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ВаЖливу роль у формуваннi рiзноплановоТ суспiльно-значущоТ дiяльностi
ЦеРКВИ вiдiграс дослiдження iT icTopiT. Сучасний пошук гармонiзацii суспiльно-
церковних вiдносин зумовлюс вивчення вже r+абутого досвiду. Практика
РеаЛiЗаЦiТ ДеРЖаВНо-конфесiйних вiдносин у радянськiй YKpaTHi повоенноТ доби
оприявнюе амбiвалентнiстъ ситуацiт: радянсъка влада, формально визнаючи
засади вiдокремлення церкви вiд держави i школи вiд церкви, свободу
вiросповiдання та свободу антирелiгiйнот пропаганди, насправдi дотримуваJIася
КУРСУ На Обмеження церковно-релiгiЙного життя. Ставлення до релiгiТ як
СВiТОГЛЯДУ й фОРми освосння cBiTy з боку радянськоТ влади незмiнно
заJIишаJIося гранично ворожим попри змiни у ставленнi до тих чи" iнших
релiгiЙниХ iнститУцiй. особливоТ гостроти релiгiйне питання набуло у роки
хрущоВськоТ квiдлиги)). По cyTi десталiнiзацiя суспiльно-полiтичного життя не
зачепила сфери державно-конфесiйних вiдносин, лише посилила
адмiнiстративно-командний То, репресивний за змiстом контроль над
релiгiйними деномiнацiями. Соцiокультурне середовище, як i в мiжвоснний
перiод, заJIиш€шося неспрИятливИм для реалiзачiТ прав вiруючих. Тому питання
i виклики державно-конфесiйних вiдносин середини 1940-х - середини 1960-х
РР. На ЗаГаJIЬНОУКРаТНСЪКОМУ та регiональному рiвнях продовжують залишатися
в центрi уваги дослiдникiв у процесi формування образу минулого через
iсторiю релiгiйного життя украiнського суспiлъства.

У ЦЬОМУ KoHTeKcTi aKTyaJIbHicTb квалiфiкацiйного дослiдження
в. В. Сергiенко вмотивовусться потребами багатоманiтних пiзнавалъних
iнтенцiй та необхiднiстю рефлексування щодо варiативностi сучасного
соцiогУманiтарногО знаннЯ задекларованоТ проблеми. Двторка дослiджуе
полiтику радянсъкот держави у сферi державно-конфесiйних вiдносин середини
1940-Х - сереДинИ 1960-х рр. щодО ПравоСлавноi церкви i релiгiйних |ромад.
ПредметоМ дослiДження е станоВиIце православних громад Полтавщини в

УМОВаХ ЗМitЦеННЯ акцентiв антирелiгiйноТ стратегiТ у KoHTeKcTi трансформацiТ
державноТ полiтики й iдеологiчних MapKepiB соцiокультурного простору
РаДЯНСЬКОТ УкраТни. !екларована мета роботи полягас у вивченнi та аналiзi
становища Православних релiгiйних громад i вiруючих через призму еволюцiт
ПаРТiЙНО-ДержавноТ полiтики i радянських соцiокультурних цiнностей щодо



релiгii, релiгiйних органiзацiй
хрущовськоТ вiдлиги.

Вiдповiдно до поставленоТ
(с.24):

i вiруючих в епоху пiзнього сталiнiзму та

мети розв'язувалися TaKi дослiдницъкi завдання

- проаналiзувати стан розробленостi проблеми в iсторiографiТ;
- проаналiзувати джерельну базу дослiдження, iT специфiку;
- розкрити змiни в системi контролю за дiялънiстю релiгiйних громад в

радянськiй YKpaTHi у повоснний перiодi;
- схарактеризувати стан релiгiйностi населення Полтавщини,. його

соцi ально-демограф i чнi, Bi KoBi, культур но-ос BiTHi характеристики ;

- ДосЛiДити внутрiшнi процеси й характеристики православних громад
краю у дослiджуваний перiод;

- проаналiзув ати механiзми реалiзацiт державнот антирелiгiйнот полiтики
на Полтавщинi у l940-1960-x рр.;

- виявити ocHoBHi форми i методи форrування атеТстичних
соцiокулътурних цiнностей, механiзми Тх культивування та впровадження на

регiональному piBHi.

Хронологiчний дiапазон дослiдження охоплюе середину 1940-х - середину
l9бO-х рр. Нижня хронологiчна межа зумовлена змiною курсу радянсъкого
керiвництва у ставленнi до ПравославноТ церкви й створенням Ради у справах
РУсъкоТ ПравославноТ церкви (РСРПЦ) та особливостями становлення апарату

УПОВНОВаЖеноГо РСРПЦ у ПолтавськiЙ областi. Верхня хронологiчна межа
пов'язусться зi завершення перiоду полiтичного лiдерства М. Хрущова в Срср
У ЖОВТнi |964 р. та вiдповiдного курсу на скорочення мережi дiючих xpaMiB i
МОНасТирiв, обмеження фор, релiгiйноТ самоiдентифiкаuiТ населення.

Авторкою ныIежно обrрунтовано територiальнi рамки дослiдження (с. 25),

УТОЧНеНо динамiку територiально.здмiнiстративних змiн меж областi, тим
СаМиМ створюючи цiлiсне розумiння ареалу дослiдження становища
ПраВославних громад i механiзмiв контролю за Тх дiяльнiстю упродовж
середини 1940-х - середини 1960-х рр.

НаУкова новизна одержаних результатiв визначена артикуляцiею мети та
ЗаВДаНЬ ПРеДМеТНоГо дослiдження. На ocHoBi доволi репрезентативного кола
ДЖеРеЛ аВТоркою здiЙснено аналiз новоТ парадигми становища православних
ГРОМаД В УМовах трансформачiЙноТ моделi державно-конфесiЙних вiдносин
середини 1 940-х середини l 960-х рр.; дослiджено теоретичнi засади i
ПРаКТикУ реалiзацiТ нового курсу партiЙно-державного керiвництва у сферi
Державно-конфесiйних вiдносин на регiональному piBHi; реконструйовано
Процес становлення системи контролю за дiяльнiстю релiгiйних громад через

ДеРЖаВнi та громадськi органи; обгрунтовано висновок про незмiннiсть курсу



радянськоТ держави на витiснення релiгiТ з соцiокулътурного повсякдення (на
прикладi Полтавщини); проаналiзовано стан релiгiйностi населення
Полтавщини та його соцiалъно-демографiчнi, BiKoBi, ocBiTHi характеристики;
показано на ocHoBi документаJIьних матерiалiв практику впровадження
атеТстичних цiнностей у молодiжне середовище тощо.

щосягнення дослiдницькот мети i завдань зреалiзовано в архiтектонiцi
дослiдження. У роздiлi першому дисертацiТ <<Iсторiографiя та джерелъна база

дослiдження> (с. 34-68) проаналiзовано стан науковоТ розробки (пiлрозлiл 1.1)

та джерелъноТ бази (пiдроздiл |.2) проблеми. На пiдставi аналiзу ная.вного
iсторiографiчного доробку Авторка констатувала недостатнс дослiдження

регiонального аспекту проблеми на тлi високого iHTepecy науковцiв до

розкриття заг€uIьноукраiнського контексту, вiдсутнiсть комплексного
Дослiдження проблем функuiонування православних громад на Полтавщинi

упродовж середини 1940-х 19бO-х рр. У предметному дослiдницькому
дiапазонi В. В. Сергiенко залучено матерiали фондiв I_{ентрального державного
apxiBy вищих органiв влади i управлiння УкраТни, Щентралъного державного
apxiBy громадських об'сднань Укратни, двох регiональних державних apxiBiB.

Щисертанткою здiйснено аналiз джерельноТ бази й виснововано

репрезентативнiсть i достатнiсть корпусу джерел для вирiшення визначних
дослiдницьких завданъ.

У другому роздiлi кСистема контролю органiв влади за дiяльнiстю
релiгiйних громад) (с. 69- 1 10) йдеться про становлення iнституту
уповноважених РСРПЦ у республiках та на мiсцевому piBHi. З'ясовано, що
змiни в державно-церковних вiдносинах офiчiйно були закрiпленi в l94З роцi,
коли з метою координацiТ зв'язкiв мiж радянсъкою владою та патрiархiею Р[II-L
а ТаКОЖ Для реалiзацii полiтики держави Iцодо ПравославноТ церкви буu

утворений спецiалъний орган - Рuда у справах РуськоТ православноТ церкви при
Раднаркомi СРСР. На мiсцевому piBHi представниками Ради стали вiдповiднi
обласнi уповноваженi при облвиконкомах. Авторка використаJIа iнструктивно-

роЗПорядчi документи, якi розкривають завдання i функцiТ уповноважених,
Межi ТхнъоТ вiдповiдальностi, взасмини з обласними партiйними та
ВИконавчими структурами (с. 82-84). Неоднозначним, а можливо й дискусiйним
МОМенТоМ, артикулъованим певною мiрою iсторiографiчним дискурсом (а

Дисертанткою сприймастъся як категориЧний iмператив), с твердження про
((Показову зневагу) до посади уповноваженого РСРПЦ загалом в YKpaTHi.
Йдеться про недооцiнку ролi уповноважених та цiсТ посади з огляду на характер
ВiЙСькових2 соцiально-економiчних та полiтико-iдеологiчних завдань военного
Та Повоенного перiоду. !исертантка показала створення оновленого механiзму
контролю органiв державноТ влади за дiялънiстю релiгiйних громад - РСРШI та



тх уповноважених у республiцi та в областях, його еволюцiю вiд органу
контролю за дотриманням законодавства У сферi релiгiйного життя до
провiдника державноТ полiтики.

РоздiЛ третiЙ кПравОславнi громади: духовенство i вiруючi в YKpaTHi
середини 1940-х - середини l960-x poKiB у розрiзi llолтавсъкоТ областi> (с. 1 l l _

|44) присвячено дослiдженню стану релiгiйностi населення Полтавщини, його
соцiалъно-демографiчним, вiковим та культурно-освiтнiм характеристикам.
Авторкою виявлено тендеНцiю до зростаннЯ кiлькостi мережi православних
громад на Полтавщинi У повосн ний перiод. ; за вiковою структурою
спостеРiгалосЬ домiнУвання людеЙ старшого BiKy за репрезентативностi Bcix
вiковиХ груп. !исерТанткоЮ здiйснено спробу аналiзу мотивацiТ поведiнкових
характеристик вiрян, увиразнено категорiю ((пасивних вiруючих). у
дисертацiйнiй роботi також схарактеризовано внутрiшнi й зовнiшнi процеси у
громадах, основу яких становили (двадцятки)), вiдповiдно оформленi та
заресстрованi через обласного уповноваженого РСРПЦ.

Четвертий роздiл дисертацiйного дослiдження кРеалiзацiя державноТ
полiтики щодо релiгiТ на Полтавrцинi У серединi 1940-х серединi 'l960-x
poKiB> (с. 145-200) присвячено аналiзовi механiзмiв реалiзацiТ державноТ
антирелiгiйноТ полiтики на Полтавшинi у серединi l940-x - серединi l960-x рр.
Авторкою виокремлено напрямИ дiяльностi уповноважених рсрпЦ у
полтавськiй областi (пiлроздiл 4.1) та форми i методи атетстичнот пропаганди
та виховання у радянському суспiльств (пiдроздiл 4.2).[исертанткою
стверджуетьсЯ, Що обласнi уповноваженi рсрПL{ фактично були провiдниками
держаВноТ анТирелiгiйноТ полiтики, але водночас були узалежненi вiд органiв
виконавчоТ владИ на мiсцяХ. СереЛ iHcTpyMeHTiB атеТстичноi пропаганди
Авторка розглядас Всесоюзне товариство з поширення полiтичних i наукових
знанЬ (товарИствО кЗнанНя)), органiЗацiЮ лекцiй, бесiд, тематичних заходiв
наукоВо-атеiСтичногО спрямУвання, вечiрнiХ унiверСитетiв, гурткiв, лекторiТв,
всесоюзнi, обласнi та районнi друпованi перiодичнi видання, упровадження
нових безрелiгiйних свят i обрядiв тощо.

Завершусться дослiдження висновками (с. 201 -2 10).

У цiломУ схвальнО оцiнюючИ змiстоВ ний та науковий piBeHb
дослiдження, уважаемо за доцiльне висловити деякi зауваження та побажання:

1. ОбгруНтованiшими хотiлося б бачити критерiТ подiлу
iсторiографiчних джерел та перiодизацiю iсторiографiчного процесу
конкретногО предметногО опрацЮвання проблеми у KoHTeKcTi сучасноТ
методологiчноi парадигми. Потребус Додаткового обrрунтування твердження
в. В. Сергiснко: <у дослiдженнi теми становища Православнот церкви та
православних громад у загалъноукраiнсъкому та регiональному вимiрах



упродовж перiоду пiзнього сталiнiзму та хрущовсъкоТ доби й формуваннi
iсторiографiчного масиву можна умовно видiлити працi радянського та
Пострадянського перiодiв. Що останнъого входять HayKoBi дослiдження
украТнських iсторикiв та релiгiсзнавцiв доби незалежностi УкраТни> (с. 3а).
Зарубiжний iсторiографiчний дискурс проблеми дослiдницею згадано взагалi
доволi побiжно лише наприкiнцi огляду (с. 45 -47).Зоrtрема авторка зауважила:
кПитаннями взаемовiдносин радянськоi держави та РПЦ займалися i зарубiжнi
Дослiдники, серед яких найбiльшу питому вагу становлять росiйсъкi iсторики та
церковнi дiячi> (с. а5). Бракус авторського аналiзу церковноТ iсторiографiТ.
Загалом численний масив конкретно-iсторичних напрацювань потребус

узагальнення в iсторiографiчному планi та концептуалiзацiТ пiдходiв.
2. Очевидно глибшого осмислення потребус класифiкацiя та

ТиПологiзацiя iсторичних джерел. Зокрема, Авторкою запропоновано видiлити
TaKi групи документiв: ( l ) неопублiкованi; 2) опублiкованi; З) матерiали
перiодиЧних видань; 4) матерiали усного iнтерв'ювання сучасникiв подiй
Дослiджуваного перiоду. Неопублiкованi матерiали складають джерела з фондiв
центр€tльних та мiсцевих apxiBiB> (с. 59). Але далi дисертантка пропонуе
(Згрупувати документи окремого фоrду в тематичнi групи) (напр., с. 63).

ДОцiльнiше було б вдатись до усталеноТ верифiкацiТ джерельного комплексу.
З. У пiдроздiлi <Джерельна база дослiдження)> Авторка характеризус

документи чотирьох архiвосховищ: I_{ентрального державного apxiBy вищих
ОРганiв Влади та управлiння УкраТни, I_{ентрального державного apxiBy
ГРОМаДсъких об'сднанъ УкраТни, Щержавного apxiBy Полтавсъкоi областi,
Щержавного apxiBy ЧернiгiвськоТ областi. Однак не зрозумiло, чому до аналiзу
ДЖерелъного корпусу не введено Щержавний apxiB ОдесъкоТ областi, на який
посилаеться дисертантка в TeKcTi дослiдження (с. l59-1 62, |66_1 67).

4. Схвально оцiнюючи iнтенцiТ Авторки щодо використання методiв

УСНОТ icTopii, критично ставимось до аж надто не репрезентативноi вибiрки
(анКетУВання 5 осiб). Така незначна кiлькiсть опитувань радше слугус для
iЛЮСтрУВання окремих сюжетiв, але не е достатньо репрезентативною для
МасшТабних узагалънень. На наш погляд, в роздiлi першому бракус грунтовного
ОПРаЦЮВанНя i оприлюднення понятiйно-категорiального iнструментарiю з
огляду на специфiку артикульованоТ проблеми.

5. Потребус коригування назва роздiлу 3: йдеться про доволi невд€tлу
КОНкретизацiю (кПравославнi гром ади: духовенство i вiруючi)), а також
НеВДаJIе формулюванн я <<у розрiзi ПолтавськоТ областi>. На наш погляд, дещо
ПОРУшеНою е i логiка вибуловування викладу (доцiльнiше видастъся
Характеризувати православнi громади (в дисертацiТ це пiдроздiл
З.2: кПравославнi громади: соцi ал ьно-дем ограф i чнi, культурно-освiтнi



характеристики>), а потiм стан релiгiйностi (в лисертачii це пiдроздiл

3. 1 : <Стан релiгiйностi населення та ii прояви>).

6. Двторка зазначае: <<ПравославНа громада розглядаеться у дисертацii

не лише як об,еднання прихильникiв православ,я, первинна одиниця у системi

релiгiйниХ iнститучiй, аJIе й як суб'ект державно-конфесiйних вiдноси

дослiджуваного перiоду. Вiдповiдно до радянського законодавства вони

вiдiгравали вФкливу роль правосуб'сктностi конституцiйного права свободи

coBicTi. Дле насправдi вони втрачали свiй соцiокультурний простiр пiд тиском

державноТ полiтики, що доводиться в дисертацii> (с.26). У цьому ceHci було б

слушним розглянути не лише соцiально-демографiчнi, кульryрно-освiтнi

характеристики членiв громад (пiдроздiл 3.2), але й глибше схарактеризувати

органiзацiю внутрiшнього життя та дiяльностi, придiлити уваry взаеминам

клiру та парафiян тощо. На нашу думку, варто було б бiльше уваги звернути на

реакцiю вiруючих на релiгiйну полiтику радянськоi влади, висвiтлити

амбiвалентнiсть настроТв i прочесiв тощо. Чiткiшого артикулювання потребуе

характеристика контекстУ доби з метою увирЕвнення впливiв, яких зазнавапо

релiгiйне життя населення з боку тодiшнiх суспiльних реалiй,
7. Фокусування дослiдницького iHTepecy на регiональному вимiрi

процесiв вимагас особливоi оптики. Варто було б рельефнiше окреслити

компаративний зрiз процесiв обласного i республiканського масштабiв, вдатись

до узагальнеНня як типових, так i особливих рис розвитку релiгiйних процесiв

на Полтавщинi в умовах трансформування моделi вiдносин тощо. HaToMicTb

простежуетьСя певна сюжетна розбалансованiсть тексту (превалювання

заг€L'tьносоюзного чи республiканського матерiалу).

8. Вагомим видасться продовження розмови щодо характеру

антирелiгiйноi та антицерковноi полiтики з огляду на трансформачiю

соцiокультурного середовища в ycix проявах; спiввiдношення позицiй

центральних i мiсцевих органiв влади в релiгiйному питаннi; роль силових

структур держави у втiленнi церковно-релiгiйноi полiтики; реакцii духовенства

та вiруючих на заходи влади в регiональному аспектi; органiзачii

внутрiшньоцерковного життя, повсякдення вiрян у трансформованому couiyMi

тощо. На жаль, при висвiтленнi низки питань дисертантка здебiльшого

обмежуеться фактографiчним описом, вдаеться до конституювання процесiв, а

не до iхнього аналiзу та онтологii. Недостатнiми виглядають aBTopcbKi

рефлексiТ та глибинна аналiтика процесiв.

однак, зазначенi недолiки носятъ частковий характер, суттсво не

впливаютЪ на загалънУ позитИвнУ оuiнкУ дисертацiТ. Дослiдження Сергiснко

BiKTopii ВолодИмирiвни кПравославнi громади Полтавщини в державнiЙ

полiтицi й радянсъкому соцiокулътурному просторi (середина 1940-Х



сереДиЕа l9бO-х рр.)>, е завершеною працею, в якiй одержанi Еауково

обrрунтованi результати. Робота мае достатню апробацiю, основний змiст

дисертацii викладенО у 13 наукових публiкачiях, 5 з яких розмiщенi у фахових

виданнях, l - У зарубiжномУ виданнi, 7 - у видаЕнях, що додатково

вiдображають результати дослiдження.,щисертаuiя виконаЕа на достатньому

науково-теоРетичному piBHi, ocHoBHi 'rJ положення е науково обrрунтованими;

сукупно розв,язують важливу наукову проблему, що ма€ суттеве значеЕня для

iсторичноi науки i може знайти застосування у науковiй i викладацькiй

дiяльностi закладiв вищоi освiти та краезнавчiй роботi,

Зазначене дозволяе зробити висновок, що рецензована дисертацiя

Сергiенко BiKTopii Володимирiвни <Православнi громади Полтавщини в

державнiй полiтицi й радянському соuiокультурному просторi (середина l940-x

- середина 19бO-х Рр.)>, на здобутгя ступеня доктора фiлософii з гатryзi знань 03

- Гуманiтарнi науки, за спецiальнiстю 032 - Iсторiя та археологiя, за своiми

актуальнiстю, науково-теоретичним piBHeM, новизною постановки та

розв'язанням проблем, практичним значенням вiдповiдае вимогам нzlказу

MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни Ns 40 вiд 12 сiчня 2017 року ((Порядку

проведення експерименту з присудження ступеня доктора фiлософii

(затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 06 березня 2019 р

Nэ 167), а ii авторка - Вiкторiя Володимирiвна Сергiснко заслуговуе Еа

присудження ступеня доктора фiлософii зi спецiальностi 032 - Iсторiя та

археологiя.

Офiчiйний опонент:
доктор iсторичних на
професор, дире .il ?r}/Koý*,-^ ч

ЩержавноТ наук,
кЕнциклопеди
видавництво)

\]i .,1

(А.}vI.Киридон)


