
ВІДГУК 

офіційного опонента 

на дисертацію Кошіля Григорія Володимировича 

«Житлово-господарське будівництво в селах Волинського Полісся в 

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук 

Дисертація Григорія Володимировича присвячена актуальній і 

малодослідженій темі в українській етнології - дослідженню житлово-

господарського будівництва в селах Волинського Полісся в другій 

половині XX - на початку XXI століття як важливої частини матеріальної 

культури українського народу, яка дає можливість відобразити регіональні 

особливості народного будівництва вищезазначеного регіону і комплекс 

етнічних факторів загалом. Незважаючи на те, що дослідження народної 

архітектури Волинського Полісся були розпочаті ще в середині XIX ст., 

вони не втратили своєї актуальності та значущості і в наш час. 

Підсилюють актуальність теми збереження традиційних регіональних 

особливостей народного будівництва і загроза їх втратити. Враховуючи 

соціально-економічні зміни в селах Волинського Полісся в другій половині 

XX - на початку XXI століття є потреба в ретельних дослідженнях з боку 

дослідників, комплексних узагальнень теми житлового та господарського 

будівництва в регіоні. Вивчення регіональних та загальноукраїнських 

особливостей розвитку житлово-господарської архітектури дають 

можливість визначити її характерні складові і проаналізувати її «обличчя» 

в цілісному вигляді. 

Рецензована дисертація виконана загалом на рівні сучасної 

історичної науки, відзначається змістовністю і всебічним аналізом 

досліджуваних питань. Не викликає заперечень структура наукового 

дослідження, що виразно окреслю " я. Дисертаційна 

другій половині XX - на початку XXI століття», 

за спеціальністю 07.00.05 - етнологія 

Відділ діловодства та архів? ) 
Київського національного шюосиїв»* і 
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робота складається зі вступу, п'яти розділів (десяти підрозділів), висновків, 

списку використаних джерел та літератури із 177 позицій, додатків. Загальний 

обсяг дисертації - 260 сторінок, де основного тексту - 171 сторінка. Дисертант 

послідовно виклав матеріал, що дало можливість простежити характерні 

риси та особливості житлового та господарського будівництва на території 

Волинського Полісся в другій половині XX - на початку XXI століття. 

Актуальність та новизна теми дисертації, чітке визначення автором 

об'єкту й предмету дослідження, а також його пріоритетних аспектів, 

сучасні концептуальні та методологічні підходи до вивчення проблеми, 

досить широка джерельна та історіографічна основа дослідження, 

відсутність праць вузькорегіонального спрямування зумовили новизну 

наукових положень, висновків і рекомендацій. 

Мета і основні завдання дисертаційної роботи сформульовані 

достатньо чітко і логічно, відзначаються науковою новизною. Дисертантом 

із залученням значного масиву польових етнографічних матеріалів вперше 

проведено комплексне дослідження житлового та господарського 

будівництва на теренах Волинського Полісся в другій половині X X - на 

початку XXI століття. Удосконалено і критично осмислено окремі аспекти 

зазначеної проблематики. Окреслено коло наукових проблем, які 

потребують подальшої розробки. Представлені дисертантом конкретні 

дослідницькі завдання відповідають характеру обраної теми, предметно 

окреслюють наукову позицію автора та створюють можливість всебічного 

розкриття поставленої проблеми. 

У вступі до дисертації автором цілком логічно і достатньо 

обґрунтовані, на нашу думку, географічні та хронологічні межі роботи. 

Нижня хронологічна межа зумовлена остаточним встановленням 

радянської влади на території Волинського Полісся в першій половині 

1950-х років, що запровадило нові соціально-економічні відносини, а 

верхня - обумовлена радикальними змінами, що відбулися в народному 
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будівництві на теренах регіону на початку XXI століття. 

У дисертації Г.В. Кошіля чітко визначено методологічну основу 

дослідження, його об'єкт та предмет, наукову новизну і практичне 

значення дослідження. 

Перший розділ дисертації («Історіографія проблеми та її джерельна 

база») присвячено аналізу стану і ступеню розробки досліджуваної 

проблеми в історіографії, а також її джерельного забезпечення. Дослідник 

науково і критично оцінив досягнення своїх попередників у висвітленні 

поставленої проблеми, що показало його високу дослідницьку культуру. 

Варто відзначити з позитивного боку те, що, автор дослідив рівень повноти 

та достовірність вивчення в історіографії проблеми житлового та 

господарського будівництва Волинського Полісся другої половини XX -

початку XXI ст. В даному випадку автор зосередив свою увагу на внеску 

як окремих вчених, так і цілих дослідницьких установ, які діяли в рамках 

тих чи інших програм та тематики [с.16-18]. 

Привертає увагу широке використання дисертантом власних 

польових матеріалів зібраних в ході польових експедицій, на яких 

базується основна частина роботи (автором опитано 74 респонденти у 

27 населених пунктах), які мають значну наукову цінність для вирішення 

поставленого дослідницького завдання і безумовно є позитивним 

моментом дисертації, враховуючи її етнологічний напрям [с.26]. 

Сформульовані у даній дисертаційній роботі завдання вимагали 

максимально повного використання усіх можливих джерел, з чим 

дисертант у цілому впорався. Таким чином, на основі критичного аналізу 

широкого кола польових етнографічних джерел та наукової літератури, 

автором проведене ґрунтовне дослідження особливостей житлового та 

господарського будівництва на теренах Волинського Полісся в другій 

половині XX - на початку XXI століття. 
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Другий розділ дисертаційного дослідження - «Підготовка до 

будівництва та процес зведення народного житла» - присвячено розгляду 

всього комплексу практичних та обрядово-звичаєвих заходів, що 

виконувалися при підготовці та будівництві народного житла. Дисертант 

детально розкрив усі особливості процесу підготовки до будівництва та 

висвітлив основні етапи та властивості процесу будівництва народного 

житла від початку до його завершення. 

У третьому розділі «Технологія будівництва, конструктивні 

особливості та архітектурно-художні рішення селянського житла» подано 

основні будівельні матеріали, техніку та технології зведення житла 

селянами. Дисертант тут дослідив конструктивно-технологічні прийоми та 

принципи їх застосування для різних частин будинку. Заслуговують на 

позитивну оцінку визначені автором характерні риси зовнішнього вигляду 

житла регіону в зазначений період та художнє оформленню його основних 

конструктивних елементів, що дало можливість визначити суто 

регіональні особливості (архітектурне обличчя) сучасного села, а також 

з'ясовані автором неодноразові зміни художньо-декоративного 

оформлення житла Волинського Полісся впродовж другої половини XX -

початку XXI століття. 

У четвертому розділі «Організація внутрішнього простору народного 

житла» автору вдається ґрунтовно проаналізувати основні тенденції 

планування сільського житла та функціональної організації приміщень 

другої половини XX - початку XXI століття і визначити характерні для 

Полісся принципи його планування. З позитивного боку варто відзначити 

спостереження автора про зміни у плануванні внутрішнього простору 

житла, які відбулися в кінці XX - на початку XXI століття, та які 

виражалися у відмові від допоміжних приміщень (сіней, комори), надаючи 

перевагу житловим кімнатам (спальні, кухні та ін.) [с. 121]. Важливими у 

цьому розділі є дослідження особливостей архітектурного й художнього 
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облаштування внутрішнього простору житла у відповідності до 

функціонального призначення приміщень. В той же час автор доводить 

тісний зв'язок просторово-планувальної організації житла та 

облаштування внутрішнього простору хати Волинського Полісся другої 

половини XX - початку XXI століття з традиційними прийомами 

будівництва [с.111, 123-127]. 

П'ятий розділ дисертації - «Селянська садиба та її забудова» 

присвячений розгляду всього комплексу споруд, принципам організації 

простору селянської садиби, способам її забудови та поділу на 

функціональні зони. Автором детально розглянуті основні групи 

господарських будівель та малі архітектурні форми виходячи із їх 

функціональної приналежності. На особливу увагу заслуговують 

досліджені автором зміни в забудові селянської садиби та господарського 

двору у другій половині XX - на початку XXI століття, які зумовлені 

соціально-економічними процесами в селах Волинського Полісся [с. НО-

НІ] . 

Цілком слушним і потрібним у частині дисертації, в якій подається 

технологія будівництва житла, облаштування його зовнішнього та 

внутрішнього вигляду, а також організація простору селянської садиби є 

яскрава ілюстрація досліджуваних питань у вигляді авторських 

фотоматеріалів, які вміщено у додатках до роботи (до третього розділу - 34 

додатки, до четвертого - 33, до п'ятого - 24). 

Робота відзначається послідовністю викладу матеріалу та логічністю 

висновків, має безперечне теоретичне та практичне значення. Підсумки 

дослідження є цілком вмотивованими, носять конструктивний характер і 

становлять значний внесок в українську етнологічну науку. Висновки 

аргументовано підводять підсумки проведеного дослідження і повторюють 

головні ідеї дисертанта, висловлені в заключних частинах розділів і 

підрозділів. Вони у цілому достовірні і переконливі. 
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Позитивно оцінюючи дисертаційне дослідження Г.В. Кошіля, яке 

виконане на належному науковому рівні і з достатньою долею новизни 

проблеми, слід все ж зробити окремі зауваження: 

- на нашу думку, у джерельній базі дослідження, не зайвим було б 

окрім представлених авторських матеріалів польових досліджень подати 

окремо опубліковані джерела дослідників житлового та господарського 

будівництва регіону другої половини XX - початку XXI століття, про 

наявність яких дисертант побіжно вказує у висновках, до них варто було б 

долучити і вже проаналізовані автором праці П. Чубинського, 

М. Теодоровича; 

- вважаємо, що дисертантом мало приділено уваги працям 

іноземних вчених з проблем матеріальної культури Полісся; 

- варто було б глибше проаналізувати обрядово-звичаєві заходи, 

пов'язані зі зведенням будівель, особливо у частині підготовки до 

будівництва; 

- на нашу думку, у поданій до захисту роботі, необхідно було 

посилити акцент суто на народних уявленнях та прикметах, що 

супроводжували процес будівництва народного житла, відокремивши цей 

аспект дослідження окремим параграфом; 

- вивчення основних етапів процесу будівництва народного житла 

на Волинському Поліссі потребує більшого відображення у загальних 

висновках до дисертації. 

Висловлені зауваження не впливають на загальну позитивну оцінку 

усієї дисертації Г. Кошіля, який здійснив ґрунтовну дослідницьку роботу, 

отримав нові важливі висновки. Його праця є помітним внеском у розвиток 

української етнології. Дисертація Кошіля Григорія Володимировича 

виконана на належному науково-дослідному рівні, має важливе науково-

теоретичне та практичне значення. 
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Мета роботи досягнута. Автором продемонстровано обізнаність з 

науковими методами критики джерел, що дозволило зробити обґрунтовані 

судження і висновки. 

Дисертаційне дослідження Кошіля Григорія Володимировича є 

завершеною науковою роботою, виконаною автором самостійно. Її 

результати мають теоретичну новизну і практичне значення для 

подальшого вивчення зазначеної проблематики. Висновки, основні 

положення і матеріали дослідження можуть бути використані у 

навчальному процесі у вищих навчальних закладах, у культурно-освітній 

роботі, при підготовці узагальнюючих праць з української етнології та з 

історії України. 

За тематикою дисертаційної роботи підготовлено 11 публікацій. 

Основні результати дисертації викладені автором у шести публікаціях, які 

надруковані у наукових фахових виданнях, у тому числі і закордонних. 

Матеріали дисертації апробовані на п'яти міжнародних наукових 

конференціях. Зазначені публікації висвітлюють всі аспекти 

сформульованої дисертантом проблеми відповідно до структури 

дисертаційного дослідження. Автореферат дисертації відбиває її 

структурну побудову та розкриває основний зміст дослідження. 

Усе це дає підстави для висновку, що дисертація Кошіля Григорія 

Володимировича «Житлово-господарське будівництво в селах 

Волинського Полісся в другій половині XX - на початку XXI століття», 

подана Спеціалізованій вченій раді Д 26.001.01 у Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка є цілісним, 

завершеним, самостійним і ґрунтовним дослідженням, відповідає вимогам 

пп. 11,13 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого 

звання старшого наукового співробітника», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (зі змінами), а її 
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автор Кошіль Григорій Володимирович заслуговує на присудження 

наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.05 -

етнологія. 

ОФІЦІИНИЙ ОПОНЕНТ: 

кандидат історичних наук, доцент 

доцент кафедри історії та документознавства 

Навчально-наукового гуманітарного інституту 

Національного авіаційного університету В. О. Юрченко 

а с г в і д ч у 
Вчений секретар 

іьного авіаційного Р 
(ретар 
ного університету. 

^ ЄісГсеш 

'ШШШж-
Відділ діловодства та архів* 

Київського національного у н і в т ^ . и -
імені Тараоа Шевченш 
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ВІДГУК 
офіційного опонента, доктора історичних наук, 

професора Глушка Михайла Степановича на дисертацію Кошіля 
Григорія Володимировича "Житлово-господарське будівництво 
в селах Волинського Полісся в другій половині X X - на початку 
XXI століття", подану на здобуття наукового ступеня кандидата 

історичних наук за спеціальністю 07.00.05 - етнологія 

Абсолютну більшість українських етнологів цікавила в минулому і 
цікавить нині традиційно-побутова культура XIX - початку XX ст., спорадично 
- першої половини XX ст., тобто періодів, коли для неї була властива ще значна 
кількість давніх за походженням пережитків. Сказане стосується і народної 
архітектури, що достеменно засвідчують праці таких відомих її знавців, як 
Стефан Таранушенко, Архип Данилюк, Роман Радович, Раїса Свирида, Іван 
Могитич, Павло Федака та ін. Натомість запропонована на захист кандидатська 
дисертація Григорія Кошіля засвідчує: актуальним, цікавим, корисним і цілком 
своєчасним для сучасного українського народознавства є дослідження, яке 
стосується житлово-господарського будівництва другої половині XX - початку 
XXI ст., тобто сьогодення, очевидцем якого є кожен з нас. Справа в тому, що 
саме ця ділянка народної культури дуже чутливо реагує на зміни (прогресивні 
чи негативні) у сфері повсякденного людського життя, які впливають на 
матеріал і технологію будівництва, внутрішнє облаштування селянського 
помешкання, наявність господарських споруд тощо. Зіставляючи культурні 
реалії кількох хронологічних зрізів, дослідник має добру нагоду з'ясувати стан 
збереження історичних традицій, їх трансформацію чи безповоротну втрату для 
етносу, що теж є важливим завданням сучасних етнологічних студій. 

Об'єктом етнографічного дослідження Григорія Кошіля є народне 
будівництво Волинського Полісся другої половини XX - початку XXI ст., тобто 
теренів, які заселяють поліщуки. Як уже зазначалось раніше, воно майже не 
цікавило українських народознавців, хоча житлово-господарський комплекс 
місцевих автохтонів давніших періодів вивчали різні українські (Григорій 
Стельмах, Мустафа Козакевич, Архип Данилюк, Роман Гошко, Роман Радович 
та ін.) і польські (Зіґмунд Дмоховський, Казимир Мошинський) вчені. 

Рецензована кандидатська дисертація має традиційну структуру: вступ, 
п'ять основних розділів, загальні висновки, список використаних джерел і 
літератури, шість різних за суттю додатків (карту України з позначенням на ній 
Українського Полісся загалом і Волинського зокрема, карту проведення 
експедиційних досліджень, схематичні г рпри.зонтяй^ні плани з відтворенням 

Відділ діловодства та архів» 
Київського національного унійнрсйібіу 

імені Тараса Шевченка J 
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селянського житла, двору і садиби, десятки світлин з відзнятими об'єктами 
традиційного будівництва, питальник для опитування інформаторів). 

У "Вступі" наявні всі обов'язкові складові, характерні для відповідних 
досліджень, - стисло обґрунтована актуальність теми, зазначений зв'язок 
роботи з науковими темами, визначено мету і дослідницькі завдання, окреслено 
об'єкт, предмет, хронологічні межі, територію, методологію, методи і наукову 
новизну дослідження тощо. 

Структура основної частини праці відзначається стрункістю і чіткістю, а 
кожний її розділ ще поділяється на два підрозділи. Водночас, аналізуючи 
структуру, зауважуємо характерний для неї один новаторський елемент. 
Зокрема, спершу у дослідженні Григорія Кошіля йдеться про підготовку до 
будівництва та процес зведення народного житла (розділ другий), а завершує 
його аналіз селянської садиба та її забудови у другій половині XX - на початку 
XXI ст. (розділ п'ятий), що, на нашу думку, є цілком виправданим кроком. 
Нагадаємо: вивчаючи традиційне будівництво, наприклад, другої половини XIX 
- початку XX ст., автори монографічних праць розглядають спершу, як 
правило, селянський двір та садибу, а також місце житла в системі двору, а 
відтак інші аспекти. Однак позаяк у повоєнний період площу під забудову 
виділяли органи державної влади, а ділянка не перевищувала 0,25 га (с. 142), то 
сучасні селянські садиби та двори є, фактично, однотипними і "стандартними", 
їх однорідність зумовлюють також різні актові приписи місцевих і центральних 
органів влади. 

Перший розділ "Історіографія проблеми та її джерельна база" складається 
з двох підрозділів, у яких здобувач наукового ступеня аналізує історію 
наукового студіювання житлово-господарського комплексу поліщуків з часів 
Павла Чубинського та Миколи Теодоровича і завершуючи сьогоденням. 
Найбільше уваги дослідник приділив працям Мустафи Козакевича, 
Григорія Стельмаха, Миколи Приходька, Віктора Самойловича, Сергія 
Верговського, Романа Гошка, Архипа Данилюка, Романа Сілецького, Романа 
Радовича та ін. Крім етнологічних досліджень, автор дисертації використав 
також результати праці знавців поліських говірок, зокрема Миколи й 
Олександра Никончуків. 

Наукову новизну кандидатської дисертації Григорія Кошіля забезпечили 
передусім польові етнографічні матеріали, які дослідник зібрав особисто в 
2013-2015 роках у 27 населених пунктах Волинської області (у восьми селах 
Камінь-Каширського, чотирьох - Ратнівського, чотирьох - Шацького, двох -
Любомльського, чотирьох - Любешівського, двох - Маневицького, двох -
Старовижівського, в одному селі Ковельського районів), опитавши 74 
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інформаторів різного віку та статі. Дослідник також докладно вивчив (обміряв, 
описав та відзняв) понад 200 будівель житлового і господарського призначення 
та майже 100 типових садиб. Позитивним явищем рецензованої праці є і те, що 
її автор часто цитує інформаторів, причому зберігаючи специфіку мовлення 
опитаних респондентів. Систематизовані та згруповані польові етнографічні 
матеріали інколи слугують єдиною джерельною основою окремих складових 
дисертації, наприклад, підрозділу "Забудова та організація простору селянської 
садиби" (с. 137-147). 

У наступних трьох розділах Григорій Кошіль з'ясовує різні дослідницькі 
аспекти, безпосередньо пов'язані з будівництвом житла. Зокрема, у розділі 
"Підготовка до будівництва та процес зведення народного житла" йдеться про 
звичаї та обряди, що стосуються підготовки до будівництва житла, та обрядово-
звичаєві й конкретні практичні заходи, які супроводжували зведення 
помешкання: про заготівлю та способи придбання будівельних матеріалів, 
використання новітніх будівельних матеріалів, наймання й оплату праці 
будівельників, організацію толоки як традиційної форми взаємодопомоги тощо. 
Значне місце посіли тут різні народні звичаї й обряди, пов'язані з народним 
будівництвом: способи вибору місця під житло, початок зведення будівлі (пора 
доби, день, фаза місяця, рік тощо), звичаї, обряди та вірування, пов'язані із 
встановленням першого вінця ("закладщина"), будівельна жертва, обрядове 
будівельне деревце ("вінок" чи "квітка"), новосільні звичаї й обряди та ін. 
Автор звернув увагу також на відсутність деяких звичаїв у волинських 
протестантів (представників євангельських християн-баптистів), зокрема 
розпивання "могоричу" під час так званої закладщини (с. 59-60). 

Одним з ключових є третій розділ - "Технологія будівництва, 
конструктивні особливості та архітектурно-художні рішення селянського 
житла", в якому Григорій Кошіль послідовно розглядає такі тематичні аспекти: 
види і способи зведення фундаменту під споруду; традиційні і новітні способи 
спорудження стін житла залежно від видів будівельних матеріалів; вікна і двері; 
конструкція перекриття (стеля); конструкція даху та його покриття. Крім цього, 
у другому підрозділі зазначеного розділу автор торкається екстер'єру сучасного 
поліського житла, зосередивши увагу на його зовнішньому вигляді залежно від 
різних чинників - матеріалу і технології його спорудження, конструкції та 
форми даху, наявності двостулкових віконниць, форми і розмірів вікон, дверей 
та фронтонів, художньо-декоративного вирішення тощо (с. 94-109). 

У розділі "Організація внутрішнього простору народного житла" автор 
дисертації порушує два ключові питання: планування та функціональна 
організація житлового приміщення й особливості внутрішнього оздоблення 
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селянського житла. Висвітлюючи перше питання, дослідник аналізує його 
розвиток від однокамерного до багатокамерного, зазначивши, що у 50-60-х 
роках минулого століття переважали трикамерні житла, відтак набули 
поширення чотири- і шестикамерні. Тут же вкотре (перші рази - у другому і 
третьому розділах - відповідно на с. 41-42 і 80-81) йдеться про новітні 
однотипні будівельні проекти - "фінські доміки" (с. 117-119), на основі яких 
місцеві поліщуки почали зводити чотирикамерні житла. В іншому підрозділі 
автор описує традиційні і новітні системи опалення, зокрема і поширення 
парового опалення (с. 126), нові види долівки і підлоги, типове сучасне 
облаштування сільського житла меблями, тканинами тощо. 

Завершує основну частину дисертації, як уже зазначалось, розділ 
"Селянська садиба та її забудова". Зокрема, дослідник встановив, що для другої 
половини XX ст. було властиве відокремлення господарських будівель від хати. 
Саме їх розміщення залежало від різних чинників, але передусім від розмірів 
земельної ділянки, кількості господарських приміщень, регламентуючих 
документів та ін. Крім окремого житла, найчастіше для досліджуваного краю 
характерні такі господарські будівлі і споруди малих архітектурних форм: 
"пудкліт" ("пивниця"), "колешня", "льох" ("погріб"), клуня ("сільник"), хлів, 
"свинюшник", "курятник", "сінник", колодязь тощо. 

Позитивним моментом рецензованої кандидатської дисертації є також те, 
що її автор, описуючи та аналізуючи те чи інше явище, обов'язково зазначає 
приблизний час його поширення на теренах Полісся. Скажімо, з тексту 
дослідження довідуємося, що більшість дерев'яних будівель кінця 60-80-х 
років були зведені з привізного лісоматеріалу (!) (с. 37-38). Цеглу, цемент і 
шлак як будівельні матеріали почали використовувати зі 70-х років (с. 39-41, 
105). Наприкінці 60-х років минулого століття невід'ємним компонентом 
нового житла стає засклена веранда (с. 104-105, 116-117). Тоді ж серед 
поліщуків поширюється мода на літні кухні (с. 151-153) та ін. 

Кожний розділ дисертаційної праці Григорія Кошіля завершують 
вмотивовані і підкріплені конкретними аргументами висновки. Загальні 
"Висновки" випливають із наведеного у рецензованій роботі фактографічного 
матеріалу, містять чимало нових наукових спостережень та оцінок, які 
зводяться до того, що локальні особливості традиційної матеріальної і духовної 
культури, зокрема у галузі народного будівництва, залежать від різних 
чинників (природно-географічних, соціально-економічних, політичних та ін.) й 
обов'язково ґрунтуються на загальноукраїнських і загальнополіських 
історичних традиціях, знаннях та практичному досвіді народних будівельників. 
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Позитивно оцінюючи дисертаційне дослідження Григорія Кошіля, 
водночас змушені висловити ряд зауважень і побажань, звернути увагу на деякі 
прогалини та неточності. 

Найперше, назва "Волинське Полісся" в наш час вже застаріла і 
ґрунтується не на етнографічних, а на адміністративно-територіальних засадах, 
що було характерно для етнографічного районування України до проголошення 
незалежності. Сучасні етнологи вживають передусім такі терміни, як Західне, 
Середнє і Східне Полісся (див.: Глушко М. Середнє Полісся у системі 
етнографічного районування України: локалізація, межі (За матеріалами 
наукових досліджень другої половини XX - початку XXI ст.) / Михайло 
Глушко // Вісник Львівського університету. Серія історична. - Львів, 2008. -
Вип. 43. - С. 15-33), позаяк вони найбільш об'єктивно і точно локалізують 
терени поширення специфічних особливостей, характерних для різних явищ 
традиційно-побутової культури, зокрема і в сфері народного будівництва. 
Сказане безпосередньо стосується меж поширення поліських діалектів. 
Застарілим і цілком безпідставним є також "зонування" теренів українського 
Полісся, запропоноване свого часу Архипом Данилюком, про яке окремо згадує 
автор дисертації (с. 20). 

Друге. Назва "Волинське Полісся" має обмежене наукове використання 
ще й з тієї причини, що поза її межами залишається західна смуга північної 
частини сучасної Рівненської області (до умовної лінії Луцьк - Рівне - Корець), 
яка теж належить до Західного Полісся, тоді як східні терени цієї 
адміністративно-територіальної одиниці (на правобережжі Горині) є 
невіддільною частиною Середнього Полісся. 

Третє, незважаючи на використання 177 одиниць джерел і наукової 
літератури, помітно, що автор дослідження недостатньо часто порівнює об'єкти 
традиційного і сучасного житлово-господарського комплексу Волинського 
(Західного) Полісся із зразками відповідного народного будівництва сусідніх 
українських етнічних земель, передусім Холмщини і Підляшшя, Берестейщини 
і Пінщини, а також поляків і білорусів. Скажімо, у порівняльному сенсі 
корисним для дисертанта був би фактографічний матеріал, наявний у працях 
білоруських (Сабаленка 3. P., Гуркоу У. С., Іваноу У. М. Беларускае народнае 
жьілле / 3. Р. Сабаленка, У. С. Гуркоу, У. М. Іваноу. - Мінск, 1973; 
Локотко А. И. Белорусское народное зодчество: середина ХІХ-ХХ в. / 
А. И. Локотко - Минск, 1991) і польських (Komentarze do Polskiego Atlasu 
Etnograficznego. - Wroclaw, 1995. - T. II: Budownictwo) знавців народної 
архітектури. Це саме стосується маловідомої, але дуже цікавої за змістом статті 
Марка Грушевського "З життя селян на Чигиринщині" (Пам'ятки України: 
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історія і культура. - 2002. - № 2. - С. 127-135), у якій у формі народних 
оповідань описано звичаї, обряди, народні вірування та прикмети, пов'язані з 
вибором місця для новобудови, зведення основних компонентів житла і 
господарських споруд, вселення власника у нове помешкання. 

Четверте, описуючи поширення різних нових явищ (будівельних 
матеріалів, конструктивно-технологічних ідей, конструктивних елементів і 
прийомів будівництва, систем опалення, заводських меблів та ін.) у житлово-
господарському комплексі другої половини XX - початку XXI ст. поліщуків, 
автор дисертації не завжди зазначає місце їх виникнення. Цілком доречними 
були б його вказівки про сільських "першопроходців" у сфері нового народного 
будівництва з погляду їх соціального, майнового, вікового та освітнього стану, 
чисельності родини тощо. 

П'яте, описуючи зведення стін житла, автор, наслідуючи інформатора, 
безпідставно зараховує всіх задіяних у будівництві робітників до "майстрів" 
(с. 43). Незалежно від типу житла (зрубне чи каркасно-стовпової конструкції), 
для його спорудження господар завжди обирав одного головного "майстра", з 
яким погоджував усі нюанси виробничого характеру й оплати праці, решта 
робітників, незалежно від їх кваліфікації, вважалися лише його помічниками. 

Нарешті, останнє, зважаючи на об'єкт і характер науково-пошукової 
роботи, автору доцільно було докладніше зупинитись на методологічних 
засадах та методах свого дослідження. 

Однак, зазначені недоліки, прогалини та упущення не змінюють наше 
загальне позитивне враження про кандидатську дисертацію Григорія Кошіля, 
позаяк вона є першою самостійною узагальнюючою працею в українській 
етнологічній науці про житлового-господарський комплекс поліщуків 
Волинської області. Загальні "Висновки" містять чимало нових наукових 
спостережень й оцінок, дають поживу для майбутніх наукових роздумів 
стосовно подальших студій цієї ділянки народної культури поліщуків, українців 
загалом. 

Виклад тесту дисертації чіткий, діловий, назагал стилістично вправний і 
грамотний. Зміст й основні результати проведеної дисертантом роботи 
відображені в авторефераті та 11 публікаціях, п'ять з яких надруковані у 
фахових виданнях, що входять до переліку ДАК України, одна стаття - у 
закордонному виданні. 

Дослідження Григорія Кошіля є завершеною самостійною науковою 
працею, у якій отримані вагомі теоретичні та практично значимі результати. За 
науковим рівнем, обґрунтованістю основних положень і висновків, практичним 
значенням дисертаційна робота "Житлово-господарське будівництво в селах 
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Волинського Полісся в другій половині XX - на початку XXI століття", 
представлена на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 
спеціальністю 07.00.05 - етнологія, відповідає вимогам чинного "Порядку 
присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 
наукового співробітника", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 
України від 24 липня 2013 р. № 567, та вимогам щодо кандидатських 
дисертацій, а її автор, Кошіль Григорій Володимирович, заслуговує 
присудження наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 
07.00.05 - етнологія. 

Офіційний опонент: 
доктор історичних наук, 
професор кафедри етнології 
Львівського національного університету 
імені Івана Франка 

19 вересня 2017 р. 
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