














«повністю залежних» осередків виглядає відірваним від реалій церковного устрою 

та практик життя.

критеріїв аналізу, який сама авторка розробила, є наступне: «Найпотужнішим був 

Чернігівський осередок, створений архієпископом Лазарем Барановичем, який 

особисто писав музичні твори і започаткував друкарню» (с. 178). Визначення 

«найпотужніший» передбачає принаймні порівняння кількісних характеристик.

Втім, зазначені зауваження здебільшого мають характер уточнень та 

побажань і не впливають на загальну високу оцінку проведеного дослідження.

На основі зазначеного маємо всі підстави стверджувати, що дисертаційне 

дослідження Т.М. Трегубенко відзначається новизною та оригінальністю. 

Дисертаційне дослідження є завершеною самостійною науковою прапею, яка 

виконана на високому рівні. Основні висновки та результати роботи є змістовними, 

логічно аргументованими й органічно випливають з узагальнень, які викладені в 

розділах. Автореферет повністю відображує зміст дисертації. Список праць, 

опублікованих за темою дисертації, свідчить про багаторічну сумлінну працю 

авторки над обраною темою.

Всі вище викладені міркування дозволяють твердити, що дисертація 

Т.М. Трегубенко «Українські церковні музичні осередки кінця XVI -  XVIII ст.: 

особливості формування та діяльності», яка подана на здобуття наукового ступеня 

кандидата історичних наук, відповідає вимогам пунктів 9, 11, 12, 13 «Порядку 

присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 липня 2013 р. № 567 (зі змінами та доповненнями), а її автор 

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.С

7. До висновку, який з нашої точки зору, не вписується в той перелік
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Навряд чи хтось стане нині заперечувати, що людство стоїть на 

порозі глобальних цивілізаційних трансформацій, які згодом, можливо, 

кардинально змінять уявлення про співвідношення матеріальних і 

духовних цінностей, змусивши вже вкотре звернутися до вікопомних 

джерел, освячених релігійними традиціями. Саме вони, значною мірою, 

здатні позитивно вплинути на перебіг подій, стаючи духовним 

прихистком і життєдайною оазою у сучасному стрімкому і буремному 

світі. Далеко не останню роль у даному контексті варто відвести 

українському церковно-музичному мистецтву. На тлі численних 

християнських культурно-мистецьких парадигм воно впродовж століть 

сформувало й розвинуло цілком оригінальний і самобутній концепт 

мистецького самовираження, що дає підстави вважати його одним з 

важливих креативних форматорів загальноєвропейського культурного 

тезаурусу. 

   Як засвідчують багатолітні дослідження, здійснені в різний час 

визначними вітчизняними та зарубіжними науковцями, еволюція 

українського церковно-музичного мистецтва відбувалася у декілька етапів, 

кожен з яких характеризувався складними, а, іноді, й парадоксально 

суперечливими суспільно-етнічними та культурно-мистецькими процесами. 

З огляду на це, перед сучасними істориками постає необхідність простежити 

їх хронотопічну динаміку, як у площині жанрово-стильових тенденцій, так і 

на рівні з’ясування важливих історичних обставин і факторів, які у різній мірі 
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впливали на розвиток національного сакрально-музичного світовідчуття, 

визначаючи його неповторний ментальний колорит. 

У цьому контексті особливого значення набувають дослідження, 

присвячені висвітленню ще недостатньо з’ясованих аспектів, пов’язаних з 

еволюційною та функціональною специфікою українського церковно-

музичного середовища на перетині різних історичних епох та стильових 

ареалів. Саме до таких досліджень слід віднести дисертаційну роботу Тетяни 

Трегубенко, присвячену комплексному культурно-історичному висвітленню 

особливостей формування та діяльності українських церковно-музичних 

осередків кінця XVI–XVIII ст. 

Пропонований  до розгляду текст дисертації переконливо засвідчує, що 

робота має ретельно продуману і  логічно обґрунтовану структуру. Зважаючи 

на значний обсяг аналізованого матеріалу, обумовлений хронологічними та 

географічними межами дослідження, виклад матеріалу розподілено 

дисертанткою на п’ять великих розділів, кожен з яких, у свою чергу, 

структуровано на декілька підрозділів. Хоча така структура, на перший 

погляд видається дещо громіздкою й інформативно переобтяженою, – 

насправді, вона оптимально сприяє практичній реалізації мети дослідження, 

окресленій, поряд з іншими основоположними аналітичними параметрами, у 

вступній частині дисертації. У ній обґрунтовано актуальність теми, 

визначено мету й завдання,  об’єкт і предмет  дослідження, окреслено його 

хронологічні й територіальні межі, розкрито наукову новизну та практичне 

значення отриманих результатів. 

Розділ 1.«Українські церковні музичні осередки кінця XVI – XVIII ст. як 

об’єкт наукового дослідження» присвячено аналізу розробки теми в 

науковій літературі, огляду  джерельної бази і теоретико-методологічних 

засад роботи. Характеризуючи сучасний стан науково-аналітичного 

опрацювання предмету дослідження, дисертантка слушно зазначає, що, хоча 

окремі пов’язані з ним питання фрагментарно висвітлювалися вченими 
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різних галузей наук, проблематика, пов’язана з вивченням українських 

церковних музичних осередків кінця XVI – XVIII ст., донині не знайшла 

свого системного вирішення (Розділ 1, с. 19). З огляду на це, огляд 

історіографії розподілено дисертанткою на три основні напрями, а саме: 

церковно-історичні студії; літературознавчі студії; музикознавчі студії. Таке 

структурування видається цілком виправданим, адже воно враховує різні 

вектори в оцінці фактологічної джерельної бази. Детально аналізуючи  

історіографію проблеми дослідження, авторка звертає увагу на низку 

об’єктивних факторів, які епізодично позначалися на повноті та якості 

проваджених досліджень. У зв’язку з цим, цілком слушним видається  

твердження здобувачки, що у дорадянську добу сакрально-музичну тематику 

висвітлювали переважно російські вчені, які розглядали  українську церковну 

музику лише у загальноросійському контексті.  Натомість, увага українських 

музикознавців радянської доби, внаслідок домінуючих тоді ідеологічних 

стереотипів, була зосереджена насамперед на світській музиці (Розділ 

1, с. 33).  

У цьому контексті видається важливо констатація дисертанткою 

вагомого внеску видатних учених української діаспори 20-х – 30-х років 

ХХ ст. М.Антоновича, Б. Кудрика та Ф. Стешка, які, хоча іноді й 

дотримувалися різних методологічних поглядів в оцінці української 

церковної музичної спадщини, створили, поряд з Б. Грінченком, низку 

цілком оригінальних оглядів з історії української церковної музики (Розділ 

1, с. 33). Надаючи гідну оцінку вказаним працям, Т. Трегубенко, водночас, 

особливу увагу зосереджує на визначних наукових здобутках доби 

української незалежності, впродовж якої у короткий проміжок часу 

з’являються численні праці українських музикознавців (зокрема, Т. Гусарчук, 

Н. Заболотної, О. Зосім, Ю. Медведика, Л. Руденко, О. Шевчук, О. 

Шуміліної, Ю. Ясіновського), де окремі аспекти досліджуваної проблематики 
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розглянуто крізь призму різнорідних напрацювань з історії української 

музичної культури.  

З огляду на це, не можна оминути увагою  підрозділ 1.4. «Українські 

церковні музичні осередки в історичному та жанровому контекстах», де 

дослідницею подано детальний культурно-історичний екскурс щодо розвитку 

українського церковно-музичного побуту від княжих часів і включно аж до  

XVIII ст., а також окреслено історичні паралелі з різними еволюційними 

етапами розвитку українського сакрального мистецтва.   

Окреслені у початковому розділі роботи питання постають предметом 

детального аналізу в наступних, основних розділах дисертації, у яких 

здобувачка ретельно й послідовно висвітлює  аспекти, передбачені пунктами 

завдань наукового дослідження. Зокрема, у розділі  2.  «Київські церковні 

осередки у розвитку музичної освіти і культури України» детально 

проаналізовано особливості діяльності музичних осередків у провідних 

духовно-просвітницьких центрах Києва – Києво-Печерській лаврі, Києво-

Могилянській академії та Києво-Софійському кафедральному монастирі. 

Ретельно висвітлюючи питання, пов’язаних з богослужбовою співочою 

практикою, дисертантка, водночас, приділяє значну увагу з’ясуванню ролі і 

значення Києво-Печерської друкарні як найважливішого стратегічного 

культурного центру, який відігравав роль потужного ретранслятора 

православно-богослужбової традиції не лише в межах придніпрянської 

України,  але й інших регіонів, зокрема Волині й Галичини.  

Аналогічні аспекти розглянуто дисертанткою у розділі 3. «Музичні 

церковні осередки Лівобережжя і Слобожанщини», де аналітичний акцент 

зроблено на дослідженні церковно-музичних осередків  Чернігова, Харкова, 

Переяслава, зосереджених при архієрейських резиденціях і місцевих 

колегіумах. У розділі 4. «Осередки церковного музичного мистецтва 

Правобережної і Західної України» детально висвітлено специфіку 

функціонування найдавніших культурно-просвітницьких центрів Західної 
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України, зокрема Острозької академії, Львівського братства й Почаївської 

лаври. Серед аспектів, детально проаналізованих у розділі, окрему увагу 

приділено видавничій  діяльності Почаївської лаври, характерною ознакою 

якої постає її універсальна різноконфесійна спрямованість. Вагомим 

аргументом, який це засвідчує,  постає констатований дисертанткою факт, що 

у відомому «Богогласнику» 1791 р.  «…поряд з віршами і колядами 

василіянських поетів …значилися твори православних авторів – Димитрія 

Ростовського (Туптала), Георгія Кониського та інших» (Розділ 4, с.146). 

Особливої уваги заслуговує розділ 5. «Вплив української церковної 

музики на культуру Російської держави», у якому дисертанткою здійснено 

історичну реконструкцію складних і суперечливих процесів, пов’язаних з 

адаптацією українського церковно-освітнього та музично-мистецького 

середовища до експансіоністсько-асимілятивних тенденцій, обумовлених 

колонізаторською політикою Московської держави, а згодом Російської 

імперії. У цьому контексті цікавими видаються віднайдені дисертанткою нові 

документальні факти, які висвітлюють специфіку здебільшого примусової 

міграції видатних представників українського духовенства, а також 

численних музично-церковних діячів, у тому числі регентів церковних 

півчих, до столичних і віддалених російських єпархій.  

Серед іншого, вартим уваги видається спостереження Т. Трегубенко 

стосовно того, що «…виконання царських указів про відправлення півчих 

часто відбувалося «зі скрипом» і потребувало інколи втручання державних 

зверхників, що також свідчить, що українських співаків не спокушали 

запропоновані їм умови» (Розділ 5, с. 168). При цьому, як констатує далі 

дисертантка, «існує також немало свідчень про те, що українські церковні 

півчі не поривали зв'язок зі своїми обителями і часто подавали прохання про 

звільнення туди, мотивуючи це потребами зустрічі з рідними, чернечого 

постригу, втратою голосу («оскудѣніем голоса») та іншими обставинами 

(Там  само). 
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Узагальнюючи викладені спостереження, відмітимо основні позитивні 

якості здійсненої дисертанткою пошуково-аналітичної роботи.  

1. Насамперед варто відзначити, що у дисертації  Т. Трегубенко чи не 

вперше здійснено спробу висвітлити предмет дослідження крізь призму 

ґрунтовного комплексного аналізу,  сфокусованого  на перетині  історико-

джерелознавчої, культурно-історичної та мистецтвознавчої  проблематики. 

Такий науково-евристичний підхід, де-факто, обумовлює  розгорнуту 

структуру дослідження, визначає його сутнісні аналітичні параметри. У 

цьому контексті важливим позитивним фактором дисертації слід вважати 

уведення у науковий вжиток цілої низки документально засвідчених фактів, 

пов’язаних із різними сферами української православно-церковної  практики, 

діяльністю  визначних церковних осередків, а також  архієреїв, композиторів 

і півчих, що працювали  як на теренах України, так і за її межами, зокрема  у 

Росії.  

2. Важливим чинником, що неабияк впливає на позитивну оцінку 

дисертації, є те, що її текст загалом оптимально відображає сутність 

проведеного наукового дослідження, виявляє правильний і логічно 

обґрунтований алгоритм  викладу  інформативного матеріалу. Вагому роль у 

цьому відіграє застосування дисертанткою таблиць та вміщених у додатках 

допоміжних матеріалів, використання яких сприяє створенню цілісного 

уявлення щодо різних аспектів українського церковного життя кінця XVI-

XVIII ст. 

3. Окремо слід відмітити доробок дисертантки у процесі віднайдення 

унікальних історичних документів, пошук яких, вочевидь, потребував 

тривалої і копіткої праці у численних архівах та бібліотеках.  

4. Оприлюднені дисертанткою нові факти і свідчення мають вагоме 

наукове значення і в перспективі можуть бути застосовані у різноманітних 

сферах сучасної  педагогічної практики.  
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Все це у поєднанні з аргументовано розкритими пунктами новизни 

дослідження, створює в цілому позитивне враження від  дисертації, даючи 

підстави вважати її важливим внеском у сучасну історичну науку.  

Водночас, констатуючи позитивні моменти дисертаційного 

дослідження, вважаємо за потрібне звернути увагу й на поодинокі незначні 

недоліки, які зумовлені окремими термінологічними й структурно-

технічними недопрацюваннями. Так, зокрема: 

1). У підрозділі 1.4. «Українські церковні музичні осередки в 

історичному та жанровому контекстах», поряд із поданою інформацією щодо 

специфіки функціонування жанру канту (Розділ 1, с. 52), доцільно було б 

надати стислу історичну  характеристику його жанрової еволюції, яка б дала 

змогу краще усвідомити особливості асиміляції кантових зразків у площині 

православної та греко-католицької церковно-музичної практики. 

2). Застосування дисертанткою вжитої Д. Степовиком дефініції «києво-

печерський партесний розспів» (Розділ 2, с. 59),  як такої, що характеризує 

його багатоголосну специфіку, потребує, в даному термінологічному 

контексті, певного уточнення. Воно полягає в тому, що києво-печерський 

розспів у його багатоголосній модифікації розвинувся і впродовж століть 

функціонував виключно в рамках усної традиції. На відміну від професійної 

партесної практики, вона не передбачала нотографічної фіксації 

багатоголосся, обмежуючись лише богослужбовими вказівками щодо 

специфіки виконання певного монодичного джерела.  

3). Свідчення стосовно музично-педагогічної діяльності А. Веделя,  

пов’язаної з «нотними класами» Харківського колегіуму (Розділ 3, с.110), 

бажано було б доповнити стислою інформацією щодо його викладацької 

діяльності в музичних класах Харківського Казенного училища, згадки щодо 

якої знаходимо в працях Т. Гусарчук, В. Кука, І. Соневицького. 

4). Впродовж дисертаційного дослідження час від часу спостерігається 

технічна  неузгодженість,  пов’язана  із  застосуванням  різних  принципів  



структурування прізвищ, які подаються як у алфавітному, так іноді й 

хронологічному порядку (С. ЗО, 62, 78).

Вказані недоліки не є принципово 'важливими і не затьмарюють 

загального позитивного враження від проведеного авторкою дисертаційного 

дослідження. Текст дисертації засвідчує оригінальність і високу науково- 

теоретичну та практичну цінність проведеної дисертанткою архівно- 

пошукової й аналітичної роботи. Автореферат дисертації адекватно 

віддзеркалює основний зміст дослідження. Отримані наукові результати 

достатньою мірою відображені у статтях, опублікованих у вітчизняних та 

закордонних наукових фахових виданнях, а також апробовані на численних 

міжнародних і всеукраїнських конференціях.

Виходячи з усього зазначеного, можна зробити висновок, що 

дисертаційне дослідження Т.М. Трегубенко «Українські церковні музичні 

осередки кінця XVI -  XVIII ст. : особливості формування та діяльності» 

відповідає вимогам пунктів 11, 12, 13 «Порядку присудження наукових 

ступенів (зі змінами та доповненнями)», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567, які висуваються до кандидатських 

дисертацій. Дисертація Т.М. Трегубенко є самостійним науковим 

дослідженням, а його авторка заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01. -  історія України.

Офіційний опонент

кандидат мистецтвознавства, 

старший викладач кафедри музичного мистецтва 

Київського національног 

культури і мистецтв
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