухівської школи, київських і харківських нотних класів кінця XVIII ст.  

У тісному взаємозв’язку з дисертаційною тематикою постають наукові праці, 
у яких висвітлюються персоналії видатних українських композиторів, діяльність 
котрих була значною мірою пов’язана з розвитком українських церковних музичних 
осередків  кінця XVI – XVIII ст. Зокрема, Т. Гусарчук, А. Кутасевич та І. Тилик 
присвятили свої праці А. Веделю; В. Іванов та П. Маценко – Д. Бортнянському; 
М. Юрченко й О. Шуміліна – творчому доробку М. Березовського.  

Із праць зарубіжних музикознавців в контексті даної роботи заслуговує уваги 
низка досліджень білоруських авторів (Л. Костюковець, Л. Густова), які порушували 
проблематику в українсько-білоруському культурному контексті. Російська 
дослідниця І. Чудінова розкрила особливості співу в монастирях і храмах 
Петербурга, у тому числі за участю українського чернецтва. 

У підрозділі 1.2. «Аналіз джерельної бази дослідження» зазначено, що її 
основу складає комплекс архівних і друкованих джерел. Архівний блок джерел 
сформований головним чином з документів монастирських та єпархіальних фондів 
Центрального державного історичного архіву України в м. Києві та Інституту 
рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Зокрема, у 
фонді Київської духовної консисторії (Ф. 127) виявлено документи про діяльність 
музичної капели при Київській митрополичій кафедрі. Фонди Бєлгородської 
духовної консисторії (Ф. 2009) та Харківського колегіуму (Ф. 1973) проливають 
світло на нові аспекти розвитку музичної освіти в Харківському колегіумі та заходи 
архієреїв Бєлгородської єпархії у цьому контексті. Документи фонду Переяславсько-
Бориспільської духовної консисторії (Ф. 990) дали можливість розкрити 
формування і кадровий склад церковного хору при Переяславсько-Бориспільській 
архієрейській кафедрі. Потужний пласт документів про діяльність музичного 
осередку в Києво-Печерській лаврі міститься в однойменному архівному фонді 
(Ф. 128), зокрема, інформація про півчих і уставників, відправлення їх в російські 
монастирі для «кліросного послушанія», а також документи про публікацію в 
Печерській друкарні літургійних творів та їх поширення.  

Документи Інституту рукопису НБУВ – монастирські й музейні колекції 
(Ф. 301, 305–307), фонд С. Маслова (Ф. 33) – дають інформацію про нотну 
продукцію (літургійні і партесні твори) з маргінальними записами, які відтворюють 
специфіку її поширення та використання. Опрацювання фондів Почаївської лаври в 
Інституті рукопису НБУВ (Ф. 231) і Державному архіві Тернопільської області 
(Ф. 258) виявило матеріали до діяльності церковного хору в Почаївському 
монастирі, зокрема, у деяких візитаціях та прибутково-видаткових книгах 
збереглися відомості про утримання півчих та склад музичних інструментів. 
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Опубліковані джерела класифіковано за певними групами: 1) джерела, які 
оприлюднюють діяльність церковних музичних осередків; 2)  стародруки, що 
містять церковні піснеспіви (нотні та інші богослужбові літургійні видання, 
публікації духовних пісень); 3) каталоги Ірмологіонів та інших нотних і літургійних 
видань. Добре збережений архів Львівського братства  (Архив Юго-Западной 
России. Ч.1. Т. 10-12) дає можливість відтворити окремі аспекти діяльності 
музичного осередку, що діяв при Львівському Успенському монастирі. Інший блок 
джерел («Памятники, издаваемые Временной комиссией для разбора древних актов. 
К., 1845. Т. 1) оприлюднює Реєстр творів Луцького братства 1627 р., де значаться 
Ірмологіони та збірники партесних композицій.  

Незамінне джерело дослідження проблеми склали рукописи нотолінійних 
пам’яток, їх облік та систематизація, зокрема: зведений каталог українських та 
білоруських Ірмологіонів Ю. Ясіновського, підготовлене Н. Герасимовою-
Персидською нотне зібрання «Партесні концерти XVII–XVIII ст. з Київської 
колекції» та факсимільне видання першої почаївської збірки духовних пісень 1773 р. 
Ю. Медведика.  В основу дослідження покладено також низку каталогів нотних 
зібрань, сформованих зусиллями співробітників НБУВ (Л. Дубровіна, О. Іванова, 
Л. Івченко, Л. Руденко). Зважаючи, що літургійні стародруки, як обов’язкова 
складова українського книговидання, фігурують у каталогах українського 
друкарства, це обумовило детальне вивчення зібрань Я. Запаска та Я. Ісаєвича, а 
також Г. Ковальчук, Н. Боднар, Н. Заболотної, Ю. Рудакової, В. Бочковської, 
Л. Хаухи та ін.  Опрацьовано також зарубіжні видання пісенних творів, зокрема, 
упорядкований американською дослідницею О. Дольською у співпраці з німецьким 
славістом Г. Роте збірник кантів з колекції Московського державного історичного 
музею (Spiritual Songs in Seventeenth-Century Russia. Köln–Weimar–Wien: Böhlav, 
1996), де особливий інтерес становлять пісні, створені українським церковними 
діячами Димитрієм Тупталом та Єпіфанієм Славинецьким. 

  У підрозділі 1.3. «Методологічні засади дослідження» розкрито теоретико-
методологічні основи роботи. Зауважено, що термін «музика» в площині 
богослужбової практики аж до середини XVIII ст. трактувався не в розумінні 
інструментальної музики на відміну від вокальної, а як співоче мистецтво, про що 
йшлося в тогочасних «шкільних» документах різних конфесій. Проте у практиці 
Католицької і Унійної Церков, на відміну від Православної Церкви, в богослужіннях 
вживалася інструментальна музика. 

Методологічні засади дослідження передбачають комплексне використання 
різноманітних методик пошуку, компаративного і статистичного аналізу та синтезу 
документів, що дало змогу провести сукупне вивчення джерел та різного роду 
публікацій. Робота базується на принципах історизму, об’єктивності і конфесійної 
неупередженості, які зобов’язують розглядати події та явища в усій їх повноті та 
причинно-наслідковій динаміці розвитку, шо передусім стосується аналізу праць і 
джерел конфесійного спрямування. На інтегративному рівні застосовано як 
загальнонаукові, так і спеціальні методи, насамперед у сфері історичної науки – 
порівняльно-історичний, інтелектуальної історії, проблемно-хронологічний, 
архівно-евристичний, мікроісторії. Виконання поставлених завдань проводилося 
також за допомогою методів у галузі філософії – культурно-історичної типології, 
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герменевтики; літературознавства – літературної компаративістики, лінгвістичний, 
та книгознавства – біо-бібліографічний.  

Дослідження теми проводилося у кількох аналітичних площинах з поєднанням 
відповідної для кожної з них методології: в історичному контексті, який потребує 
вивчення становлення та діяльності українських музичних церковних осередків на 
тлі суспільно-історичних процесів доби; в мистецтвознавчому (музикознавчому) 
контексті, який мотивує фахове дослідження особливостей рукописної і друкованої 
церковної музичної спадщини; в літературознавчому контексті, що передбачає 
текстологічний аналіз музично-поетичних творів. 

У процесі роботи враховано, що серед літургійних видань розрізняються 
священно-богослужбові – книги Святого Письма (Біблія, Євангеліє, Апостол), 
призначені для читання під час богослужіння, та церковно-богослужбові (літургійні) 
– книги, що містять тексти богослужінь, які супроводжувалися церковними 
піснеспівами (Октоїх, Ірмологіон, Псалтир, Тріодь, Акафіст, Каноник),  або вказівки 
щодо їх проведення (Устав, Мінея). Аналіз цих літургійних книг, пов’язаних  із 
сакральною музичною практикою, склав одне із завдань дисертаційного 
дослідження. 

Визначено відмінності літургійних і паралітургійних творів щодо їх 
функціонального призначення. Під літургійними творами розуміються церковні 
піснеспіви, що вживалися під час літургії. Паралітургійні піснеспіви мали 
позаслужбове призначення і вживалися у звичайному повсякденному побуті. 
Терміном паралітургійності послуговуються сучасні українські дослідники О. Зосім 
та  Ю. Медведик, а з іноземних – П. Женюх, Г. Роте, А. Рабус, Д. Штерн. Водночас 
польський музикознавець  Б. Бартковський розрізняв три функціональні види 
духовних творів (пісень): позацерковні, церковні нелітургійні та церковні літургійні. 

Особливості функціонування окремих музичних осередків у роботі 
визначалися за певною схемою, яка включала всі вияви музичного життя: 
1) формування осередку; 2) система музичної освіти; 3) видання літургійних та 
інших книг музичного змісту; 5) кадровий склад (півчі, регенти, уставники, 
композитори). Наявність і повнота тих чи інших напрямів діяльності осередку і 
визначала, в кінцевому підсумку, його роль у розвитку музичної культури України.  

У підрозділі 1.4. «Українські церковні музичні осередки в історичному та 
жанровому контекстах» представлено українські церковні музичні осередки в 
контексті загальних тенденцій історичного розвитку музичного мистецтва кінця 
XVI – XVIII ст. із врахуванням його жанрової динаміки. Зазначено, що церковний 
спів був невід’ємною частиною церковного богослужіння. Він підпорядковувався 
церковно-співацькому канону і фіксувався в Уставі, який містив докладні вказівки 
щодо порядку проведення церковних служб і піснеспівів. 

Як встановили сучасні музикознавці, всю історію церковної музики, 
починаючи від Київської Русі до ХХІ ст., можна умовно поділити на два періоди, з 
якими пов’язані  відповідні  cтилі виконання: монодичний (IX – XVI ст.) і 
багатоголосий (XVII – XXІ ст.). Давній спів церковних богослужінь прийшов в 
Україну з Візантії, де сформувався основний фонд текстів церковної гімнографії, на 
яких постали різні жанри богослужбових співів, що увійшли у відповідні рукописні 
книги. Згодом взаємодія православного богослужбового співу з лексичними 
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елементами, притаманними різним жанровим сферам тогочасного музичного 
побуту, стимулювала формування засад партесного співу – українського церковного 
багатоголосся європейського типу, на розвиток якого активно вплинули  актуальні 
на той час барокові стильові тенденції. Поява партесного співу аж ніяк не 
заперечувала застосування монодії – обидва стилі часто поєднувалися.  

У XVII–XVІІІ ст. в Україні набув особливого поширення музичний жанр 
канту, що засвідчує діяльність музичних осередків, сформованих на базі Острога та 
львівської і київської братських шкіл. Охарактеризовано жанрові особливості 
літургійних книг, які містили церковні піснеспіви: Служебник (Літургіаріон), 
Псалтир, Мінея (загальна, місячна і святкова), Тріоді – Пісна і Квітна, Октоїх та ін. 
Зазначено, що з розвитком друкарства найважливішою подією в українській 
церковній музиці XVIII ст. стала поява першого друкованого нотного збірника 
Ірмологіон у Львові в 1700 р., а у 1766  р. – в Почаєві. 

У розділі 2. «Київські церковні осередки у розвитку музичної освіти і 
культури України»  аналізуються особливості діяльності музичних осередків у 
провідних духовно-просвітницьких центрах Києва – Києво-Печерській лаврі, Києво-
Могилянській академії та Києво-Софійському кафедральному монастирі. 

 У підрозділі 2.1. «Традиції і новації церковного співу у Києво-Печерській 
лаврі» зазначено, що у традиційному культурному і духовному центрі України 
Києво-Печерському монастирі вже з кінця  ХІ ст. стала культивуватися система 
старовинних монодичних розспівів, запозичена з візантійської культури та 
переосмислена крізь призму місцевих співочих традицій. Діячі Києво-Печерської 
лаври, починаючи від архімандрита Петра Могили, були ініціаторами тривалого 
процесу реформування церковного співу, істотним наслідком якого стало 
формування на початку XVII ст. якісно нового жанрово-стильового феномену, що 
отримав у музикознавстві назву «києво-печерський розспів».  

Зауважено, що духовенство Києво-Печерської лаври долучилися до розробки 
історії і теорії хорового співу (Тарасій Земка). Встановлено постаті і факти 
діяльності маловідомих лаврських півчих, уставників і композиторів. 

Діяльність лаврського музичного осередку підсилювала потужна монастирська 
друкарня, значну частину репертуару якої складали літургійні видання. За 
авторськими підрахунками упродовж XVII – XVIII ст. друкарня Києво-Печерської 
лаври опублікувала 276 видань музичного змісту (частково або повністю 
призначених для хорового співу). Особливо популярними були публікації акафістів: 
до кінця XVIII ст. в Україні було опубліковано  близько 100 таких різнотипних 
видань, з них лише в Лаврі – 71. Прикметно, що  «Акафіст св. великомучениці 
Варварі» 1698 р.  витримав у XVIII ст. у Києво-Печерській друкарні 27 перевидань, 
тоді як в Чернігівській  – два, а в Почаївській  – лише одне, у 1773 р.  

Охарактеризовано обставини виходу окремих лаврських літургійних видань в 
умовах контролю московської цензури, починаючи з кінця  XVII ст. Зазначено, що 
видання печерського літургійного друку були надзвичайно популярними й мали 
різноманітні форми поширення: торгівля книгами, постачання книг лаврським 
вотчинам, іншим церквам і монастирям України, виконання численних замовлень, 
відправлення книг у подарунок, книжкові пожертви тощо. 
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У підрозділі 2.2. «Києво-Могилянська академія як центр музичної освіти і 
підготовки музичних кадрів українських земель» висвітлено особливості 
формування та діяльності музичного осередку, що склався на базі вищого 
навчального закладу України. 

У музичному навчанні і вихованні Києво-Могилянська академія стала 
спадкоємницею  братських шкіл – Львівської, Луцької, Київської: музика входила до 
програми «семи вільних наук». Особливості музичного навчання  в Академії 
зафіксував панегірик на честь Петра Могили «Євхаристиріон» (1632), у якому 
зазначалося поєднання вправ з хорового співу з акомпанементом інструментальної 
музики та виголошення промов. В Академії діяло декілька хорів: власне 
академічний і конгрегаційний. Епохальну роль в історії викладання співу в Академії 
відіграло відкриття в жовтні 1799 р. нотного класу.  

За даними мистецтвознавців, у XVII ст. на базі Києво-Могилянської академії 
сформувалася окрема київська школа музики, яка мала дві послідовні стадії 
розвитку: ранній києво-братський, який тривав близько двох десятиліть (1615–1632), 
та зрілий – києво-могилянський, що припадав на 30 – 50-ті рр. XVII ст. 
Найдавнішою пам'яткою, у якій зафіксовано особливості «київського пінія» 50-х рр. 
XVII ст., є трактат «О пінії Божественном», що належить, як довели музикознавці, 
київському професору  Єпіфанію Славинецькому. 

Ректори Академії були безпосередніми організаторами музичного життя в 
навчальному закладі, а  його викладачі – авторами музичних творів, серед яких були 
Лазар Баранович, Димитрій Туптало (св. Димитрій Ростовський), Феофан 
Прокопович, який також заклав основи теорії музичного мистецтва. 

Документально підтвердженою є участь в студентському академічному хорі 
цілої плеяди видатних вихованців Києво-Могилянської Академії, зокрема, 
славетного філософа Григорія Сковороди, майбутніх визначних ієрархів – Тимофія 
Щербацького і Тихона Якубовського. Академія виховала композиторів світової 
величини, як М. Березовський, Д. Бортнянський  та А. Ведель, що доводить її роль 
центру підготовки музичних кадрів не лише в українському масштабі. 

Музичне виховання було органічною частиною життя Києво-Могилянської 
академії. Важливими формами оприлюднення хорового мистецтва студентів 
Академії були диспути, шкільний театр, миркування та рекреації. Виступами 
студентського хору і оркестру супроводжувалися різні урочистості – привітання 
особам царського двору під час їх візитів до Києва, зустрічі іменитих гостей, 
релігійні свята, іменини митрополитів, покровителів і керівників Академії.  
 У підрозділі 2.3. «Музична капела Київської митрополичої кафедри» 
зазначено, що діяльність музичного осередку при Київській митрополичій кафедрі 
знайшла відображення лише у деяких фрагментарних свідченнях. Втім, можна з 
очевидністю стверджувати, що очільники Київської митрополії були 
безпосередніми кураторами осередку і авторами музичних творів: Петро Могила 
зробив значний внесок у сферу уніфікації літургійного життя, Іоасаф Кроковський  
особисто склав «Акафіст св. великомучениці Варварі» (1697). 

 В процесі евристичного пошуку виявлено справи фонду Київської духовної 
консисторії, зокрема спеціальні інструкції, які розкривають походження півчих, 
мотивацію їх вступу до капели, процедуру прийому і звільнення з неї, побутові 
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обставини співаків, забезпечення їх одежею, харчуванням. Документи 
підтверджують, що склад митрополичої капели поповнювався вихованцями Києво-
Могилянської академії з відповідними вокальними даними, які поєднували навчання 
зі співом у митрополичому хорі. І навпаки, півчі митрополичого хору переходили в 
Академію для навчання, що засвідчує тісні контакти між обома київськими 
музичними осередками. 

 Встановлено форми реалізації хорового мистецтва митрополичих півчих: 
окрім участі в архієрейському служінні в кафедральному Києво-Софійському храмі, 
капела супроводжувала архієрея у всіх візитах, поїздках, святкових церемоніях,  
була у складі його почету в столичних містах Російської імперії при архієрейській 
хіротонії, інтронізаціях та похоронах осіб імператорського двору й інших заходах. 

Розділ 3.  «Музичні церковні осередки Лівобережжя і Слобожанщини» 
присвячено розвитку церковного музичного мистецтва на землях Лівобережної і 
Слобідської України. Важливу роль у цьому відігравали осередки у Чернігові, 
Харкові та Переяславі, які зосереджувалися при архієрейських резиденціях і 
місцевих колегіумах.  

У підрозділі 3.1. «Розвиток церковного співу на теренах Чернігівщини» 
проаналізовано заходи чернігівських архієреїв щодо розвитку місцевого музичного 
мистецтва. Особлива роль у цьому належить Лазарю Барановичу,  який на базі  
архієрейському осідку в Чернігові започаткував культурно-просвітницький осередок 
і хорову капелу, яку утримував власним коштом. Високий рівень тогочасного 
співочого мистецтва Чернігова значною мірою завдячував тому, що хоровою 
капелою архієпископа керував Симеон Пекалицький. Встановлено факти 
перебування капели Лазаря Барановича в Москві у 1666 і 1682 роках. 

Новим етапом у розвитку музичного осередку при Чернігівському 
архієрейському домі стало започаткування архієпископом Іоанном Максимовичем у 
1700 р. Чернігівського колегіуму при кафедральному Борисоглібському монастирі. 
Там учні не лише навчалися музичної грамоти, а й отримували різнобічну 
практичну хорову й інструментальну підготовку, доказом чого є зображення 
музичних інструментів з панегірика Тимофія Максимовича від учнів Чернігівського 
колегіуму (1730). Чернігівські архіпастирі сприяли явищу мандрівного студентства, 
яке супроводжувалося духовними співами. Вихованцями колегіуму були відомі 
співаки і композитори, зокрема Марко Полторацький, який став директором 
придворної співочої капели в Росії і керував нею упродовж 32-х років. Цінною є 
інформація про створення діячами Чернігівського осередку (Лазар Баранович, 
Антоній Стаховський, Димитрій Туптало)  музичних творів, окремі з яких пізніше 
увійшли до антології духовної пісні «Богогласник».  
 Під постійною опікою місцевих архієреїв перебувала Чернігівська друкарня, 
яка друкувала богослужбову літературу, у тому числі й літургійного призначення. 
Зразками для них служили київські видання, зокрема, «Акафіст св. великомучениці 
Варварі» Іоасафа Кроковського, «Служба і житіє Миколая чудотворця» та ін.  

У підрозділі 3.2. «Харківський колегіум як музичний центр 
Слобожанщини» зазначено, що цей осередок зосереджувався на базі Харківського 
Покровського монастиря, де у 1726 р. єпископ Бєлгородський і Обоянський 
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Єпіфаній Тихорський започаткував колегіум, а водночас і перший церковний хор, 
яким керував  особисто його засновник.  

Завдяки зусиллям єпископа Самуїла Миславського у 1773 р. при Додаткових 
класах Харківського колегіуму було засновано клас вокальної та інструментальної 
музики. Його метою була підготовка півчих та музикантів для Придворної капели, 
водночас діяльність осередку сприяла значному піднесенню музичної культури 
України. На початку 80-х років XVIII ст. у колегіумі нараховувалося 14 півчих і 8 
інструменталістів.  

Аналіз архівного фонду Харківського колегіуму дозволяє простежити 
особливості навчання хорового співу в «нотному відділі», кадровий склад хористів, 
керівників (регентів) хору, якими іноді ставали самі вихованці колегіуму. З’ясовано, 
що між архієрейською капелою і Харківським колегіумом існував постійний обмін 
музичними кадрами, що доводять справи про набір архієрейських півчих в капелі 
єпископа Аггея Колосовського. 

У підрозділі 3.3. «Музичний осередок при Переяславській архієрейській 
резиденції» зауважується, що за аналогією з Чернігівським культурно-
просвітницьким осередком музичним центром Переяславської єпархії стала 
архієрейська резиденція – Переяславський Вознесенський монастир. Проте його 
діяльність фактично не знайшла свого відображення в літературі.  

Водночас достатньо успішне функціонування осередку підтверджують 
віднайдені архівні документи Переяславської духовної консисторії. Значна їх 
кількість за 80-ті роки XVIII ст. засвідчує, що діяльність Переяславського музичного 
осередку особливо активізується в часи правління єпископа Переяславського і 
Бориспільського Іларіона Кондратковського, який особливо опікувався розвитком 
хорового співу у своїй резиденції.  

На відміну від Чернігівського і Харківського музичних центрів 
Переяславський церковний музичний осередок був менш потужним, що було 
обумовлено окремими обставинами: тут значно пізніше (1738) відкрився колегіум, 
який давав музичну освіту і готував відповідні кадри; водночас відсутність власної 
друкарні не давала переяславським владикам достатньої можливості забезпечувати 
півчих необхідною музичною літературою. 
 Розділ 4. «Осередки церковного музичного мистецтва Правобережної і 
Західної України» розкриває особливості розвитку церковної музики на теренах 
Правобережжя і Західної України. В кінці ХVІ ст. саме там виникли перші 
культурно-просвітницькі осередки, які акумулювали інтелектуальний потенціал 
українців, у тому числі у сфері музичної творчості.  
 Підрозділ 4.1. «Розвиток музично-хорового мистецтва в культурно-
просвітницьких осередках Волині» репрезентує палітру церковно-музичного життя 
в провідних волинських освітніх і культурних центрах: Острозі, Дермані та Луцьку. 
  Острозький культурно-просвітницький центр, на відміну від інших 
волинських осередків, не зосереджувався в монастирі, проте розгляд його діяльності 
в контексті дисертаційної тематики мотивує кілька обставин: 1) саме на базі цього 
осередку виник знаменитий «острозький наспів»; 2) в Острозькій слов’яно-греко-
латинській школі (академії) учні навчалися музиці і розвивався хоровий спів; 
3) заснована князем К.-В.Острозьким друкарня в Острозі, переведена згодом у 
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Дермань, друкувала літургійні видання. Розвитку хорового мистецтва в Острозі 
сприяла також особиста прихильність князя до хорового співу. 
 Склад хору Острозької академії та його утримання передбачався «Постановою 
на академію Острозьку» – одним із фундаційних документів Острозької академії. 
Випускниками закладу були Мелетій Смотрицький та Іов Борецький, про їх 
причетність до розвитку музичної культури Острога свідчать записи, які збереглися 
на деяких списках музичних творів. Члени Острозького культурно-освітнього 
гуртка, який діяв при навчальному закладі, займалися також видавничою 
діяльністю. З літургійних творів Острозької друкарні «Новий Завіт з Псалтирем» 
(1580) призначався для шкільних потреб. Чимало піснеспівів і вказівок щодо їх 
виконання містив «Псалтир з возслідуванням» (1598).  

З Острозьким літературно-науковим гуртком був тісно пов’язаний 
Дерманський монастир.  1603 р. тут почала працювати переведена з Острога 
друкарня і через півтора року було видано «Октоїх» (1604).  

Значного рівня досяг розвиток церковного співу в Луцькому осередку, що 
засвідчують статутні документи Луцького братства. З документів архіву Луцького 
братського монастиря відомо, що у XVIII ст.  в монастирі щорічно відправлялося 55 
співаних та 677 читаних служб Божих. У Реєстрі творів Луцького братства 1627 р. 
згадуються «кулізм’яний» (знаменний) Ірмологіон та збірники партесних 
композицій. Спів вважався одним із найважливіших предметів Луцької братської 
школи.  Прикметно, що окремі співаки Луцького братства ставали  регентами інших  
монастирських і шкільних хорів.  

У підрозділі 4.2. «Церковні музичні осередки Галичини» аналізується 
розвиток церковного музичного мистецтва на матеріалах львівських осередків, 
головним із яких було Львівське Успенське братство.  

Заходами найвпливовіших діячів Львівського братства у 1585 р. було відкрито 
Львівську братську школу, в навчальний процес якої грамотою 
Константинопольського патріарха Єремії 1591 р. було включено пункт про розвиток 
«співу музичного, тобто нотного». Керівники братства розробили першу відому 
пам’ятку української педагогічної думки «Порядок школьний» (1586), одним із 
пунктів якої було влаштування партесного співу з тим, аби протиставити власні 
музично-мистецькі засоби пишному католицькому богослужінню. Процес навчання 
музичній грамоті засвідчує інструкція кінця XVII ст., надана вчителю братської 
школи Рузкевичу, що збереглася в архівах Львівського братства. Важливим 
показником розвитку музичної освіти в Львівській братській школі є  «Реєстр 
нотних зошитів», в якому значиться понад 260 партесних творів, а також прізвища 
композиторів. З переходом в унію братство почало впроваджувати не лише хорову, 
а й інструментальну музику. 

Окрім шкільної освіти Львівське братство активно розвивало видавничу 
справу. Одним із найперших видань братства була «Просфонема» – панегірик на 
честь відвідин митрополита Михайла Рагози, який вважають першим українським 
паралітургійним стародруком. Видатною подією в історії української церковної 
музики став вихід у 1700 р. першого друкованого Ірмологіону в друкарні єпископа 
Йосифа Шумлянського, який у 1708 і 1757 роках передрукувало Львівське братство. 
Львівські друковані Ірмологіони стали головними підручниками для нотного співу в 
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братських школах та інших освітніх закладах. Свідченням  популярності книги 
стала наявність цілої низки її рукописних копій.  

У підрозділі 4.3. «Почаївський  Успенський монастир як музично-
видавничий центр Правобережної України» розкрито роль Почаївського 
монастиря як осередку української церковної музичної культури унійного періоду. 

Побутування хору Почаївської лаври засвідчують візитації з однойменного 
фонду, що міститься в Інституті рукопису НБУВ за 1736 та 1799 роки, де йшлося 
про утримування хору на кошти фундаторів, зазначався персональний склад хору, а 
також перелік музичних інструментів. Про півчих Почаївського монастиря 
згадувалося також в одному із латиномовних каталогів (1774). Збереглися окремі 
згадки про регентів, якими стали колишні півчі  Почаївського осередку. 

Іншим напрямом музичної активності Почаївського монастиря була видавнича 
діяльність, спрямована на друк літургійних творів. За авторськими підрахунками 
Почаївська друкарня упродовж XVIII ст. оприлюднила не менше 100 видань, які 
містили церковні служби з піснеспівами, окремі пісні з нотами, а також вказівки 
щодо їх проведення. Почаїв найбільше з інших українських видавничих центрів 
сприяв поширенню і утвердженню нотної грамоти. Із опублікованих в Україні усіх 
видань Ірмологіону майже половину (7) було опубліковано в Почаєві, у тому числі 
тричі його скорочений варіант – «Осмогласник от великого Ірмологіона». 
Специфікою почаївського друкарства другої половини XVIII ст. став друк окремих 
частин літургійних стародруків як самостійних видань.  

Важливою особливістю Почаївського осередку було  започаткування друку 
пісень паралітургійного характеру, які виходили як самостійними збірками, так і 
додатками до різних видань релігійного спрямування. 1742 р. у додатку до першого 
головного почаївського видання «Гора Почаївська» вперше в Україні було 
надруковано текст духовної пісні українською мовою, створеної на прославу 
чудотворної ікони Почаївської Богородиці. Цим було започатковано традицію 
публікації українських іконославильних пісень, яка призвела спочатку до появи 
нотної збірки 1773 р., а у 1790 р. «Богогласника», найпопулярнішого 
паралітургійного твору Почаївської друкарні. Прикметно, що у ньому значилися і 
твори православних авторів, зокрема, Димитрія Туптала, Георгія Кониського, 
Стефана Яворського.  

У розділі 5. «Вплив української церковної музики на культуру Російської 
держави» аналізується діяльність українських церковно-музичних центрів, 
локалізованих у царських придворних капелах, столичних монастирях і резиденціях 
архієреїв-українців на теренах Росії. 

Підрозділ 5.1. «Українські церковні півчі і композитори в царських 
придворних капелах» презентує особливості процесу набору українських церковних 
півчих в царські придворні капели Москви і Санкт-Петербурга. Їх прибуття до Росії 
відбувалося за викликами вельможних осіб або у супроводі вищого українського 
духовенства, яке приїжджало до столиці для вирішення тих чи інших питань.  

Українські півчі були головними кадрами для формування придворного хору, 
а також композиторами, авторами музичних творів і посібників з нотної грамоти 
(М. Дилецький, Г. Головня). Кількість фахових співаків-українців при дворі 
залежала від особистих уподобань коронованих осіб, з яких найбільшою 
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шанувальницею українського співу була імператриця Єлизавета. Набір до 
придворних капел проводився насамперед у церковних осередках – Києво-
Могилянській академії, що базувалася у Києво-Братському монастирі, інших 
монастирських обителях і архієрейських резиденціях. Меншою мірою ця практика 
збереглася після започаткування Глухівської школи співу та інструментальної 
музики (1730). 

У підрозділі 5.2. «Осередки української музики в монастирях Москви і 
Санкт-Петербурга» охарактеризовано головні осередки української церковної 
музики в столичних обителях Російської імперії. Зазначено, що окремі російські 
монастирі (Троїце-Сергієвий і Олександро-Невський) мали певні привілеї щодо 
влаштування церковного співу за рахунок українських півчих. Проаналізовано 
справи з фонду Київської духовної консисторії, які докладно ілюструють процес 
набору українських півчих та представляють реєстри українських співаків. 

Збереглися матеріали про влаштування церковного хору з українських півчих 
у Московському Чудівському монастирі. Особливо багато українського чернецтва 
осіло в монастирі за керівництва ним Московського архієпископа Платона 
Малиновського, який розробив спеціальну інструкцію для упорядкування хору. 

Із заснуванням нової російської столиці Санкт-Петербурга почав 
функціонувати музичний осередок в Олександро-Невській лаврі, куди набирали 
найкращих українських півчих. Як свідчать історичні документи, на вимогу її 
керівництва упродовж XVIII ст. туди постійно відправляли церковних півчих з 
київських монастирів, а також з Чернігівського Троїцького монастиря. Це сприяло 
тому, що богослужбовий спів в Олександро-Невському монастирі базувався на 
традиціях українського церковного співу.  

У підрозділі 5.3. «Резиденції архієреїв-українців як осередки українського 
церковного співу» зазначено, що у XVIII ст. українці масово очолювали російські 
архієрейські кафедри і практично всі мали півчих-українців. Більшість архієреїв-
українців прибували в свої резиденції з власними українськими співаками або ж 
згодом викликали їх під різними приводами, що передусім доводять приклади 
архієреїв-українців, які отримали призначення на Тобольську митрополичу кафедру. 

Об’єктивно, «перетягуючи» досвідчених вітчизняних фахівців до численних 
російських єпархій, архієреї-українці тим самим збіднювали рівень музичної 
культури своїх колишніх українських резиденцій.  

Музичне мистецтво було складовою навчального процесу у започаткованих 
архієреями-українцями єпархіальних духовних семінаріях та в Московській 
слов’яно-греко-латинській академії, яка формувалася і діяла за київським зразком. 
Митрополит Ростовський і Ярославський Димитрій Туптало вже в перший рік свого 
перебування на єпархії (1702) започаткував школу з викладанням співу і розвитком 
драматичного мистецтва. При Воронезькій семінарії існував особливий клас під 
назвою «школа черкаської музики». Упровадження церковного співу та 
інструментальної музики в приватну школу Феофана Прокоповича  передбачалося 
укладеними ним особисто семінарськими регулами.  

Підкреслюється, що розглянуті церковні музичні осередки в Росії були 
українськими не лише через те, що вони формувалися за етнічним принципом, а 
головним чином тому, що вирізнялися якісно новим, відмінним від російського, 
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жанрово-стильовим концептом богослужбової (партесної) музики, високою 
майстерністю й особливостями її виконання, цілком відповідними українським 
традиціям. Відправлення українських півчих до Росії у другій половині XVII ст. ще 
не було систематичним, натомість у першій половині XVIII ст. воно набуває 
масового характеру у зв’язку з їх викликами Синодом та запрошеннями очільників 
російських єпархій і монастирів, якими на той час здебільшого були українці. Втім, 
українські церковні півчі не поривали зв'язок зі своїми обителями і часто подавали 
прохання про звільнення туди, мотивуючи це потребами зустрічі з рідними, 
вимогами чернечого постригу, втратою голосу та іншими обставинами. 

У висновках підсумовано результати дослідження, узагальнено обґрунтовані 
в дисертації основні положення, які виносяться на захист: 

- З’ясовано, що українська церковна музика становить об’єкт наукового 
дослідження учених різних галузей – істориків, філологів, музикознавців. Попри, 
загалом, вагомі здобутки у дослідженні проблеми, залишилися невивченими як 
окремі церковні музичні осередки, так і певні аспекти церковної музичної культури, 
що обумовило потребу у концептуальному осмисленні цілої низки питань, 
необхідність висвітлення яких спрогнозувала вибір теми дисертаційного 
дослідження. Джерельна база дисертації сформована головним чином із комплексу 
документів з монастирських та єпархіальних архівних фондів та стародруків 
літургійного призначення. Тематика дослідження обумовила його 
міждисциплінарний характер і поєднання теоретичних підходів у сфері 
літературознавства і мистецтвознавства з методологією історичної науки; 

- Встановлено, що самобутній український церковний розспів значною мірою 
формувався в київських духовно-просвітницьких центрах – Києво-Печерській лаврі 
та Києво-Могилянській академії. Саме в Києво-Печерській лаврі, яка була 
традиційним осередком монастирського співу,  виник новий хоровий жанр – «києво-
печерський розспів» як своєрідний вияв стилю українського музичного бароко. 
Друкарня Києво-Печерської лаври служила головним постачальником видань 
літургійного призначення для українських земель. Києво-Могилянська академія 
упродовж тривалого часу була головним центром музичної освіти та своєрідною 
«кузнею музичних кадрів» – півчих, регентів та композиторів. Водночас активно 
функціонувала митрополича капела, яка задовольняла потреби Київської 
митрополичої кафедри і систематично поповнювалася вихованцями Києво-
Могилянської академії; 

- Доведено, що формування та діяльність українських церковних музичних 
осередків Лівобережжя та Слобожанщини XVII – XVIII ст. мало свою специфіку. На 
відміну від автономних київських монастирських центрів –  Києво-Печерської лаври 
і Києво-Могилянської академії, Чернігівський і Переяславський осередки 
зосереджувалися при місцевих архієрейських резиденціях і повністю залежали від 
суб’єктивної позиції та особистої зацікавленості їх очільників. Водночас музичний 
центр Слобожанщини гуртувався на базі провідного навчального закладу – 
Харківського колегіуму, який давав музичну освіту і функціонував у тісному зв’язку 
з Бєлгородською архієрейською капелою. Найпотужнішим був Чернігівський 
осередок, створений архієпископом Лазарем Барановичем, який особисто писав 
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музичні твори і започаткував друкарню для видання власних праць і богослужбових 
творів, у тому числі літургійного призначення; 

- Констатовано, що одним із перших музичних осередків на українських  
теренах став Острозький культурно-просвітницький центр, на базі якого виник 
характерний «острозький наспів», розвивався хоровий спів та друкувалися окремі 
твори літургійного призначення. Значний внесок у розвиток української музичної 
культури зробило Львівське братство, яке досягло високого рівня музичної освіти і 
публікації літургійних творів, головним із яких став Ірмологіон 1708 р. Особливістю 
Почаївського музичного осередку було започаткування традиції публікації 
українських іконославильних піснеспівів, що згодом спричинило появу нотних 
збірників духовних пісень 1773–1806 рр., головним із яких став «Богогласник»; 

- Підкреслено, що незважаючи на перехід в унію, осередки Правобережної і 
Західної України (Почаївський монастир, Львівське братство) значною мірою 
зберегли православний обряд і, що особливо важливо, функцію публікації 
традиційних літургійних творів. Водночас специфікою діяльності унійних музичних 
осередків, на відміну від православних обителей, було використання музичних 
інструментів під час церковних відправ як наслідок їх латинізації, та публікація 
значної кількості видань паралітургійного характеру у формі як окремих збірників, 
так і додатків до богослужбових видань. У їх складі були твори унійних і 
православних авторів, у тому числі на прославу святих обох конфесій; 

- Проведено статистичний аналіз діяльності українських друкарень і 
з’ясовано, що найпотужнішою за кількістю видань музичного змісту була друкарня 
Києво-Печерської лаври (276 видань). З її стін вийшло найбільше Псалтирів (67), 
Акафістів (71, у тому числі 27 – Акафістів св. великомучениці Варварі), Канонів 
(38), різних служб (31), Служебників (16), Тріодей (10 Пісної і 6 Цвітної). Потужним 
музичним видавничим осередком українських земель служив також Почаївський 
Успенський монастир (120 видань упродовж неповного XVIII ст.), який утримував 
провідні позиції на Правобережжі. У його репертуарі були оригінальні видання  
«Устав церковного пенія» (2), «Величанія праздником» (3), «Празднея» (1), проте 
найбільше він вирізнявся друком паралітургійних пісень, 4 з яких вийшли 
самостійними збірками, а 6 – у складі головного почаївського видання «Гора 
Почаївська»). Друкарня Львівського Успенського братства (80 видань) опублікувала 
найбільше Анфологіонів (6), Октоїхів (12) та Полууставів (6), єдина видала 
«Єрмологіон или катавасію» (2). Зі стін друкарні Львівської єпархії при монастирі 
св. Юра вперше вийшов нотний збірник Ірмологіон, який пізніше передрукувало 
Львівське братство (2), Києво-Печерська лавра (4) і  Почаївський монастир (4); 

- Встановлено, що українська релігійно-просвітницька та мистецька еліта  
була рушієм формування і розвитку церковно-музичного мистецтва в Російській 
державі. У відповідності з потребами імперської світської і церковної влади 
систематично поповнювалася українськими  фахівцями не лише Придворна 
імператорська капела, а й провідні столичні обителі Російської імперії. Резиденції 
архієреїв-українців ставали осередками церковного співу, що базувався на 
українських традиціях.  
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АНОТАЦІЯ 
 Трегубенко Т.М. Українські церковні музичні осередки кінця XVI – 
XVIII ст.: особливості формування та діяльності. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 
спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка МОН України. – Київ, 2019. 

У роботі вперше проведено комплексний аналіз формування та діяльності 
українських церковних музичних осередків кінця XVI – XVIII ст. Запропоновано 
новий міждисциплінарний вектор дослідження української церковної музики з 
використанням джерел і методології в галузі історії, літературознавства та 
мистецтвознавства. Розкрито специфіку діяльності музичних осередків на 
Лівобережжі та Слобожанщині і форми побутування церковно-музичних центрів на 
землях Правобережжя та Західної України. Реконструйовано діяльність музичних 
осередків при Київській митрополичій кафедрі та Переяславській архієрейській 
резиденції. Досліджено вплив української духовної музики на російську культуру, 
особливості діяльності українських церковних півчих і композиторів в столичних 
містах та архієрейських резиденціях Російської імперії. Доведено, що 
найпотужнішою за кількістю видань музичного змісту була друкарня Києво-
Печерської лаври; важливою особливістю Почаївського осередку було 
започаткування друку пісень паралітургійного характеру, які виходили як 
самостійними збірками, так і додатками до різних видань релігійного спрямування. 

Ключові слова: церковний спів, музичні осередки, Православна Церква, 
Унійна Церква, Києво-Печерська лавра, Києво-Могилянська академія, Почаївський 
монастир, Львівське Успенське братство. 

 
АННОТАЦИЯ 

 Трегубенко Т.Н. Украинские церковные музыкальные центры конца XVI 
– XVIII ст.: особенности формирования и деятельности. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 
специальности 07.00.01 – история Украины. – Киевский национальный университет 
имени Тараса Шевченко МОН Украины. – Киев, 2019. 

В работе впервые осуществлен комплексный анализ формирования и 
деятельности украинских церковных музыкальных центров конца XVI–XVIII веков. 
Предложен новый междисциплинарный вектор исследования украинской церковной 
музыки с использованием источников и методологии в сфере истории, 
литературоведения и искусствоведения. Раскрыта специфика деятельности 
церковно-музыкальных центров на Левобережье и Слобожанщине и формы их 
активности на землях Правобережья и Западной  Украины. Реконструирована 
деятельность музыкальных центров при Киевской митрополичьей кафедре и 
Переяславской архиерейской резиденции. Исследовано влияние украинской 
духовной музыки на российскую культуру, особенности деятельности украинских 
церковных певчих и композиторов в столичных городах и архиерейских 
резиденциях Российской империи. Доказано, что наиболее мощной по количеству 
изданий  музыкального   содержания была типография  Киево-Печерскої лавры, в  
то время как важной особенностью Почаевского центра была публикация песен 
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паралитургического характера, издаваемых в виде отдельных сборников  и 
дополнений к разным изданиям религиозной направленности. 

Ключевые слова: церковное пение, музыкальные центры, Православная 
Церковь, Униатская Церков, Киево-Печерская лавра, Киево-Могилянская академия, 
Почаевский монастырь, Львовское Успенское братство. 

 
ANNOTATION 

 Tregubenko T.M. Ukrainian sacral music centers of the end XVI – XVIII cent.: 
peculiarities of formation and activity. Manuscript. 
 Dissertation for the degree of Candidate of Historical sciences in specialty 07.00.01 
– History of Ukraine. – Kyiv National Taras Shevchenko University, Ministry of 
Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

In the submitted paper, the comprehensive analysis of formation and activity of 
Ukrainian sacral music centers of the end XVI – XVIII cent. was defined for the first time. 
The new interdisciplinary research vector of Ukrainian church music based on a 
combination of sources and methodology in the field of history, literary criticism and art 
criticism was proposed. The specifics of the activity of music centers in the Left Bank 
Ukraine and the Slobozhanshchyna and the forms of living of church and music centers on 
the lands of the Right Bank and Western Ukraine have been revealed. The activity of the 
music centers at the Kyiv Metropolitan Department and Pereyaslav Bishops' Residence 
was reconstructed for the first time. The activity of Ukrainian church choirs and 
composers in the capital cities and bishops' residences of the Russian Empire as so as the 
influence of Ukrainian spiritual music on Russian culture are investigated. 

It  is proved hat the original Ukrainian church hymn was largely formed in the Kiev 
spiritual and educational centers such as Kyiv-Pechersk Lavra and Kyiv-Mohyla 
Academy. The Kiev-Pechersk Lavra printing house was the most powerful in terms of 
musical content and served as the main supplier of liturgical purposes for Ukrainian lands. 
For a long time, the Kyiv-Mohyla Academy was the main center of music education and a 
kind of "blacksmith of musicians" - songbirds, regents and composers. 

One of the earliest musical centers of the Ukrainian lands was the Ostroh Cultural 
and Educational Center, on the basis of which the famous "Ostroh Chant" emerged, choral 
singing developed and individual works of liturgical purpose were printed. The Lviv 
fraternity made a significant contribution to the development of Ukrainian musical culture 
through the development of music education and the liturgical works of the fraternal 
printing house. An important feature of the Pochaiv cell was the initiation of the printing 
of songs of a paralytic nature, which were published  as both separate collections and 
supplements to various religious editions. Despite the union of the Right Bank and 
Western Ukraine (Pochav Monastery, Lviv Brotherhood), the Orthodox rite and the 
printing of traditional liturgical works were largely preserved. At the same time, unlike the 
Orthodox monasteries, the peculiarity of the activity of unity musical centers was the use 
of musical instruments during church services as a result of their Latinization. 

Key words: Сhurch singing, Music centers, Orthodox Church, Union Church, Kiev-
Pechersk Lavra, Kyiv-Mohyla Academy, Pochaiv Monastery, Lviv Assumption 
Brotherhood. 
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