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Качан Юлії Вікторівни на тему

«Еволюція селянської сім ’ї  південноукраїнського регіону в контексті 

модернізаційних процесів кінця XIX -  першої чверті XX ст.» й подано 

на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук

Актуальність теми дослідження. Розуміння сутності соціальних явищ 

та процесів в українському селі кін. XIX -  пер. чв. XX ст. не можливе без 

врахування регіонального аспекту. Увага до таких чинників, як специфіка 

заселення та господарського освоєння краю, трансформація аграрного 

устрою, близькість ринків збуту сільськогосподарської продукції, 

співвідношення рис традиційного, ринково-капіталістичного та радянського 

суспільств виступає основою для визначення стану місцевого соціального 

простору. Селянська спільність Півдня України, в цьому відношенні, мала в 

соціальній сфері життя досить велику кількість особливостей. Всебічне 

розкриття їх не можливе без дослідження еволюції інституту шлюбу, сім’ї, 

родинних відносин. Для науковця-історика останнє стане у нагоді не лише 

під час висвітлення питань репродуктивності, господарської зайнятості, 

повсякдення, а й соціального здоров’я, світогляду, свідомості українців 

модерної доби.

До того ж, актуальність теми підсилюється в контексті зростання в 

системі гуманітарних та суспільних наук досліджень міждисциплінарного 

характеру. На сьогодні важливе місце серед останніх належить тим, предмет 

яких знаходиться на межі соціальної та аграрної історії, історичної соціології 

та психології, історичного краєзнавства та демографії, етнології та 

культурології. Системне розкриття його можливе лише за умов 

вдосконалення існуючих та розробки нових методологічних підходів.

за спеціальністю 07.00.01 - Історія України.
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Широким полем для такого пошуку виступає еволюція селянської сім’ї 

південноукраїнського регіону кін. XIX -  пер. чв. XX ст.

Слід також підкреслити, що в умовах поглиблення соціальної 

диференціації, руйнації усталених буденних норм та цінностей, кризи 

інституту сім’ї в сучасному українському суспільстві науковці, представники 

еліти та широких кіл громадськості все більшу увагу зосереджують на 

пошуці шляхів виходу з існуючого відтинку біфуркації. Важелями стримання 

та противаги, які б знизили відчуття болісності змін в соціумі в умовах 

залучення нашої країни до глобалізаційних процесів, могли б стати ренесанс 

окремих норм, цінностей, звичаїв, традицій сімейного життя, інставрація 

деяких складових виховної, соціалізуючої, господарської функцій родини 

традиційного та ранньомодерного українського суспільства. Можливість 

використання історичного досвіду минулого у площині регулювання 

сімейно-шлюбних відносин, виховання дітей, моделювання стратагем 

родинного життя у сьогоденні лише підсилює актуальність теми 

дисертаційного дослідження Ю.В. Качан.

Ступінь обгрунтованості наукових, положень і висновків 

сформульованих у  дисертації.

Наукові положення, висунуті в даній дисертації, базуються на 

глибокому всебічному аналізі еволюції селянської сім’ї південноукраїнського 

регіону в контексті модернізаційних процесів кінця XIX -  першої чверті XX 

ст. Проведене дослідження дозволило узагальнити існуючі в науковій 

літературі тенденції та підходи з проблем розвитку української сім’ї як 

соціального інституту та малої соціальної групи. Демонструючи глибоку 

обізнаність з теми Ю.В. Качан проявила креативність при визначенні досить 

складного і фрагментарно вивченого об’єкта дослідження.

Методологічну основу дослідження склали системний, ціннісний, 

історико-антропологічний та міждисциплінарний підходи, реалізація яких 

стала можливою внаслідок використання принципів об’єктивності, 

неупередженості, багатофакторності та історизму. Досягнення мети



дослідження і вирішення поставлених завдань вимагало застосування 

широкої палітри методів наукового пізнання серед яких найбільш вагомими 

стали аналіз, синтез, класифікації, історико-порівняльний, історико- 

генетичний, проблемно-хронологічний, статистичний, наративний, контент- 

аналіз. Кожен із методів використано доцільно, що дозволяє робити висновок 

про достовірність отриманих результатів.

В ході написання дисертації Ю.В. Качан отримала цілком об ’єктивні 

науково обґрунтовані результати дослідження еволюції селянської сім’ї 

південноукраїнського регіону, що відбувалася в контексті модернізаційних 

процесів кін. XIX -  пер. чв. XX ст. Серед них найбільш вагомими є наступні: 

здійснено комплексний аналіз зрушень в інституті шлюбу та змін в 

селянській родині; показано сімейні відносини очима самих селян, що 

збільшує пізнавальний потенціал дослідження; здійснена спроба подати 

трансформацію шлюбно-сімейних відносин у категоріях чітких статистичних 

показників; зроблено ще один крок у напрямку руйнування стереотипу щодо 

непорушності інституту селянської сім’ї др. пол. XIX -  поч. XX ст. Крім 

того, в дисертації Ю.В. Качан подальшого розкриття набули питання 

співвідношення традиційного і нового в селянській родині, особливості 

розуміння сім’єю навколишнього світу і своєї ролі в ньому, а також показано 

стійкість інституту шлюбу та сім’ї під натиском комуністичних 

експериментів.

Дисертаційне дослідження складається зі вступу, чотирьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел і літератури, додатків. Текст 

оформлено відповідно до встановлених вимог. Головні положення дисертації 

викладено професійно, логічно, послідовно та аргументовано.

Перший розділ містить аналіз доробку дослідників української сім’ї 

кін. XIX -  пер. чв. XX ст., інформативності джерельної бази, а також опис 

використаних дисертанткою принципів та методів наукового пізнання. У 

розвитку наукових поглядів щодо проблеми еволюції селянської сім’ї Ю.В. 

Качан виокремила та охарактеризувала три етапи -  дореволюційний (друга



половина XIX ст. -  1917 р.), радянський (1919 -  1989 рр.) та сучасний (1989 

р. -  початок XXI ст.). Такий підхід дозволив їй дійти до думки про те, що 

роботи дослідників селянської сім’ї кін. XIX -  пер. чв. XX ст., в 

методологічному сенсі, можна поділити на групи етнографічного, історико- 

антропологічного, соціально-історичного та історико-правового 

Спрямування. В цьому контексті, звертає на себе увагу теза про відсутність 

узагальнюючої фундаментальної праці з означеної теми стосовно Півдня 

України. Сукупність використаних законодавчих, статистичних, 

справочинних, етнографічних, наративних джерел та матеріалів періодики є 

цілком репрезентативною і дозволила дисертантці об’єктивно розкрити низку 

науково-теоретичних проблем вивчення еволюції селянської сім’ї 

південноукраїнського регіону, що відбувалася в контексті модернізаційних 

процесів.

Другий розділ дисертації присвячено трансформації інституту шлюбу, 

а також змінам, що відбулись у шлюбних відносинах селян Півдня України 

кін. XIX -  пер. чв. XX ст. Доведено, що у дореволюційний час показники 

шлюбності в регіоні були високі. Авторка цілком логічно пов’язує цей факт з 

господарською необхідністю традиційного аграрного суспільства. Водночас 

Ю.В. Качан помітила в середовищі місцевого селянства незначні, але тривкі 

тенденції розхитування непорушності інституту шлюбу, а також 

протистояння консервації його норм православною церквою та державними 

установами. Звертає на себе увагу положення про те, що в період війни та 

революції селянську сім’ю спіткали тяжкі випробування. Авторка 

простежила їх вплив на родинну статусно-рольову ієрархію, характер 

дошлюбних та позашлюбних відносин, арифметичну регресію показників 

шлюбності та народжуваності. При цьому, останній факт пояснений 

дисертанткою масовою мобілізацією чоловіків до армії, масштабністю 

військових дій в регіоні та неврожаєм.

Слушною в цьому руслі є теза про відсутність значного впливу 

політичних та соціально-економічних нововведень радянської влади на



ставлення південноукраїнського селянства до шлюбу та сімейного способу 

життя. Спираючись на статистичні джерела Ю.В. Качан довела, що рівень 

шлюбності в середовищі досліджуваної історичної соціальної спільності не 

лише перевищив довоєнні показники, а й був у післяреволюційний час у 

регіоні на 0,6 проміле вищим ніж в середньому по Україні. До того ж, за 

твердженням авторки поряд із втратою стабільності шлюбу серед міського 

населення, селянство, зазвичай, офіційно не розлучалось. Така сталість 

відносин зберігалася не дивлячись на критику більшовиками патріархальної 

родини, заперечення останніми самого інституту сім’ї.

Зміст третього розділу містить інформацію про еволюцію структури та 

функцій південноукраїнської селянської сім’ї. Відправним моментом їх 

характеристики Ю.В. Качан визначила тотожність понять сім’я, родина, двір, 

які являли собою сукупність близьких родичів, що жили разом і вели спільне 

господарство. Авторка досить детально проаналізувала тенденції до поділу 

великих патріархальних сімей на прості або нуклеарні, до егалітаризації 

внутрішньосімейних відносин, до зменшення залежності жінки в родині. 

Заслуговують уваги сформульовані нею причини цього явища, серед яких 

порівняно вищий рівень розвитку аграрного капіталізму та соціальної 

мобільності населення на Півдні України, трансформація буденного 

господарського світогляду, соціетальної психіки, соціальної свідомості 

місцевого селянства. Втім, векторна спрямованість останніх не співпадала з 

сутністю культивованих радянською владою перетворень. Саме з цього 

ракурсу виглядають логічними наведені в дисертації приклади протидії та 

протестів південноукраїнського селянства спробам руйнації компартійною 

владою традиційних основ родинного життя.

У четвертому розділі дисертації Ю.В. Качан проаналізовано зміни у 

сімейних традиціях та обрядовості південноукраїнського села. В контексті 

розкриття питання редукції сімейної культури проаналізовано незмінні 

елементи основних родинних обрядів, а також зафіксовано появу нових 

звичаїв і їх співіснування (чи витіснення) з усталеними обрядами.



Підкреслено, що традиційна сімейна обрядовість досліджуваної соціальної 

спільності у відносній цілісності зберегла свою структуру до 1920-х років. 

Але в кожному циклі родильної, весільної, поховальної обрядовості, за 

твердженням авторки дисертації, більшість елементів поступово втрачають 

свою санкціонуючу значимість, релігійно-магічне навантаження і набувають 

демонстративно-символічного та розважально-ігрового значення. Втім, 

можна цілком погодитись з положенням дисертації про те, що попри таку 

тенденцію у першій половині 1920-х років радянська сімейна обрядовість не 

склала альтернативу традиційній і існувала у якості експерименту.

Практичне значення одержаних результатів роботи полягає у 

можливості її використання під час написання конкретно-проблемних та 

узагальнювальних праць з історії Півдня України кін XIX -  пер. чв. XX ст., 

соціальної історії, історичної демографії, історичного краєзнавства, етнології. 

Результати дослідження можна рекомендувати під час розробки підручників 

для школи і закладів вищої освіти та навчальних курсів для гуманітарних 

факультетів, де вивчають історію України, історію української культури, 

етнологію, історичну демографію, історичну соціологію, історію права. Текст 

дисертації може стати у нагоді науковцям в ході розкриття питань історії 

сім’ї, розвитку історичних форм соціальної самоорганізації, тендерної 

проблематики, а також вирішенні проблем методології та теорії дослідження 

мікроісторії.

Дисертація Ю.В.Качан відповідає профілю спеціалізованої вченої ради 

Д 17.051.01 у Запорізькому національному університеті, а її зміст -  паспорту 

спеціальності 07.00.01 -  історія України.

Дисертаційна робота та автореферат написані відповідним для робіт 

такого типу науковим стилем; виклад наукових положень та висновків 

зроблено логічно, грамотно, що забезпечує легкість та доступність 

сприйняття.

Основні ідеї та результати здійсненого дисертанткою дослідження 

отримали достатнє висвітлення в авторефераті та в наукових статтях і



доповідях на наукових конференціях, а саме 10 наукових публікаціях, у т.ч. 5 

статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях України (з них 4 

включені до міжнародних наукометричних баз) та 5 надрукованих тезах 

наукових конференцій.

Автореферат дисертації забезпечує ідентичність основних положень, 

висновків і рекомендацій дисертаційної роботи. Дисертаційна робота 

«Еволюція селянської сім’ї південноукраїнського регіону в контексті 

модернізаційних процесів кінця XIX -  першої чверті XX ст.» є завершеною 

науковою працею.

Позитивно оцінюючи дисертаційне дослідження Ю.В. Качан в цілому, 

варто звернути увагу на деякі зауваження:

1) Уточнення вимагає аргументація нижньої хронологічної межі 

дослідження. Доцільно пояснити те, які саме реформи 1860-70-х рр. 

вплинули на інститути шлюбу та сім’ї і в чому відчувався їх пролонгований 

вплив на південноукраїнську селянську сім’ю кін XIX ст.

2) Під час характеристики дореволюційної історіографії з теми у 

підрозділі 1.1. окремо слід було б охарактеризувати внесок у розкриття 

аспектів повсякдення та господарювання південноукраїнської селянської 

сім’ї такими земськими та громадськими діячами як А.А. Ізмайлов, М.В. 

Левицький, В.Є. Постніков, Д.А. Столипін. В свою чергу до переліку 

етнографів сучасного етапу розвитку історіографії слід було б додати 

прізвища О. Воропая, Д.К. Зеленіна, В.І. Наулка.

3) В ході характеристики статистичних джерел, у підрозділі 1.2., 

слід було б розкрити питання інформативності матеріалів Всеросійського 

сільськогосподарського та поземельного перепису 1916-17 рр. Хоча більша 

частина матеріалів була цілеспрямовано знищена радянською владою у 1931 

р. у світ вийшли його «Підсумки вибіркового аналізу Всеросійського 

сільськогосподарського та поземельного перепису 1917 р.», в змісті яких 

детально охарактеризовано Бердянсько-Мелітопольський район. До того, ж в 

Державному архіві Запорізької області містяться унікальні первинні подвірні



бланки цього перепису. Текст цього підрозділу лише виграв, якби містив 

ставлення авторки до інформативності візуальних джерел з теми. Тим 

більше, що у додатках наведені чудові копії фотодокументів з нотатками.

4) Виходячи із специфіки заселення та господарського освоєння 

Півдня України варто було б порівняти структуру, матеріальне забезпечення, 

побут, господарську діяльність місцевих української та російської 

селянських сімей. Використовуючи метод ідеальної типологізації можна було 

б порівняти й сім’ї колишніх поміщицьких та казенних селян, сім’ї селян- 

старовірів та селян, які дотримувалися ніконіанського православ’я, а також 

куркульську, середняцьку та бідняцьку селянську сім’ї.

5) Виходячи із хронологічних меж дисертації авторка мала б 

проаналізувати вплив Столипінської аграрної реформи на стратагеми та 

повсякдення південноукраїнських селянських родин.

6) Специфіка теми дисертації обумовлює необхідність проведення 

аналізу господарської, соціалізуючої, виховної, репродуктивної, емоційно- 

чуттєвої та інших функцій селянської сім’ї. Фактологічний матеріал щодо 

сутності деяких з них розпорошено по тексту, хоча він має міститись у 

підрозділі 3.3. До того ж, цікаво було б простежити зміни в ієрархії функцій 

сім’ї, що відбулися протягом досліджуваного періоду.

Втім, перелічені зауваження, недоліки й побажання не створюють 

принципового впливу на загальні наукові висновки, зроблені дисертанткою.

В цілому, узагальнюючи результати ознайомлення з дисертацію Ю.В. Качан 

«Еволюція селянської сім’ї південноукраїнського регіону в контексті 

модернізаційних процесів кінця XIX -  першої чверті XX ст.», можна 

засвідчити, що дисертація є самостійною науковою працею, виконаною 

особисто здобувачкою у вигляді спеціально підготовленого рукопису, 

містить оригінальні науково обґрунтовані результати і наукові положення, 

містить положення, що дійсно представляють цінність для вітчизняної 

історичної науки. Дисертація Качан Ю.В. виконана на належному науковому



рівні, зокрема, відповідає існуючим вимогам МОН України, викладеним у 

пп. 9, 11, 12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (зі 

змінами, внесеними згідно з постановами КМУ № 656 від 19.08.2015 р. та № 

1159 від 30.12.2015 р.). Виходячи з цього, авторка дисертації «Еволюція 

селянської сім’ї південноукраїнського регіону в контексті модернізаційних 

процесів кінця XIX -  першої чверті XX ст.» Качан Юлія Вікторівна 

заслуговує на присудження їй наукового ступеня кандидата історичних наук 

за спеціальністю 07.00.01 -  історія України.
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