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Ак /альність теми. Київський митрополит Платон (Городецький) 

належить до православних духовних діячів, які відігравали провідну роль у 

релігійних процесах України останньої чверті XIX ст. Широта ерудиції 

митрополита Платона, його значні адміністративні здібності, здатність до 

співпраці з державними органами управління, запровадження міжцерковного 

діалогу, «надчасовість» духовного досвіду в управлінні ввіреної йому 

частини Православної Церкви в Україні -  все це об’єктивно вказує на 

актуальність дослідження діяльності цього визначного ієрарха для сучасних 

науковців.

Отже, подана на здобуття наукового ступеня кандидата історичних 

наук дисертація Петренка Андрія Арнольдовича на тему «Митрополит 

Київський і Галицький Платон (Городецький): адміністративна, релігійно- 

просвітницька та місіонерська діяльність» не викликає сумнівів щодо її 

актуальності та відповідає потребам сьогодення.
«»*

Дисертант A.A. Петренко використав значний обсяг джерел (заявлено 

770 джерел), серед яких значне місце займають особисті фонди Платона 

(Городецького). Використання неактуалізованих джерел дозволило достатньо

ґрунтовно та комплексно розкрити новизцу pnfUrru в дослідженні
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особистості митрополита Платона та здійснити поглиблений аналіз його 

діяльності у Київській єпархії.

За своїми масштабами, науково-релігійною значущістю обрана тема 

цілком рідповідає важливим та пріоритетним напрямам щодо наукових 

досліджень за спеціаньністю 07.00.01 -  історія України.

Закономірним із огляду на актуальність теми є зв'язок роботи із 

науковими програмами, планами, темами. Як зазначив дисертант (в 

автореферат на сторінці 1, у рукописі дисертації на сторінці 7), дослідження 

проводилося у відповідності до плану наукової роботи кафедри Давньої та

нової історії України історичного факультету Київського національного
і

університету імені Тараса Шевченка в рамках теми «Історія формування і 

розвитку Української держави» (№11 БФ 046-01).

Високий рівень обґрунтованості, достовірності наукових положень 

та висновків, сформульованих у даному дослідженні, забезпечений 

використанням широкого методологічного інструментарію: історичної

антропології, біографіки, інтелектуальної історії. З урахуванням специфіки 

теми, мети і завдань дослідження, A.A. Петренко застосував з історичними 

методами дослідження богословські методи. Це дозволило дисертанту на 

високому професійному рівні проаналізувати діяльність митрополита 

Платона.

Дисертація є логічно завершеним дослідженням. Вона складається із 

вступу, чітко визначених чотирьох розділів, висновків, додатків та списку 

використаних джерел та літератури. Робота написана самостійно, автор 

виявив кр^ативний підхід у вирішенні поставлених перед собою мети та 

завдань дослідження.

Перший розділ дисертації «Стан наукової розробки теми та 

джерельна база дослідження» присвячений аналізу історіографії та 

джерельної бази.

У підрозділі 1.1. «Аналіз історіографії» автор підібрав та проаналізував 

більшість наявних по темі історичних розвідок. Варто звернути увагу на
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обґрунтування дисертантом доцільності нового дослідження постаті 

митрополита Платона при аналізі дисертації Н.В. Баранової. Потрібно 

погодитися з критикою Петренка, що попередниця не в повній мірі 

висвітлила особистість Київського архіпастиря, не звернувши увагу на 

адміністративну функцію митрополита Платона. Це додатково характеризує 

новизну дисертаційного дослідження A.A. Петренка.

У підрозділі 1.2. «Джерельна база дослідження» дисертант здійснює 

огляд основних груп джерел, серед яких значне місце займають не тільки 

особисті фонди Платона (Городецького), але фонди законодавчих та 

виконавчих органів Київської єпархії (Канцелярія Київського митрополита -  

Ф. 182 -  ЦЦІАК України, Київська духовна консисторія -  Ф. 127 -  ЦДІАК 

України, та інші).

Таким чином, дисертант підібрав, опрацював та використав наявну по 

темі історіографію та широку джерельну базу, що складає наукову цінність 

роботи.

Другий розділ «Церковно-адміністративні реформи в Київській єпархії 

за митрополита Платона (Городецького)», присвячено дослідженню 

адміністративної діяльності Київського владики.

У підрозділі 2.1. «Реформи в контролюючій та судово-наглядовій 

сферах Київської єпархії» автор встановив адміністративні перетворення 

Київської єпархії за часів митрополита Платона. Особливо привертає увагу 

дослідження архієрейського з’їзду «Південно-Західного краю» в Києві 1884 

р., через висвітлення ідеї соборноправності в синодальну епоху РПЦ, 

наголошує на вироблення бюрократичної моделі церковного життя й 

церковної інституції Київської єпархії як складової частини 

загальнодержавного апарату. Теоретичні висновки даного дослідження 

можуть стати підґрунтям для подальших наукових досліджень у сфері 

адміністративно-правового положення Православної Церкви в Україні.

У підрозділі 2.2. «Матеріальне становище парафіяльного духовенства» 

дисертант дослідив спроби архіпастиря покращити матеріальне становище
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православного кліру. При цьому автором були встановлені причини 

збільшення православних приходів та лаконічно проаналізована емеритальна 

каса, яка була вперше започаткована в Київській єпархії.

Отже, другий розділ заслуговує на позитивну оцінку, де дисертант 

запровадив численні неактуалізовані архівні джерела, які дозволили 

концепту: пьно розглянути заявлені дослідницькі завдання щодо дослідження 

адміністративної діяльності митрополита Платона.

У третьому розділі «Релігійно-просвітницька програма та церковно- 

освітянські реформи владики Платона» Петренко A.A. аналізує релігійно- 

просвітницькі направлення митрополита Платона та досліджує реформи 

щодо церковнопарафіяльних шкіл після появи «Правил» 1884 року.

Підрозділ 3.1. «Релігійно-просвітницька програма» присвячений 
■»

намаганням Платона (Городецького) втілити ідею «святість Києва як образ 

Єрусалиму -  Святого Граду» через релігійно-просвітницькі аспекти. 

Петренко висвітлив загальну просвітницьку програму архіпастиря, 

класифікуючи її через інформаційно-сакральний, інтелектуально-навчальний 

та морально-виховний види.

Підрозділ 3.2. «Реформування церковнопарафіяльних шкіл» 

присвячений діяльності Платона (Городецького) щодо реформування 

церковнопарафіяльних шкіл. Дисертант дослідив адміністративну, кадрову, 

фінансову політику київського митрополита щодо церковнопарафіяльних 

шкіл. Привертає увагу ініціатива митрополита про стягнення додаткового 

податку на утримання церковнопарафіяльних шкіл з шинків. З’ясував 

причини збільшення церковних шкіл у єпархії на кінець XIX століття.

У третьому розділі дисертації автор дає можливість уявити мету, 

способи у<їалізації та результативність просвітницької програми митрополита 

Платона. Цілком доречно, дисертант акцентує увагу на спрямованості 

митрополичої програми у відродженні церковно-історичної пам’яті та 

розглядає духовно-інтелектуальне виховання в контексті православної віри та 

народної української культури.
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Четвертий розділ дисертації «Місіонерська діяльність митрополита 

Платона» A.A. Петренком досліджено місіонерську діяльність київського 

владики.

Під; озділ 4.1. «Місіонерський імператив та прояв елементів екуменізму 

в діяльності митрополита» присвячений мирним методам місіонерської 

діяльності архіпастиря. Найцікавішим і найціннішим, на мою думку є те, що 

автором виявлені елементи екуменізму між Православною церквою та 

Католицькою.

Підрозділ 4.2. «Місіонерська протиштундистська програма архіпастиря

в Київській єпархії» присвячено дослідженню протиштундистської місії
і

митрополита Платона. Варто підтримати автора, який досліджує 

протиштундистську місію митрополита Платона через аналіз роботи 

«спеціального апарату», який створив архіпастир для боротьби з 

штундизмом.

У четвертому розділі розкривається типологія та види місіонерської 

діяльності Платона (Городецького). Цілком влучно застосовується 

богословська термінологія, аналізуються статистичні дані кількості 

штундизму в Київській єпархії.

Розгорнуті висновки сформовані з основного змісту роботи, всі вони є 

достатньо аргументованими і становлять самостійний творчий доробок 

дисертанта.

Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, в опублікованих працях. За темою 

дисертаці’ опубліковано одинадцять статей, 5 з яких -  у наукових фахових 

виданнях, у тому числі одна стаття -  у зарубіжному науковому виданні. 

Окремі положення та результати дослідження додатково відображені у 6 

публікаціях.

Відповідність змісту автореферату основним положенням 

дисертації. Основні положення, отримані результати і висновки виконаного 

дисертаційного дослідження у повній мірі є ідентичними з авторефератом,



що відповідає вимогам МОН України.

Дискусійні положення та зауваження.

Хоча загальна оцінка роботи є позитивною, проте слід зазначити деякі 

прогалини та положення, що є суперечливими, дискусійними або вимагають 

додаткової аргументації та корегування:

1. У підрозділі 2.1. «Реформи в контролюючій та судово-наглядовій 

сферах Київської єпархії» автор здійснює аналіз реформ Платона 

(Городецького) у судово-наглядовій сферах, але не конкретизує 

результативність цих адміністративних перетворень в Київській єпархії.

2. Аналогічне зауваження стосується матеріалу, присвяченого 

дослідженню релігійно-просвітницької програми Київського владики у 

підрозділі 3.1., де висновки нагадують узагальнюючі тези без виявлення 

результативності відповідної програми.

3. Дослідження ідеї митрополита Платона щодо адміністративної 

децентралізації Святішого Синоду є цікавим, але, вбачається, що дана 

проблематика дещо виходить за межі назви підрозділу 2.1.

4. Додатково потребує роз’яснення тема екуменізму між 

Православною та Католицькою церквами: чи це був єдиний випадок 

подібних стосунків при відвідуванні Київським митрополитом Платоном 

костелу міста Коростишева, чи існували інші випадки проявлення 

елементів екуменізму архіпастиря.

5. На сторінці 156 автор вказує, що «Тривалу протиштундистську 

місіонерську діяльність було покладено на церковнопарафіяльні 

школи...». Таке твердження дисертанта потребує уточнення та 

пояснення.

6. Аналізуючи місіонерську протиштундистську програму 

архіпастиря в Київській єпархії у підрозділі 4.2., доцільно було б навести 

приклади яким чином представники штундизму захищали себе та чи 

відбувалися судові справи з цього приводу.
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Наведені зауваження мають рекомендаційний, дискусійний характер та 

істотно не впливають на загальну позитивну оцінку дисертаційної роботи 

A.A. Петренка та не зменшують її теоретичну та науково-практичну 

значимість.

Загальний висновок опонента. Дисертаційна робота A.A. Петренка 

на здобу-гя наукового ступеня кандидата історичних наук відповідає 

встановленим вимогам Порядку присудження наукових ступенів, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. 

№ 567, а її автор -  Петренко Андрій Арнольдович заслуговує на присудження 

наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 -  

історія України.

Офіційний опонент, 
доктор історичних наук, професор, 
заслужений діяч науки і техніки України, 
декан факультету політології та прав?
Національного педагогічного універсі
імені М.П. Драгоманова
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ВІДГУК
офіційного опонента на дисертацію 

Петренка Андрія Арнольдовича 
на тему «Митрополит Київський і Галицький Платон (Городецький): 

адміністративна, релігійно-просвітницька 
та місіонерська діяльність», 

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук 
за спеціальністю 07.00.01 — історія України

Актуальність теми. Історія України нерозривно пов’язана з історією 

православної Церкви, особливо в синодальний період, коли Церква була 

частиною державницького апарату Російської імперії. Попри сучасне 

відділення держави від Церкви, досвід тогочасних ієрархів у врегулюванні 

проблемних міжрелігійних відносин, екуменічному діалозі, духовному 

вихованні молоді, реалізації соборноправності значною мірою актуальний для 

сучасного релігійного життя в Україні. Митрополит Київський і Галицький 

Платон (Городецький) відігравав провідну роль у релігійному житті останньої 

чверті XIX ст. Тож поглиблене дослідження теми дасть змогу не тільки 

розкрити загальні проблеми в релігійному та духовно-інтелектуальному житті 

Київської єпархії та дотичних до неї територій безпосередньо за митрополита 

Платона й у час, коли тривали його впливи.

Отже, дисертаційна робота А. А. Петренка є актуальною й відповідає 

потребам сьогодення.

Робота А. А. Петренка цілком відповідає науковій спеціальності 07.00.01 

— історія України, а також науково-дослідній темі кафедри Давньої та нової 

історії України історичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка (11 БФ 046-01) «Історія формування і розвитку 

Української держави».

Основою наукової новизни дисертаційного дослідження є те, що в 

ньому вперше в українській історіографії реконструйовано програму діяльності
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митрополита Платона на київській кафедрі, систематизовано його 

адміністративні єпархіальні реформи. Більш докладно розглянуто прояви 

соборноправності в духовно-інтелектуальній діяльності митрополита Платона, 

його заходи для поліпшення матеріального становища кліру й духовенства, 

підвищення рівня церковнопарафіяльних шкіл, уточнено типологію та 

мотивацію місіонерської діяльності ієрарха. Загалом наукова новизна в роботі 

(с. 11) відповідає нормативним вимогам.

Доцільним і повністю обґрунтованим є структурування дисертації 

відповідно до положень архіпастирської програми митрополита Платона 

(Городецького) у першій його промові в кафедральному соборі Святої Софії. 

Загалом робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, додатків та 

списку використаних джерел і літератури.

У вступі чітко й коректно обґрунтовано актуальність проблеми, 

сформульовано мету й завдання (с. 3-8), вдало окреслено об’єкт і предмет 

дослідження (с. 8). Заслуговує на увагу те, що автор не обмежився формальним 

встановленням хронологічних рамок відповідно до періоду, коли Платон 

(Городецький) був митрополитом Київським (1882-1891 рр.), а й узяв до уваги 

багатий досвід архіпастиря від часу становлення останнього в духовних 

навчальних закладах (1811-1827 рр.) й у подальшому. Також позитивом є вихід 

за вузькі географічні межі Київської єпархії (с. 8).

У рецензованій дисертації окрім загальновживаних власне історичних 

методів для характеристики митрополита Платона застосовано комплекс 

богословських і соціологічних методів (с. 9-11). Такий підхід дає змогу 

систематизувати фрагментарну інформацію про цю постать, уникнути 

політичної чи конфесійної упередженості, характерної для численних праць, 

присвячених митрополиту Платону (як вітчизняних, так і зарубіжних, як 

світських, так і релігійних). Методи обрано відповідно до мети й завдань, 

об’єкта і предмета дослідження.
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У Розділі 1 «Стан наукової розробки теми та джерельна база 

дослідження» оцінено передумови дослідження. У підрозділі 1.1 «Аналіз 

історіографії» автор, досліджуючи історіографію теми, застосував не тільки 

хронологічний підхід, але й систематизував праці в рамках періодів за 

конкретним спрямуванням. Особливу увагу приділено вивченню студіям 

сучасних авторів з історії Церкви. Враховуючи, що постаті митрополита 

Платона присвятила дисертацію Н. В. Баранова, А. А. Петренко докладно 

проаналізував назване дослідження і виявив проблеми, які потребують 

уточнення й розгляду на новому рівні. Доцільність нового вивчення діяльності 

Платона (Городецького) слушно обґрунтовано потребою належно оцінити 

основну єпископську функцію -  адміністративну, наведено також приклади 

необґрунтованості висновків науковців-попередників, які суперечили даним 

джерельної бази щодо діяльності митрополита Платона (с. 13-35).

Охарактеризовані в підрозділі 1.2 «Джерельна база дослідження» 

матеріали дають підстави зробити висновок про те, що автор опрацював 

значний обсяг як неопублікованих, так і опублікованих джерел, передусім з 

особових архівних фондів Платона (Городецького): Ф. 192 (Центральний 

державний історичний архів України в місті Києві), Ф. 174 (Інститут рукопису 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського). Значна частка цих 

джерел вводиться в науковий обіг (с. 35-51). Джерельна база достатня не 

лише за обсягом (список використаних джерел становить 770 позицій, с. 194— 

272), а й за репрезентативністю.

У Розділі 2 «Церковно-адміністративні реформи в Київській єпархії 

за митрополита Платона (Городецького)» дисертант зробив вагомий внесок у 

науку, вперше провівши історичне дослідження адміністративної діяльності 

митрополита Платона.

Так, у підрозділі 2.1. «Реформи в контролюючій та судово-наглядовій 

сферах Київської єпархії» А. А. Петренко лаконічно та обґрунтовано визначив 

прихильність митрополита Платона до адміністративного устрою 

ранньохристиянської Церкви, а також дослідив реформи архіпастиря щодо
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децентралізації в адміністративно^ управлінні Київської кафедри, відкриття 

третього Канівського вікаріатства (с. 52-61), переформатування інститутів 

духовних слідчих і благочинних (с. 61-63).

Варто підтримати висновок автора про те, що адміністрування

митрополита Платона підносило Київську єпархчо на загальноцерковному 

адміністративному рівні як важливий центр соборної думки й ідеології 

місіонерства. В цьому контексті у роботі ґрунтовно проаналізовано документи 

архієрейського з’їзду «Південно-Західного краю» в Києві 1884 р. (Постанови та 

Послання), а також розкрито ідею церковної соборноправності митрополита

Платона (с. 63-65).(

Заслуговує на позитивну оцінку те, що у підрозділі 2.2 «Матеріальне 

становище парафіяльного духовенства» дисертант охарактеризував політику 

Платона (Городецького) щодо поліпшення економічного становища

православного кліру. Дисертант цілком доречно стверджує, що чинна 

законодавча система в Російській імперії щодо матеріального забезпечення і 

пенсійного забезпечення православного кліру не відповідала потребам

священно- та церковнослужителів наприкінці XIX ст. (с. 66-72), і пояснює цим 

інтерес митрополита Платона до церковних емеритальних кас з інших єпархій, 

спроби запровадити такі каси і каси взаємодопомоги на власній кафедрі, заходи 

для поліпшення становища позаштатного духовенства (с. 73-78).

У Розділі 3 «Релігійно-просвітницька програма та церковно-

освітянські реформи владики Платона» дисертант проаналізував напрями 

релігійно-просвітницької програми та реформи щодо церковнопарафіяльних 

шкіл Київського митрополита.

У підрозділі 3.1 «Релігійно-просвітницька програма» А. А. Петренко 

виділив інформаційно-сакральний (с. 80-85), інтелектуально-навчальний (с. 85- 

89) та морально-виховний (с. 89-95) види релігійно-просвітницької програми 

Платона (Городецького). Це дало дисертантові можливість виявити актуалізацію 

ідеї: Київ -  духовно-символічний образ «святого Єрусалима» за часів 

досліджуваного владики.
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У підрозділі 3.2. «Реформування церковнопарафіяльних шкіл»

розглянуто адміністративну діяльність Платона (Городецького) в реформуванні 

діяльності церковнопарафіяльних шкіл. У цьому підрозділі доречно 

проаналізовані статистичні джерела та зв’язок збільшення 

церковнопарафіяльних шкіл з загальними темпами зростання кількості 

мешканців Київської єпархії (с. 96-107). Цілком обґрунтованим є висновок 

автора, що церковнопарафіяльні школи не тільки виконували освітянські 

функції, але й мали просвітницько-місіонерське спрямування (с. 107-109).

У Розділі 4 «Місіонерська діяльність митрополита Платона» 

А. А. Петренко цілком логічно й доцільно виокремив види й типи місіонерської 

діяльності архіпастиря.

У підрозділі 4.1. «Місіонерський імператив та прояв елементів 

екуменізму в діяльності митрополита» автор запропонував класифікацію 

системи місіонерської діяльності. В роботі найцікавішим є запропонована 

інтерпретація елементів екуменізму як прояву форми співіснування православ’я 

і католицизму зі складовими релігійної терпимості (с. 111-129). Вартий 

особливої уваги аналіз ювілеїв (900-ліття хрещення Русі та 1000-ліття місії свв. 

Кирила й Мефодія) з погляду їх місійного значення (с. 120-122).

Підрозділ 4.2. «Місіонерська протиштундистська програма 

архіпастиря в Київській єпархії» А. А. Петренко виділив окремо з огляду на 

гостроту проблеми в досліджуваний період. Розглянуто протиштундистську 

місію, яку започаткував митрополит Платон (Городецький) у Київській єпархії. 

Автор довів, що в результаті апологетичної програми владики Платона 

штундизм перестав поширюватися в Київській єпархії (с. 131-155).

Дисертація характеризується високим ступенем обґрунтованості та 

достовірності сформульованих наукових положень та висновків. Розгорнуті 

висновки як до окремих розділів (с. 50-51, 78-79, 109-110, 157-159), так і 

загальні (с. 159-164), випливають з основного змісту роботи і є самостійними.

5 додатків (с. 165-193) додатково підтверджують положення й висновки, 

які виносяться на захист.
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Рецензована робота характеризується достатньою чіткістю і ясністю 

викладу матеріалу.

Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, в опублікованих працях. За темою дисертації 

опубліковано 11 статей, п’ять з яких -  у наукових фахових виданнях, зокрема 

одна стаття -  в зарубіжному науковому виданні. Окремі положення та 

результати дослідження додатково віддзеркалено в шести публікаціях за 

результатами наукових конференцій. Основні положення роботи 

обговорювалися на чотирьох міжнародних наукових конференціях.

Відповідність змісту автореферату основним положенням дисертації. 

Основні наукові положення, отримані результати і рекомендації дисертаційного 

дослідження А. А. Петренка досить повно викладено в авторефераті, що 

відповідає вимогам МОН України до авторефератів дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук. Зміст автореферату та основні положення 

дисертації є ідентичними.

Дискусійні положення та зауваження.

Хоча загальна оцінка роботи є позитивною, проте можна відзначити деякі 

дискусійні положення та недоліки.

1. Судячи з уривка: «Спочатку владика Платон виокремлює завдання 

адміністративного характеру: “мир дому сему” -  заклик до пізнання Істини, 

звільнення від гріха в Дусі Святому, “чтобы у вас и окрест вас всегда и всюду 

царствовал мир вожделенный во всех отношениях”» (с. 4), саме зворот «мир 

дому сему» з першої офіційної промови митрополита в Софійському 

кафедральному соборі Києва інтерпретується як «заклик до пізнання Істини, 

звільнення від гріха в Дусі Святому». Таке тлумачення потребує докладної 

аргументації, зокрема з залученням відповідних промов інших ієрархів, і 

загалом визначення сфер уживаності вислову в досліджуваний період.

2. Автор пояснив, чому в загальному масиві публікацій про діяльність 

митрополита Платона в Києві «немає сенсу детально розглядати кожну окрему 

публікацію» (с. 17), однак було б доцільно скласти список цих праць і винести
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його в додатки, адже це більш вагомо засвідчило б на користь твердження про їх 

спрямування в рамках відповідного «канону» (с. 17-18). При цьому стало б 

зрозуміліше, чи стосується підсумок «мають однотипну позитивну 

характеристику діяльності Київського митрополита» (с. 17) і якихось із до того 

згаданих за назвами розвідок. Також кількість таких публікацій є по-своєму 

промовистим доповненням до образу архіпастиря.

3. Передісторію розвитку емеритальних кас для кліриків у Київській 

єпархії викладено з початку 1870-х рр., вказано, що митрополит Платон 

порушив це питання 1883 р. (с. 73-74). Було б доцільно зазначити, чи була 

емеритальна проблема актуальною для котроїсь із кафедр, яку владика 

очолював до Київської, за його керівництва.

4. Автор слушно пов’язав видання в лаврській типографії брошури з 

даними про всіх митрополитів Київських і їхній внесок у розвиток Лаври з тим, 

що митрополит Платон «усвідомлював історично-духовну значимість свого 

титулу “священноархімандрит Києво-Печерської Лаври”» (с. 85). Втім, роль 

зв’язку між названим титулом архіпастиря і його вибором святинь для творення 

образу Києва й популяризації православ’я, а також позицією в збереженні 

цілісності «київської святості» (с. 82-83, 151-152) розкрито недостатньо.

5. Додатки (с. 165-193) за всієї їх доцільності та промовистості були б 

більш інформативними за умови органічного зв’язку з основним текстом роботи 

за допомогою посилань, особливо -  Додаток Д. «Постанови архієрейського 

з’їзду Південно-Західного краю 1884 року» (с. 171-185).

6. У роботі протягом усього тексту, а також у посиланнях і переліку 

використаних джерел та літератури трапляються дрібні друкарські й 

пунктуаційні помилки.

Водночас зазначені недоліки не впливають на загальну позитивну оцінку 

роботи й не знижують цінності результатів дослідження. Вони є радше 

рекомендаціями для подальшого студіювання проблеми.

Загальний висновок опонента. Дисертація А. А. Петренка на здобуття 

наукового ступеня кандидата історичних наук є цілісним і завершеним науковим
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дослідженням, яке відповідає встановленим вимогам Порядку присудження 

наукових ступенів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

24 липня 2013 р. № 567, а її автор — Петренко Андрій Арнольдович заслуговує 

на присудження наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 

07.00.01 — історія України.

Офіційний опонент,

кандидат історичних наук

докторант кафедри історії

факультету соціології та права

Національного технічного університету України

«Київський політехнічний інститут

імені Ігоря Сікорського»
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