
В І Д З И В 

офіційного опонента на дисертацію Китиченко Тетяни Сергіївни 

«Розвиток історичного джерелознавства в Україні (1840-ві – 1920-

ті рр.)», представленої на здобуття вченого ступеня кандидата 

історичних наук за спеціальністю 07.00.06. –“Історіографія, 

джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни”. 

 

Джерелознавство належить до засадничих галузей не тільки 

історичного знання, але й гуманітаристики в цілому. Важливість вдало 

здійсненого евристичного пошуку та подальшої наукової обробки 

актуалізованих першоджерел для будь-якої історичної реконструкції є 

апріорною та беззаперечною. У рамках дослідницьких процесів, які 

відбуваються у вітчизняній науці впродовж останніх трьох десятиліть, ми 

можемо виокремити потужний джерелознавчий напрямок. Студіювалися 

найрізноманітніші проблеми: комплекси зарубіжної україніки, окремі типи 

й види історичних джерел, діяльність наукових осередків і окремих 

науковців на ниві джерелознавства… Представлена на розгляд праця 

Т.С. Китиченко відрізняється із загалу тим, що це є перша спроба осягнути 

теоретичні аспекти розвитку історичного джерелознавства в Україні в часи 

постання його як окремої та фундаментальної дисципліни – від середини 

ХІХ і до початку ХХ ст. Через це важливість роботи, її практична 

значущість не підлягають сумніву.   

Структура дисертації, на наш погляд є зваженою: робота складається зі 

вступу, чотирьох розділів, висновків, списку джерел та літератури. 

Подібний розподіл тексту цілком узгоджується із поставленими 

дослідницькими завданнями.  

У Вступі дисертанткою було доведено актуальність проблеми, вказано 

на зв’язок з науковими темами, визначено об’єкт і предмет, хронологічні і 

територіальні межі, мету та завдання дисертації, наукову новизну 

одержаних в дисертації результатів, визначено практичне значення 

дослідження (С. 14-21). Однак, він містить й малозрозумілі  або й просто 

дискусійні положення. Зокрема, доводячи актуальність здійсненої нею 

праці, Т.С. Китиченко згадує про якісь «кризові явища в 

соціогуманітаристиці» (С.14), але не пояснює, шо саме вона мала на увазі. 

Не зовсім коректним, як на нас, виглядає визначення верхньої 

хронологічної межі дисертаційного дослідження. Фактично, у своїй 

оповідальній частині текст ніде не піднімається вище 1920 р., частіше за 

все закінчуючись на межі початку І Світової війни або подій Української 

Революції. Через це нелогічними видаються назви Розділів 2 і 4, де згадано 
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«підросійську Україну» (С.12). Існування УНР та Гетьманату, в такий 

спосіб, залишаються непоміченими дисертанткою. Й інше питання – 

наскільки коректно сприймати УСРР початку 1920-х років, з її достатньо 

розвиненими державними інституціями та солідним союзним 

представництвом, у якості «підросійської» території? Також вважаємо, що 

дисертантка «захопилася» описуючи географічні рамки – на двох 

сторінках (С.17-18). Їх можна було обґрунтувати набагато компактніше. 

Перший розділ дисертаційного дослідження – «Історіографія, 

джерельна база та методологічні засади дослідження» (С.22-71), було 

авторкою присвячено з’ясуванню стану наукової розробки проблеми її 

попередниками, опису сформованої нею власної джерельної бази та 

окресленню задіяного методологічного інструментарію.  

У параграфі 1.1. – «Стан наукової розробки проблеми» – дисертантка 

спробувала розв’язати одне з поставлених дослідницьких завдань. Для 

цього вона пішла традиційним (можна сказати й «класичним») шляхом 

виокремлення певних історіографічних періодів, паралельно 

проаналізовавши здобутки найбільш знаних дослідників (С.22-57). 

Відзначимо, що для того аби досягти кінцевої мети здобувачка 

простудіювала велику кількість праць, як спеціально присвячених темі її 

дисертаційного дослідження, так і тих, що відносяться до власне 

історіографічних джерел – 319 позицій (С.242-271). Все це є явним 

позитивом підрозділу.  

Проте, можна вказати й на низку недоречностей та недопрацювань. 

Нам незрозуміло чому, виокремлюючи історіографічні періоди, перший із 

них – «дореволюційний» – дисертантка починає з 1860-х років (С.22), при 

тому, що нижньою хронологічною межею роботи в цілому, в тому числі й 

у назві, вказано 1840-і роки (С.1, 16). Закинемо авторці й певну аморфність 

композиції: на початку параграфу нею було чітко визначено 

історіографічні періоди, так само й наприкінці зроблено аналітичний 

висновок по кожному із них (С.56-57), але ж в оповідальній своїй частині 

текст не був структурований шляхом розбивки на тематичні блоки та 

акцентування уваги на кожному з них проставленням відповідних 

рубрикаторів (період 1) …; 2) …; 3) … й т.п.). Також варто було б 

попрацювати й над стилістикою речень – часто абзац починається просто з 

П.І.Б. чергового дослідника, без перехідних словосполучень і преамбул. 

Це не личить кандидатській дисертації. 

Переходячи до наступного підрозділу дисертації Т.С. Китиченко, треба 

відзначити достатньо високий науково-методологічний рівень здійсненого 
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нею аналізу історичних/історіографічних джерел (параграф 1.2 – 

«Джерельна база дослідження»), який нерозривно супроводжується 

аналізом умов їх формування (С.57-64). Авторкою було актуалізовано 

представницький комплекс джерел за темою – 161 одиниця зберігання із 

фондів архівних, музейних і бібліотечних установ міст Києва, Харкова та 

Одеси (С.196-212), і 348 позицій у списку опублікованих джерел (С.212-

242). Обрана дисертанткою класифікаційна схема видається нам, у цілому, 

зваженою та виправданою (С.58). Закинемо, хіба що, дещо застарілий 

розподіл джерел на «опубліковані» та «архівні» (С.58-59). 

Підрозділ 1.3. «Теоретико-методологічні засади дослідження» (С.64-

71) було виписано дисертанткою старанно, але й без особливих новацій, 

тобто, традиційно. Головним зауваженням буде те, що ведучи розмову про 

використання конкретних спеціально-історичних методів, варто було б на 

конкретних прикладах пояснити застосування кожного із них для 

розв’язання поставлених завдань, а не обмежуватися простим переліком. 

Другий розділ дисертаційного дослідження – «Становлення 

історичного джерелознавства в підросійській Україні» (С.72-119), 

Т.С. Китиченко присвятила дослідженню того, яким чином на хвилі 

романтичного осягнення власного минулого (переважно козацької доби 

історії) вітчизняні інтелектуали-гуманітарії включилися в процеси 

виявлення, фондування, наукового вивчення та оприлюднення історичних 

джерел. На увагу заслуговує той факт, що дисертантка спромоглася дати 

розгорнуту картину того, як тісно були взаємопов’язані практичні кроки із 

розбудови мережі університетів, музеїв і наукових товариств на теренах 

українських губерній Російської імперії із паралельними спробами 

переходу від простої емпірики на більш високий теоретичний рівень 

дослідження комплексів історичних джерел (здебільшого тих із них, які 

могли стати основою для студіювання історії України).  

Високо оцінюючи працю, виконану авторкою дисертаційного 

дослідження, ми, все ж таки, змушені не обминути всі помічені недоліки й 

зробити зауваження, в чому власне й полягає опонування. Зробимо це по 

кожному із параграфів Розділу 2. 

Параграф 2.1. «Формування історичного джерелознавства та його 

теорії як наукової  та навчальної дисципліни» (С. 72-94): 

• Аналізуючи внесок французьких вчених-«енциклопедистів» другої 

половини XVIII ст. у розробку поняття «історичне джерело», варто було 

вказати на проміжну ланку між їх напрацюваннями та здобутками їх 

попередників XVII ст. Такими, безперечно, стала робота «Дух законів» 
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Шарля-Луї Монтеск’є, при написанні якої її автором серед використаних 

джерел прямо вказувалися твори античних авторів, пам’ятки 

юриспруденції різних історичних епох, етнографічні джерела, тобто, не 

тільки було дано визначення історичного джерела, але й намічено їх 

класифікаційні ознаки (С.72-73). 

• Здобувачці треба було не вдовольнятись простою констатацією 

наукових діянь того чи іншого науковця, а спробувати зазирнути за 

лаштунки інтелектуальної лабораторії. Як приклад: згадуючи про 

діяльність А.О. Скальковського в якості публікатора історичних джерел, 

дисертантка не демонструє обізнаності й розуміння того, звідки ж 

виходить його зацікавленість цим видом наукової роботи. Гадаємо, що не 

зайвим було б пояснити це сказавши про його службу в канцелярії 

новоросійського і бессарабського генерал-губернатора, поїздки теренами 

Південної України заради збору історичних джерел для написання 

«Хронологического обозрения истории Новороссийского края», 

віднайдення і порятунок ним Архіву Коша Нової Запорозької Січі 

(АКНЗС). Це б значно наблизило читача (й авторку) до розуміння 

детермінованості джерелознавчих студій істориків ХІХ – поч. ХХ століть 

(С.74-75). 

• Інший сюжет: такі знакові події у науковому житті другої чверті ХІХ 

ст., як відкриття Університету Св. Володимира у Києві (1834) та 

заснування Київської Археографічної Комісії (1843) варто було ув’язати із 

такими нагальними завданнями російського уряду в Україні, як протидія 

польським впливам на Правобережжі, демонтажу культурної спадщини 

Речі Посполитої та запобіганню подальших польських повстань (С.77).  

Подекуди текст параграфу 2.1. грішить й елементарною 

неструктурованістю – без всякої преамбули дисертантка переходить від 

розгляду ситуації в університетському середовищі Києва відразу до 

Харкова (С.78).  

Зауваження до підрозділу 2.2. «Джерелознавство та розвиток 

історичної освіти, архівної, музейної й археографічної справи» (С.94-119), 

будуть такими: 

• Сюжет, пов’язаний із розвитком фольклористичних досліджень та їх 

впливу на теоретичне джерелознавство, вартий був більшої уваги 

(загадати лише масштабні публікації на сторінках «Киевской старины» 

1882 – 1905 рр.!) (С.94-95). 
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• Трапляється дубляж матеріалу, коли одна й та сам праця – «Краткое 

описание Киева…» (1820) М.Ф. Берлінського розглядається два рази 

поспіль у тотожних контекстах (С.74, 94).  

• Дисертантка не завжди застосовує для класифікації вдалі 

атрибутивні параметри: так, називає «періодичним виданням» ті ж 

«АЮЗР» (1859 – 1911), хоча коректніше було б позначити їх як «серійне» 

або «продовжуване» (С.97). 

• Суттєвим недоліком параграфу є те, що не отримала логічного й 

очікуваного продовження тема археографічного (насамперед, едиційного) 

напрямку діяльності губернських археографічних комісій. Це тим більш 

прикро, що принаймні три з них мали свої продовжувані видання: 

Таврійська (ИТУАК), Катеринославська (ЛЕУАК) та Полтавська 

(ТПУАК). А ж деякі публікації на їх сторінках були впорядковані 

вступними статтями та науково-довідковим апаратом, що несуть в собі 

багатий матеріал до розуміння особливостей розвитку історичного 

джерелознавства (С.103). 

• Крім цього, Т.С. Китиченко абсолютно не згадала про таку важливу 

музейну установу, як Музей О. Поля (нині ДІМ ім. Д. Яворницького, який 

був одним із флагманів польової, камеральної та едиційної археографії 

Нижньої Наддніпрянщини (С.115-118). Це тим більш прикро, оскільки 

дослідниця розглянула діяльність самого Д.І. Яворницького як 

джерелознавця (С.125-126, 148-149). До того ж, не гріх було б згадати й 

про старшого товариша й друга Яворницького – олександрівського 

вченого Я.П. Новицького, в активі якого й публікація джерел з АКНЗС, 

записи й видання фольклорних текстів з теренів історичного Запорожжя, 

заснування, врешті-решт, архіву й музею в м. Запоріжжі (Олександрівську) 

у 1921 – 1923 рр. 

Третій розділ дисертації – «Опрацювання теоретико-методологічних 

проблем історичного джерелознавства» (С. 120-151). До притаманних 

йому позитивних моментів слід віднести ретельний аналіз процесу 

дослідження вітчизняними істориками-джерелознавцями різних аспектів 

теоретичного джерелознавства. У той же час, маємо й окремі свідчення 

авторських прорахунків. Так, у підрозділі 3.1. «Визначення предмета, 

структури та завдань історичного джерелознавства його міжпредметних 

зв’язків» (С.120-127), не завжди вірними є судження та акцентації у оцінці 

авторів та їх творчого доробку. Зокрема, М.І. Костомаров постає як «лідер 

романтичного напрямку», в той час як доречніше було б згадати про те, 

що він, фактично, був засновником «народницької» течії у вітчизняній 
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історіографії, в той час як романтизм його, здебільшого, проявився лише в 

жанрі історичної біографістики та в літературній творчості (С.120). Трохи 

далі (С.128), авторка згадує про це, але це було «далі», в той час як вперше 

враження від її сприйняття образу Костомарова залишається «змазаним». 

Текст підрозділу 3.2. «Наукове осмислення природи джерела. 

Класифікації історичних джерел» (С.128-150) дисертаційного дослідження 

здався нам важким для сприйняття. Його утворюють відомості взяті 

дисертанткою з текстів монографій, підручників, наукових статей та 

передмов до наукових публікацій, здійснених науковцями. Манера 

викладення фактографічна, без розподілу на течії та напрямки. 

Дисертантка намагалася окреслити їх – «неоромантики, позитивісти, 

неокантініанці» – але ці характеристики більшою мірою стосуються 

згаданих у їх рамках вчених як істориків-наративістів, але ж не їх як 

джерелознавців (С.150).  

Головне зауваження до обох параграфів Розділу 3 – за стилем 

викладення то є добірка суджень різного ступеню аналітики й 

теоретизування з-під пера провідних істориків досліджуваної доби. А 

хотілося б у тексті побачити більше аналітики, роздумів, співставлень, 

описів наукових дискусій, реконструкцій інтелектуального діалогу між 

вченими… 

У четвертому розділі дисертації – «Розробка методики дослідження 

джерел в історичній науці підросійської України» (С. 151-186) 

Т.С. Китиченко поставила собі за мету дати оцінку внеску істориків 

підросійської України у становлення вітчизняного історичного 

джерелознавства та його методологічних засад. У цілому це їй вдалося, 

можемо згадати й кілька по-справжньому свіжих інтелектуальних 

пропозицій. Так, здобувачкою було здійснено розгляд наукової дискусії 

між Г.Ф. Карповим і М.І. Костомаровим щодо окреслення меж джерельної 

бази з історії України (С.154-155). 

Однак, не обійшлося й без відхилень від «генеральної джерелознавчої 

лінії», несвідомих аберацій та просто недопрацьованих фрагментів у 

тексті. Наприклад, у параграфі 4.1. «Загальнонаукові та міждисциплінарні 

підходи й методи» (С.151-162), наведені дисертанткою приклади 

застосування істориками джерелознавчої методології часом не вдалі й 

лежать у площині власне історії, а не джерелознавства: той же розгляд 

проблем виникнення Давньоруської держави М.Т. Каченовським (С.152). 

Багато гарних починань залишилися незавершеними: Т.С. Китиченко 

описує методологічний інструментарій французьких істориків-
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позитивістів, але ж не розкриває зі всією широтою, яким чином їх ідеї 

були засвоєні вітчизняними вченими. Як очікуваний наслідок такого 

підходу – дисертантка вдовольняється констатацією факту, що доцент 

Київського університету П.І. Аландський цитував француза А. Тардіфа 

(С.160).  

У підрозділі 4.2. «Розробка спеціальних історичних методів і 

джерелознавчих методик» (С.162-171) авторка розглядає використання 

історико-порівняльного методу, але задовольняється вказівками на авторів 

та їх цитуванням (по суті, наводяться судження істориків щодо важливості 

компаративістики). Конкретні приклади при цьому не наводяться (С.163-

167). Поза увагою дисертантки залишилися проблеми розробки таких 

вузько-спеціальних джерелознавчих методів, як текстологічний аналіз (а 

це ж був той самий час, коли здійснювалося вивчення давньоруських 

літописів О.О. Шахматовим та розробка ним власних оригінальних 

методик!) та формулярно-клаузульний аналіз, імплементація якого із 

західно-європейського на вітчизняний ґрунт у другій половині ХІХ ст. дав 

суттєвий поштовх розвиткові дипломатики (С.163-167). Це тим більш 

прикро, що в наступному параграфі – 4.3. «Концепція зовнішньої та 

внутрішньої критики як двох етапів дослідження історичних джерел» 

(С.172-185), сама ж дисертантка обширно розмислює щодо розвитку 

практик внутрішньої критики джерел (С.173-183).  

Наприкінці дозволимо собі поділитися й міркуваннями, так би мовити, 

концептуального характеру. Як і більшість авторів кандидатських 

дисертацій Т.С. Китиченко в певний момент, «стояла на роздоріжжі», та 

обирала дослідницький шлях, який  мав вплинути на характер роботи в 

цілому. Вона спробувала зобразити розвиток історичного джерелознавства 

в наукових центрах Києва, Одеси та Харкова в 1840-х – на початку ХХ ст. 

як самодостатній процес, без врахування єдиного інтелектуального 

простору який мав місце в академічному середовищі Російської імперії в 

цей час. Без зображення зв’язків, обміну думками вітчизняних науковців із 

колегами з університетів Москви, Санкт-Петербургу, Казані, Дерпту, 

Варшави й ін. Нам здається, що кінцевий продукт міг би бути більш 

змістовним і цікавим, якби здобувачка спробувала піти в альтернативному 

напрямку. Але, наголосимо, це виключно наше розмірковування. 

У висновках Т.С. Китиченко зробила узагальнення проведеного 

комплексного дослідження (C.186-195). Висновки повною мірою 

репрезентують положення основної частини дисертаційного дослідження. 

Відзначимо й той факт, що головні висновки дисертації знайшли 
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відображення в публікаціях на сторінках наукових часописів України, в 

тому числі й у включених до переліку фахових. 

Констатуючи наявність у дисертаційному дослідженні певної кількості 

лакун, помилок й недоробок, зауважимо, що число їх не є таким, яке може 

суттєво вплинути на нашу, в цілому, позитивну його оцінку. 

Підсумовуючи, зазначимо, що дисертація Т.С. Китиченко є самостійним та 

логічно завершеним дослідженням. Здобувачка продемонструвала знання 

досліджуваної проблеми, уміння опрацьовувати надбання попередників у 

дослідженні проблеми, критично аналізувати різноманітні історичні 

джерела.  

Актуальність і рівень розкриття поставлених проблем, новизна 

дисертації і ступень обґрунтованості винесених на захист наукових 

положень відповідає вимогам Порядку присудження наукових ступенів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 

року №567, а відтак її авторка – Китиченко Тетяна Сергіївна заслуговує на 

присудження їй наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні 

історичні дисципліни. 
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