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Храми, у який би час вони не будувалися, завжди знаходилися в центрі 

суспільного життя як окремої релігійної громади, так і були символом народу, 

держави, нації. Храми виступали маркером візуального закріплення 

державних кордонів. Розуміння значущості церковного будівництва в 

національній історії переводить цю проблему з простору другорядних питань з 

історії церкви, архітектури, мистецтва у зону ключових знакових тем. І 

дисертантка, уперше в історіографії, поставила перед собою вельми актуальне 

та складне завдання – комплексно дослідити еволюцію храмового будівництва 

на Півдні України з 1734 по 1881 рр. у контексті геополітичних змін, ліквідації 

козацько-гетьманської державності, трансформації політики Російської імперії, 

розвитку світової архітектури.   

Успішній реалізації дисертаційного проекту слугував той факт, що робота 

розроблялася в межах наукової теми «Південна Україна XVIII ст. – першої 

половини XX ст.» кафедри історії та філософії Бердянського державного 

педагогічного університету, яка підготувала вже низку яскравих дисертаційних 

праць з історії церкви у південноукраїнському регіоні.  

О.С. Коваль виконала усі основні кваліфікаційні вимоги до написання 

вступної частини роботи. Це дало можливість збагнути авторський задум і 

шляхи його реалізації. Відзначу цілком логічну конструкцію дисертаційного 

твору.  

За своєю теоретичною насиченістю і складністю до вступної частини 

наближається перший розділ дослідження, який представляє інтерес як з 



кваліфікаційної точки зору, так і з наукової, оскільки тут Авторка демонструє 

себе як цілком сформований фахівець, що досить впевнено вирішує 

історіографічні та джерелознавчі завдання. 

Для успішного аналізу наявного наукового доробку, що стосується 

проблематики дисертаційного дослідження, Коваль О.С. доцільно поєднала 

тематичний і хронологічний підходи. Це дозволило закцентуватись на різних 

проблемних «пластах», пов’язаних з історією православного храмового 

будівництва на Півдні України, а з іншого боку, звернути увагу на специфіку 

вивчення відповідних питань у відмінних геополітичних, суспільно-політичних 

та ідеологічних умовах. У той же час не можу стверджувати, що вдалим є 

вплетення в радянський період зарубіжної історіографії, ще й поданої без 

належного інтерпретування. 

До очевидних достоїнств дисертації слід віднести солідну джерельну 

базу. Ґрунтовна презентація фактологічного масиву здійснена Авторкою у 

традиційному ключі. Основу актуалізованої джерельної бази склали писемні 

опубліковані та неопубліковані архівні джерела з восьми архівосховищ України 

та Російської Федерації. Специфіка проблематики зумовила необхідність 

звернення і до речових та зображальних джерел.  

Однак у характеристиці джерельної бази, на наш погляд, бракує 

авторських висновків щодо порівняння забезпеченості джерелами різних 

досліджуваних періодів.  

У цілому джерельна база є цілком достатньою для розкриття означеної 

проблеми, формулювання обґрунтованих і достовірних наукових положень та 

висновків. 

Характеризуючи методологію дослідження, О.С. Коваль не обмежується 

перераховуванням загальновизнаних методологічних принципів та методів 

дослідження, а намагається вибудувати власне методологічне кредо.  

Значна наукова новизна властива другому розділу дисертації, у якому 

змістовно розглянуто питання храмового будівництва на землях Півдня 

України, які залишались не об’єднаними ні під зверхністю одного керівника 



держави, ні під владою одного православного єпархіального архієрея.  

Погоджуємося з висновком автора, що перебування південноукраїнських 

земель на фронтирі, високий рівень мілітаризованості регіону, адміністративно-

територіальні зміни визначили специфіку храмових мереж на Півдні України.  

Дисертантка, йдучи за дослідженнями кандидата архітектури О. Харлана, 

говорить про подібність храмів Півдня за планувальними та об’ємовими 

властивостями храмам Полтавщини та Слобожанщини. Хотілося б побачити 

підтвердження Авторкою цієї тези на власному джерельному матеріалі.  

У підрозділі 2.2 детально описані процедури узгодження церковного 

будівництва, зміни в храмовій мережі запорозьких земель, різноманіття 

архітектурних особливостей козацьких церков. Питання храмового 

будівництва, з одного боку, віддзеркалюють намагання світської російської 

адміністрації та єпархіальної влади встановити свій контроль над Запорожжям, 

з іншого боку, демонструють успішний спротив таким намаганням з боку 

кошового керівництва. Імперські структури до самої ліквідації Нової Січі так і 

не отримали точних даних про склад церковної мережі Вольностей Війська 

Запорозького. 

Авторкою уточнено у підрозділі 2.3 питання зведення храмів на землях 

Нової Сербії та Слов’яносербії та визначено специфіку церковного будівництва 

на території цих військових одиниць.   

Особлива практика храмового будівництва на Півдні України ніяк не 

сприяла перетворенню української церкви на частину синодальної. Більше того, 

архітектура церков  ще на останню чверть XVIII ст. виступала важливим 

елементом відмінності української етнічної спільноти. Усе це чітко розуміла 

імперська влада і в наступне століття Російська держава взяла курс на зміну як 

архітектурного образу церкву, так і усієї процедури храмового будівництва. 3 

та 4 розділи дисертації демонструють  динаміку посилення контролю імперії за 

церковним будівництвом.  

У ґрунтовному третьому розділі «Церковне будівництво на Півдні 

України останньої чверті XVIII – першої чверті ХІХ ст.», зокрема, у підрозділі 



3.1. авторка переконує, що в останній чверті XVIII ст. діяли ще спрощені 

процедури отримання дозволу на будівництво та зберігався мінімалізм вимог 

щодо архітектурних характеристик церков. Ці фактори сприяли активній 

розбудові храмової мережі регіону. Примітно, що у цьому параграфі 

О.С. Коваль акцентує увагу на тому, що наприкінці ХVIII ст. при зведенні 

храмів продовжували віддавати перевагу традиційним формам. Але в даному 

випадку мова йде про народних майстрів, які брали участь у спорудженні 

храмів у селах. Чи враховувалися у цей період національні традиції у 

проектуванні храмів у містах Південної України?  

Авторський аналіз проблеми заснування Готфійської та Кафійської єпархії 

демонструє штучність її створення. Єпархія стала інструментом колонізаційної 

політики Російської імперії, і суттєво не вплинула на храмову мережу.  

О.С. Коваль послідовно простежила зміни церковно-адміністративного 

устрою на Півдні України та посилення контролю імперії за церковним 

будівництвом з приходом до влади Павла І. У підрозділі 3.3. дисертантка 

доводить, що у порівнянні з 1770-ми роками, храмова мережа на 1799 р. 

підросійського південноукраїнського регіону чисельно зросла аж в чотири 

рази, з близько 150 до близько 600. У подальшому бачимо стрімке падіння 

темпів храмового будівництва. У 1813 р. на землях Катеринославської, 

Херсонської та Таврійської єпархії нараховувалось 789 храмів. Ця динаміка, на 

нашу думку, заслуговує спеціальної авторської оцінки та пояснень.   

Здобувачка робить вмотивований висновок, що за Олександра І були 

зроблені певні поступки південноукраїнській єпархії. Однак в той же час 

поширювалися іменні укази від 14 лютого 1825 р. та 20 червня 1825 р., які мали 

на меті уніфікувати будівництво кам’яних та дерев’яних церков. О.С. Коваль 

відзначає, що духовна влада на місцях активно та з прихильністю відгукнулася 

на нововедення Петербургу. І це не дивно, адже очолив південноукраїнську 

єпархію у 1799 р. москвич Афанасій (Іванов). Цікавим було б у тексті побачити 

біографічні відомості про нього та  наступних єпархіальних архієреїв. Хто з них 

доклав значних зусиль в справі уніфікації проектів релігійних споруд – 



викорінення національних елементів у церковній архітектурі 

південноукраїнських єпархій?  

Заслуговує позитивної оцінки спеціально досліджена практика 

облаштування наприкінці ХVIII – на початку ХІХ ст. православних церков у 

будівлях колишніх мечетей після завоювання Російською імперією земель 

Кримського ханства та Османської імперії. 

На широкому фактологічному тлі у четвертому розділі «Розбудова 

храмової мережі регіону 1825–1881 рр.», зокрема у змістовному підрозділі 4.1., 

охарактеризовано посилення уніфікації в практиці церковного будівництва від 

початку царювання Миколи І. У той же час здобувачка встановила, що у деяких 

випадках імперська влада допускала ще відхилення від існуючої процедури, 

маючи на меті сприяння найважливішим державним пріоритетам.   

О.С. Коваль поглиблює висновки дослідників з архітектури, що церкви у 

цей період здебільшого будувалися за типовими планами, які надсилалися з 

Петербургу.  

У підрозділі 4.1. авторка переформатовує читацьку увагу з масштабних 

бюрократичних процесів на людину у храмовому будівництві. Подаються 

відомості переважно про іноземців-архітекторів, які проектували та зводили 

релігійні споруди у другій чверті ХІХ ст. в Одесі, Миколаєві, Алупці, 

Севастополі та Феодосії.  

Характеристику церковного будівництва часів Олександра ІІ, у підрозділі 

4.2., О.С. Коваль цілком слушно розпочинає з опису кроків, здійснених в 

напрямку сакралізації російської присутності на Кримському півострові. У той 

же час авторкою схвалюється надання у 1858 р. єпархіальному керівництву 

права самостійного розгляду питання про будівництво церков, без передачі 

справи до Синоду. Єпархіальні архієреї отримали виключні права – вони 

відповідали за всі етапи побудови чи реконструкції храму. Церковним причтам 

і старостам було дозволено проводити за власний кошт, без узгодження з 

єпархіальним керівництвом, дрібний ремонт міських і сільських храмів. У 

дисертації наводиться ще низка законодавчих змін у процедуру та умови 



храмового будівництва. Однак опонентка не побачила, як відбувалася 

імплементація цих законів на Півдні України. Коваль О.С. тільки наводить 

висновок щодо реалізації закону 1869 р. «Про зрівняння сільських парафій та 

скорочення деяких з них». Доводиться, що закон суттєво не позначився на 

храмовій мережі Півдня України, оскільки скорочення, викликане злиттям 

парафій, перекривалось за рахунок зростання чисельності населення і 

населених пунктів південноукраїнського регіону, що потребувало будівництва 

нових храмів. 

Погоджуємося з висновком О.С. Коваль, що зразкові проекти з 

Петербургу знівелювали самобутність храмового будівництва на 1881 р., яке 

цілком вже розвивалося в руслі архітектурних течій Російської імперії. 

Водночас вважаємо, що твердження дисертантки про те, що забюрократизована 

регламентація храмового будівництва віддаляла частину мирян від офіційної 

церкви в другій половині ХІХ ст., вимагає належної аргументації.  

У висновках О.С. Коваль зробила належне узагальнення проведеного 

комплексного дослідження. Вони свідчать про те, що авторці  вдалося розв’язати 

широке коло завдань, поставлених у роботі, що сприятиме подальшому 

розвиткові наукових досліджень означеної проблематики в історичній науці.  

Логічним завершенням дисертації стали змістовні додатки. Однак, вміщені 

у них малюнки, фотографії та листівки, на яких зафіксовані релігійні споруди, 

не мають посилань на джерело їх отримання.  

Про якість дослідження свідчить належна апробація його результатів. Їх 

висвітлено в 15 публікаціях. Зміст автореферату відбиває основні положення 

дисертації.  

Зазначені зауваження не впливають на загальну високу оцінку роботи. 

Дисертація О.С. Коваль «Православне храмове будівництво на Півдні 

України (1734–1881 рр.)» є самостійним, завершеним і ґрунтовним 

дослідженням, яке розкриває актуальну в науковому та суспільному сенсі тему, 

і відповідає спеціальності 07.00.01 – історія України. За своїм науково-

теоретичним рівнем, новизною вирішених завдань, обґрунтованістю основних 



положень і висновків повністю відповідає вимогам «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24 липня 2013 р. № 567 (зі змінами).  

Таким чином, О.С. Коваль заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.  
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