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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми. Кам’янець-Подільський державний український 

університет, що постав у добу Української революції 1917–1921 рр. завдяки 
спільним зусиллям представників місцевої інтелігенції, самоврядних органів краю 
та центральних урядових структур привертає сьогодні до себе значну увагу 
науковців. У структурі навчального закладу був заснований і богословський 
факультет, який функціонував лише до завершення визвольних змагань в їх 
основній фазі, однак впродовж цього короткого відрізку часу активно 
розроблялися як  концептуальні засади інтеграції богослов’я в університетське 
інтелектуальне середовище, так і відпрацьовувалися освітні практики. Тому 
студіювання різних аспектів розвитку богословської освіти в національному 
державному університеті на Поділлі, крім суто пізнавальних запитів, надає для 
сьогодення вельми цінний практичний матеріал, сприяючи визначенню шляхів і 
напрямів її реформування та піднесення православної теології на суттєво інший 
рівень, включно з підготовкою військових капеланів, чого так потребує сучасна 
Українська армія.  

Вивчення історії богословської освіти актуалізується й тим фактором, що в 
останні роки відбувається активна її інтеграція в державний освітній простір. Ще 
у 2005 р. теологію визнано на державному рівні повноцінною науковою 
дисципліною. У травні 2010 р. ВАК України долучила теологію до переліку 
спеціальностей, за якими дозволено проводити захист дисертацій на здобуття 
наукових ступенів кандидата і доктора наук, а в березні 2011 р. Кабінет Міністрів 
України урядовою постановою розмежував її за конфесійною ознакою та виділив 
в окремий напрям із підготовки фахівців з вищою освітою.   

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 
виконано відповідно до науково-дослідної програми відділу історії України  20-
30-х рр. ХХ ст. Інституту історії України НАН України, кафедри суспільних 
дисциплін Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, є складовою 
програми „Національно-культурне відродження на Поділлі (початок 
ХХ століття)” (державний реєстраційний номер 0115U004580).  

Об’єктом дослідження визначено становлення і розвиток національної 
вищої школи впродовж 1918–1920 рр.  

Предметом дослідження є форми організації навчальної та наукової 
діяльності богословського факультету Кам’янець-Подільського державного 
українського університету.  

Хронологічні рамки студії охоплюють період із весни 1918 р. до пізньої 
осені 1920 р. Нижня межа пов’язана з постанням ідеї щодо заснування у структурі 
Кам’янець-Подільського державного українського університету богословського 
факультету, а верхня – умотивовується остаточною ліквідацією теологічної ланки 
у вітчизняній вищій школі. Однак для повноцінного розкриття теми лапідарно 
простежено ґенезу становлення вищої богословської освіти на українських 
землях, що зроблено поза нижніми хронологічними рамками, а частковий вихід за 
межі верхнього часового діапазону обумовлюється потребою аналізу життєвих 
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мотивацій і фахової діяльності членів академічної корпорації підрозділу за умов 
встановлення радянської влади. 

Мета дисертаційної роботи полягає у відтворенні та комплексному аналізі 
процесу заснування, функціонування та ліквідації богословського факультету 
Кам’янець-Подільського державного українського університету.  

Для її реалізації визначено такі завдання: 
– охарактеризувати історіографію, джерельну базу та теоретико-

методологічні засади дослідження;  
– висвітлити витоки становлення вищої богословської освіти на українських 

землях; 
– проаналізувати процес заснування богословського факультету Кам’янець-

Подільського державного українського університету та його юридичне 
оформлення;  

– розглянути найважливіші аспекти організації навчального процесу та 
наукової діяльності на богословському факультеті;  

– простежити специфіку формування професорсько-викладацького складу, 
його участь в адмініструванні факультету та університету й громадсько-
просвітницькій діяльності;  

– з’ясувати правила прийому, умови проживання та форми самоорганізації 
студентства;  

– виявити основні напрями діяльності професорсько-викладацької корпорації 
на ниві культурно-просвітницького та церковного відродження Подільського 
краю; 

– розкрити вплив політичних обставин на процеси реорганізації й остаточної 
ліквідації богословського факультету.  

Методологічні засади дослідження базуються на фундаментальних 
принципах історизму, наукової об’єктивності, системності та всебічності. У своїй 
сукупності вони уможливили розкриття багатьох різнопланових питань, що 
становлять предметне поле нашої праці у динаміці та з урахуванням конкретних 
суспільно-політичних умов доби. Застосування історико-антропологічного 
підходу, в межах якого виокремлено інтенсивний мікроаналіз, дозволило значно 
розширити методологічний арсенал та зосередити увагу на мотиваціях і діях як 
окремих особистостей, так і академічної спільноти підрозділу.  

У дослідженні використано загальнонаукові методи (аналіз і синтез, 
статистичний, кількісний аналіз, логічний аналіз, систематизації) та спеціальні 
історичні методи (проблемно-хронологічний, історико-типологічний, історико-
порівняльний). Важливими особливостями мікроісторії є інтенсивне вивчення 
усіх доступних джерел, докладний аналіз усього масиву фактів, використання 
описового та просопографічного методів.   

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертаційна робота є першим в 
українській історіографії комплексним дослідженням проблеми становлення 
теологічної освіти у стінах національного світського вищого навчального закладу, 
заснованого в добу гетьманату П. Скоропадського. У виконаному дослідженні 
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підставово обґрунтована низка положень, що містять наукову новизну. Зокрема, 
вперше:  

– охарактеризовано різні варіанти законопроекту про заснування 
богословського факультету Кам’янець-Подільського державного українського 
університету;  

– здійснено аналіз навчальної програми у розрізі курсів та дисциплін, що 
становили предмет викладів на богословському факультеті та охарактеризовано 
наукові студії і гурткову роботу;  

– розкрито особливості ставлення функціонерів радянської влади до 
теологічної ланки вищого навчального закладу на Поділлі;  

набуло подальшого розвитку: 
– розширення джерелознавчого поля досліджуваної проблематики шляхом 

уведення до наукового обігу значної кількості малодосліджених та раніше 
невідомих архівних документів; 

– з’ясування концептуальних підходів посадових осіб Міністерства народної 
освіти, Міністерства ісповідань та представників професорсько-викладацького 
складу Київської духовної академії до засад організації богословського 
факультету в структурі державних університетів, вироблення зразкового 
навчального плану та ін.;  

– вивчення біографічних даних життя і творчості провідних науково-освітніх 
співробітників, котрі склали професорсько-викладацьку корпорацію теологічного 
факультету Кам’янець-Подільського державного українського університету та 
персонального складу студентського контингенту.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у збагаченні наявних 
знань із розвитку освіти і культури України знакового періоду вітчизняної історії, 
яким є доба національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. Зібраний фактичний 
матеріал та зроблені на його основі теоретичні узагальнення можуть бути 
враховані і творчо використані при підготовці монографічних праць та навчально-
методичних посібників з історії Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка, історії теологічної освіти у вищих навчальних 
закладах, розробці тематичних розділів з історії України.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 
обговорювалися на засіданнях відділу історії України 20-30-х рр. ХХ ст. Інституту 
історії України НАН України, кафедри суспільних дисциплін Хмельницької 
гуманітарно-педагогічної академії та доповідалися на міжнародних і вітчизняних 
наукових конференціях: ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції 
„Кам’янець-Подільський у контексті українсько-європейських зв’язків: історія і 
сучасність” (Кам’янець-Подільський, 2006 р.), Міжнародній науково-краєзнавчій 
конференції „Поділля в житті, діяльності і творчості Юхима Сіцінського та 
Володимира Січинського” (Кам’янець-Подільський, 2009 р.), ХІІІ Подільській 
історико-краєзнавчій конференції (Кам’янець-Подільський, 2010 р.), Науково-
теоретичній конференції „Проблеми та перспективи розвитку світових мов в 
умовах культурної глобалізації” (Хмельницький, 2010 р.), Всеукраїнській 
науково-практичній конференції „Університетські бібліотеки в сучасному 
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інформаційному просторі” (Кам’янець-Подільський, 2015 р.), V всеукраїнській 
науково-практичній конференції „Духовні витоки Поділля: науковці в історії 
краю” (Хмельницький, 2015 р.), ІІ Міжнародній науково-практичній конференції 
„Наукові пошуки: актуальні проблеми теорії і практики” (Київ, 2015 р.), VІІІ 
всеукраїнській науково-практичній конференції „Історія, культура та освіта: 
християнський вимір” (Хмельницький, 2015 р.), Всеукраїнській (з міжнародною 
участю) науково-практичній конференції „Архіви–наука–суспільство: шляхи 
взаємодії” (Київ, 2015 р.).  

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 22 
статті, у тому числі 11 у наукових фахових виданнях України, 2 статті у 
закордонних виданнях, а також 9 статей у збірниках конференцій та журналах.  

Структура та обсяг дисертації. Робота побудована за проблемно-
хронологічним принципом та підпорядкована поставленій меті і завданням. 
Дисертаційне дослідження складається з переліку умовних позначень, вступу, 
чотирьох розділів (дванадцяти підрозділів), висновків, додатків, списку 
використаних джерел та літератури (529 бібліографічних позицій). Загальний 
обсяг дисертації становить 270 сторінок, з яких основна частина – 188 сторінок, 
список використаних джерел та літератури – 61 сторінка, додатки – 21 сторінка.  

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність вибраної теми, визначено об’єкт, 

предмет, мету й основні завдання, окреслено хронологічні межі студії, 
сформульовано методологічні принципи та методи дослідження, розкрито 
наукову новизну, практичне значення роботи, подано відомості про апробацію 
результатів дослідження, його структуру та обсяг.  

У першому розділі „Історіографія, джерельна база та теоретико-
методологічні засади дослідження” здійснено огляд наукової літератури та 
комплексу джерел, а також охарактеризовано методологічні засади студії.  

У підрозділі 1.1 „Історіографічний огляд проблеми” проаналізовано 
історіографічну базу дослідження. 

З’ясовано, що першими дослідниками історії богословських факультетів у 
вітчизняній університетській структурі виступили безпосередні учасники 
Української революції 1917–1921 рр., праці яких із цілком об’єктивних причин, як 
правило, виконувались  переважно в публіцистичному стилі. Показано, що після 
поразки національно-визвольних змагань центр продукування нових студій із 
заявленої теми переміщується поза межі України. Зокрема, за кордоном 
з’являються оригінальні праці В. Біднова, Д. Дорошенка, О. Лотоцького, 
І. Огієнка, О. Пащенко та інших відомих українських істориків, державних і 
громадських діячів, які заклали ґрунтовні підвалини для подальшого осмислення 
досліджуваного феномена та не були обтяжені жорсткими методологічними 
настановами.  

Натомість констатовано, що в українській радянській історіографії окреслена 
тема з огляду на її яскраве національне та релігійне забарвлення не могла стати 
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предметом об’єктивного наукового вивчення. У поодиноких працях, що вийшли у 
цей період, проблема теологічної освіти висвітлена фрагментарно й однобічно, а 
застосовані дослідниками підходи позначені яскраво вираженим критерієм 
класової приналежності та класової спрямованості в оцінці осіб духовного сану та 
явищ церковно-освітнього життя.  

Зазначено, що новітній історіографічний період позначений кардинальними 
змінами в підходах до осмислення українського історичного процесу. Одним із 
перших, хто за нових історичних обставин звернувся до висвітлення драматичної 
долі національної Церкви на Поділлі на початку ХХ ст., був А. Зінченко. У 
контексті розробки різнопланових питань, пов’язаних із українізацією церковного 
життя, він окрему увагу приділив участі у цьому процесі представників 
професорсько-викладацької корпорації КПДУУ. Показано, що окремі аспекти 
заснування теологічного структурного підрозділу навчального закладу відстежив 
В. Ульяновський, а його функціонування за доби Директорії УНР – 
Б. Андрусишин. Зауважено, що найбільш повно до осмислення досліджуваного 
явища підійшов О. Завальнюк. У низці студій професор змістовно проаналізував 
структури навчального закладу, обставини формування професорсько-
викладацького складу, проблеми щодо організації навчально-виховного процесу, 
створення допоміжних закладів та лабораторій. Акцентовано, що крізь призму 
біографістики життєвий шлях та культурно-громадську діяльність представників 
богословського факультету досліджували О. Завальнюк, С. Копилов, 
В. Ляхоцький, А. Марушкевич, А. Портнов, Є. Сохацька, М. Тимошик, 
А. Трембіцький, І. Тюрменко та ін. У контексті сформульованої теми відзначено 
публікації М. Баюка, Е. Зваричук та Д. Яневського з історії організації 
навчального процесу на факультеті, розвідки А. Брижак, Д. Кузовенкова, А. Опрі, 
І. Преловської про участь професорсько-викладацької корпорації в діяльності 
Кирило-Мефодієвського братства, студії В. Лозового, В. Мацька, П. Слободянюка 
з дослідження українізаційних процесів Української Православної Церкви на 
Поділлі, матеріали В. Моздіра, А. Трембіцького з аналізом діяльності 
представників богословського факультету у допомогових акціях Подільського 
товариства Червоного Хреста, праці О. Надтоки та В. Силантьєва, присвячені 
розгляду передісторії та сутності питання.  

Отже, аналіз історіографічних праць з даної проблематики засвідчує, що тема 
становлення вищої теологічної освіти у національних світських вищих 
навчальних закладах в історіографічній літературі сформульована не була і як 
комплексна проблема не розглядалася. У наявних на сьогодні розвідках 
висвітлюються лише окремі її аспекти. 

У підрозділі 1.2 „Джерельна база” розглянуто комплекси архівних та 
опублікованих джерел. Проаналізовано матеріали центральних та регіональних 
архівосховищ, зокрема Центрального державного архіву вищих органів влади і 
управління України (фонди 166, 538, 1064, 1065, 1071, 1072, 1131, 1429, 1509, 
2201, 2581, 2582, 3646), Центрального державного історичного архіву м. Києва 
(фонди 182, 711), Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва 
України (фонд 39), Інституту рукопису Національної бібліотеки України 
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імені В. І. Вернадського (фонди Х, 43, 160), Державного архіву м. Києва (фонд Р–
936), Державних архівів Хмельницької (фонди Р–12, Р–103, Р–260, Р–302, Р–336, 
Р–582, Р–1128, Р–1158, Р–3333, Р–6193) та Вінницької (фонди Д–54, Д–255) 
областей.  

Із опублікованих документальних збірок слід відзначити фундаментальні 
видання, підготовлені дослідниками провідних наукових та архівних інституцій, в 
яких комплексом різнопланових матеріалів, зокрема й тих, що безпосередньо 
стосуються функціонування богословського факультету Кам’янець-Подільського 
державного українського університету, відтворено культурно-освітнє будівництво 
доби гетьманату П. Скоропадського та Директорії УНР1.  

Підкреслено, що важливу групу джерел складають документи особового 
походження, позаяк аналізована мемуарна література відбиває становлення 
самосвідомості особистості та її взаємовідносин із соціальними групами різних 
масштабів та ставлення до суспільних процесів. Наголошено на особливій 
значимості спогадів, що належать авторству державних діячів – Д. Дорошенку, 
В. Зіньківському, П. Скоропадському, а також представникам академічної 
спільноти – Л. Білецькому, П. Білону, І. Огієнку, С. Русовій та ін.  

Зауважено, що вагоме місце у студіюванні предметного поля дисертаційної 
праці займає центральна та регіональна преса 1918–1920 рр., на сторінках якої 
віддзеркалено широку палітру проблемних питань, пов’язаних із 
функціонуванням богословського факультету Кам’янець-Подільського 
державного українського університету.  

Таким чином, охарактеризований комплекс опублікованих і неопублікованих 
джерел дав можливість зробити висновок, що джерельна база є достатньо 
репрезентативною для розкриття окреслених мети і завдань дисертації. Вона 
представлена різноплановими матеріалами, які дозволяють висвітлити історію 
заснування та функціонування богословського факультету Кам’янець-
Подільського державного українського університету у 1918–1920 рр. 

У підрозділі 1.3 „Понятійний апарат та методологія дослідження” 
уточнено означення ряду базових термінів („богослов’я/теологія”, „університет”, 
„факультет”, „кафедра”, „професорсько-викладацька корпорація”) та 
обґрунтовано методологічні засади дисертації. Показано, що одним із найбільш 

                                                
1 Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки. Листопад 1918 – 

листопад 1920 рр.: Документи і матеріали : [у 2-х т., 3-х ч.] / упорядники : В. Верстюк 
(керівник) та ін. – К. : вид-во імені Олени Теліги, 2006.  Т. 1. – 687 с.; Директорія, Рада 
Народних Міністрів Української Народної Республіки. Листопад 1918 – листопад 1920 рр.: 
Документи і матеріали : [у 2-х т., 3-х ч.] / упорядники : В. Верстюк (керівник) та ін. – К. : вид-во 
імені Олени Теліги, 2006. – Т. 2. – 743 с.; Українська Держава (квітень – грудень 1918 року). 
Документи і матеріали : [у 2-х т., 3-х ч.] / упорядники : Р. Пиріг (керівник) та ін. – К. : Темпора, 
2015. – Т. 2. – 412 с.; Українська Центральна Рада: Документи і матеріали : [у 2 т.] / упорядники 
: В. Верстюк (керівник) та ін. – К. : Наукова думка, 1996. – Т. 1 : 4 березня – 9 грудня 1917 р. – 
588 с.; Листування митрополита Іларіона (Огієнка) / упорядник о. Ю. Мицик. – К. : Видавничий 
дім „Києво-Могилянська академія”, 2006. – 566 с.; Листи громадських діячів, представників 
української науки, культури і церкви до Івана Огієнка (митрополита Іларіона) 1910–1969 / 
упорядники : І. Преловська та ін. – К. : вид-во імені Олени Теліги, 2011. – 744 с.  
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оптимальних напрямів до розв’язання досліджуваної проблеми є мікроісторичний 
аналіз. Його застосування дозволило звернути увагу на найдрібніші нюанси, 
зокрема на міжособистісну та міжгрупову взаємодію, які неможливо відобразити 
в процесі макродослідження, але які, втім, дають змогу порушити широке коло 
питань та зробити цілком обґрунтовані узагальнювальні висновки.  

У другому розділі „Заснування та організаційно-правові засади 
функціонування богословського факультету” висвітлено витоки теологічних 
студій на українських землях, охарактеризовано процес обґрунтування 
концептуального розгортання ідеї заснування богословських факультетів в 
університетській структурі та проаналізовано етапи її практичної реалізації.  

У підрозділі 2.1 „Витоки теологічних студій в університетах на українських 
землях” розглянуто розвиток теології у Львівському і Чернівецькому 
університетах та становище богослов’я у вищих школах Наддніпрянської 
України. Відзначено, що на кшталт західноєвропейської практики у Львові та 
Чернівцях теологічні факультети з’явилися відразу ж із відкриттям вищих 
навчальних закладів. Організаційно вони вибудовувались на засадах внутрішньої 
автономії, хоча при цьому й перебували під патронатом різних християнських 
церков. Показано, що впродовж усього функціонування структурних підрозділів 
змістовне навантаження навчального процесу зазнало лише часткових змін 
шляхом вмонтування до навчальних планів нових предметів. Викладацький склад 
відзначався належним рівнем наукової підготовки. З’ясовано, що наприкінці ХІХ 
– початку ХХ ст. у Львівському університеті на тлі суперництва за контролем над 
навчальним закладом загострилися стосунки української та польської сторін.  

Констатовано, що освітня традиція Наддніпрянської України відверто 
взорувалася на організаційну структуру єзуїтських колегій. Натомість сформована 
на початку ХІХ ст. у Російській імперії університетська система не передбачала в 
структурі вищих навчальних закладів теологічних підрозділів, а лише уводила 
одну міжфакультетську кафедру богослов’я. Зауважено, що дискусії з цього 
питання в освітньому університетському середовищі та серед викладачів 
духовних академій не припинялися до початку ХХ ст.  

У підрозділі 2.2  „Заснування богословського факультету” проаналізовано 
різні аспекти, які безпосередньо чи опосередковано пов’язані з відкриттям 
богословського факультету в структурі КПДУУ. Встановлено, що початково 
ініціаторами цієї ідеї виступили представники кам’янецької культурно-
просвітницької громадськості, а першим на офіційному рівні цей непростий 
процес започаткував Міністр народної освіти М. Василенко. Згодом до вирішення 
питання долучилися посадові особи Міністерства ісповідань, зокрема очільник 
духовного відомства В. Зіньківський, та викладацька спільнота Київської 
духовної академії. За участі представників цих інституцій було проведено 
декілька спільних нарад, під час яких дебатувалися надто важливі та принципові 
питання майбутньої конструкції богословських факультетів. Найбільшу дискусію 
у цьому сенсі викликало обговорення проблеми підпорядкованості теологічних 
структурних ланок.  
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У підрозділі 2.3 „Юридичне оформлення теологічного структурного 
підрозділу” констатовано, що розпочатий процес із відкриття богословського 
факультету в університетській структурі було завершено 20 листопада 1918 р. 
підписанням гетьманом П. Скоропадським спеціального закону, проекти якого 
особисто розробляв ректор І. Огієнко. Відповідно до статей цього нормативного 
документа новий підрозділ підпадав під дію тих самих приписів, що й інші 
факультети навчального закладу. Законом визначався вичерпний перелік 
двадцяти кафедр структурної ланки, а також порядок призначення декана 
факультету та першого складу професорсько-викладацької корпорації.  

У третьому розділі „Науково-освітня та просвітницька діяльність 
богословського факультету” розглянуто організацію навчального процесу та 
наукової діяльності, формування викладацького складу та студентського 
контингенту, проаналізовано участь академічної спільноти у культурно-
просвітницькому та церковному житті Подільського краю.  

У підрозділі 3.1 „Організація навчального процесу та наукової діяльності” 
охарактеризовано зміст дискусії, яка точилася у фаховому середовищі навколо 
положень, що сутнісно наповнювали канву зразкового навчального плану для 
богословських факультетів державних університетів, розробником якого за 
дорученням Міністерства ісповідань виступив професорсько-викладацький склад 
Київської духовної академії. З’ясовано, що у відповідності до його норм увесь 
курс поділявся на слухання загальнообов’язкових та спеціальних предметів на 
п’яти відділах і був розрахований на чотири роки. У подальшому план зазнав 
важливої корекції включенням до обов’язкового студіювання кожним студентом 
предметів українознавства. Продемонстровано, що вагома роль у якісному 
забезпеченні функціональних обов’язків, пов’язаних зі створенням відповідних 
для слухачів умов щодо підготовки до навчальних занять та провадження 
наукової діяльності усім представникам академічної спільноти, відводилася 
університетській бібліотеці, книжковий фонд якої постійно поповнювався 
спеціальною літературою морально-релігійного змісту. Це дало змогу 
професорсько-викладацькому складу та студентству активно долучатися до 
розробки наукових студій та написання проповідей. Відзначено, що практична 
апробація останніх відбувалася у домовій Свято-Миколаївській церкві, а з 
науковими повідомленнями богослови мали можливість виступати на історико-
філологічній секції наукового товариства та на засіданнях гомілетичного гуртка і 
„Студії чистого християнства”.  

У підрозділі 3.2 „Викладацький склад богословського факультету” 
висвітлено процес формування професорсько-викладацького складу теологічного 
факультету КПДУУ. Встановлено, що відбувався він шляхом запрошення на 
вакантні посади здібних до наукової праці випускників Київської духовної 
академії (М. Васильківський, І. Любарський, Й. Оксіюк) та місцевих 
інтелектуальних сил (О. Неселовський, Ю. Сіцінський, П. Табінський). Значні 
зусилля у цьому були докладені ректором навчального закладу І. Огієнком та 
деканом структурного підрозділу В. Бідновим. Показано, що цей процес 
відбувався не просто, однак уже у весняному семестрі 1918/1919 навчального 
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року вдалося забезпечити викладання спеціальних богословських дисциплін. 
Проте кадрова проблема залишалася актуальною впродовж усього періоду 
функціонування теологічного факультету. Зазначено, що крім викладацької 
діяльності, співробітники підрозділу запрошувалися до виконання й інших 
адміністративних функцій, що сприяло вирішенню як освітніх, так і 
господарських проблем.  

У підрозділі 3.3 „Студентський контингент теологічного структурного 
підрозділу” розглянуто правила прийому на богословський факультет. З’ясовано, 
що зарахування абітурієнтів відбувалося на загальних підставах вступу. У 
залежності до відповідності представлених документів заявленим вимогам, 
вступники поділялися на дійсних, умовно дійсних студентів та вільних слухачів. 
Проте за рішенням Ради професорів навчального закладу між ними не існувало 
різниці в справах слухання лекцій, складання іспитів, заліків і т. ін. Відмічено, що 
переважна більшість слухачів були вихідцями з Поділля, українцями за 
національністю та належали до православної конфесії. Констатовано, що з метою 
створення належних умов для навчання адміністрація навчального закладу 
відкрила бурсу та їдальню. Найбіднішим, але талановитим студентам, 
встановлювався стипендіальний фонд, для окремих із них скасовувалася плата за 
навчання або зменшувався її розмір.  

У підрозділі 3.4 „Духовно-просвітницька діяльність професорсько-
викладацького складу богословського факультету” охарактеризовано 
державотворчу та культурно-просвітницьку діяльність представників 
богословського факультету Кам’янець-Подільського державного українського 
університету. Показано, що вона проявлялася в реалізації багатьох проектів, які 
суттєво впливали на перебіг суспільно-політичного та гуманітарного життя 
Подільського краю. Найбільш знаковими з-поміж них є заснування філії Кирило-
Мефодіївського братства, що стала центром формування національного 
церковного руху, активній участі в Комісії у справі перекладу Св. Письма на 
українську мову, організації курсів з українознавства, пастирських курсів та ін. 
Окремо зосереджено увагу на публіцистичній та видавничій діяльності 
представників богословського факультету, опікування справами Подільського 
церковного історико-археологічного товариства та допомоговими акціями 
Кам’янець-Подільської філії Червоного Хреста.  

У четвертому розділі „Ліквідація богословського факультету та доля 
академічної спільноти” розглянуто становище богословського факультету 
КПДУУ за умов утвердження на Поділлі комуністичної системи влади та 
охарактеризовано життєві і фахові стратегії його представників за нових, якісно 
відмінних суспільно-політичних обставин.  

У підрозділі 4.1 „Зміна політичного режиму і ліквідація теологічного 
підрозділу” з’ясовано, що впродовж 1919–1920 рр. академічній корпорації 
богословського факультету довелося зіткнутися з підходами та практикою 
освітнього будівництва репрезентантами радянської моделі державності. У 
теоретичній площині вона базувалася на цілком відмінних світоглядних засадах у 
порівняні з діяльністю національних урядів, що вилилося у вкрай негативні 
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наслідки для теологічного підрозділу навчального закладу. Доведено, що кожного 
разу, коли в краї встановлювався комуністичний режим, відносно вищої школи 
владні інститути ухвалювали принципове рішення щодо негайної ліквідації 
богословського факультету, а до його безпосередніх співробітників та студентства 
застосовувалися заходи адміністративного впливу та політичні репресії. 
Завершився цей процес наприкінці 1920 р. остаточною ліквідацією теологічної 
ланки в структурі навчального закладу.  

У підрозділі 4.2 „Доля академічної спільноти в умовах комуністичної влади” 
показано, що після остаточного залишення у середині листопада 1920 р. 
урядовцями УНР Кам’янця-Подільського академічна корпорація державного 
українського університету постала перед подальшим життєвим вибором. Та 
частина професорсько-викладацького складу і студентства (В. Біднов, П. Білон, 
І. Огієнко, П. Табінський та ін.), котра не вважала для себе можливим 
співпрацювати з комуністичним режимом, покинула рідні терени та виїхала за 
кордон. Продемонстровано, що розпочинаючи в умовах емігрантського буття 
новий життєвий етап, практично кожен зіткнувся з низкою матеріально-
побутових та фінансових проблем, але з вірою в українську справу намагався за 
допомоги рідного університету продовжити навчальну чи наукову працю. Для тих 
представників теологічного підрозділу, хто залишився на рідній землі 
(О. Неселовський, Й. Оксіюк, Ю. Сіцінський та ін.), намагаючись власною працею 
прислужитися справі розбудови республіканської системи освіти в її 
національних формах, розпочалися важкі часи, позначенні поступовим 
утвердженням тоталітаризму в усіх сферах життя, що не виключало й 
застосування репресивних заходів. На жаль, цей процес розвивався настільки 
стрімко, що на початок 1923 р. у навчальному закладі практично не залишилося 
представників викладацького складу, котрі розпочинали свою діяльність на 
богословському факультеті, як не стало і самого університету, реорганізованого в 
Інститут народної освіти та Сільськогосподарський інститут.  

Отже, доба Української революції 1917–1921 рр. позначена реалізацією 
багатьох національних проектів загальнодержавного значення, зокрема 
заснуванням КПДУУ, в структурі якого за зразком західноєвропейських 
університетів був відкритий богословський факультет. Виконуючи державне 
замовлення з підготовки українських священиків, представники професорсько-
викладацької корпорації та студентство відігравали наразі важливу роль у справі 
піднесення культурно-освітнього рівня краян та сприяли відродженню 
Української Православної Церкви.  

Комплексне дослідження проблеми заснування, науково-освітньої та 
громадсько-просвітницької діяльності репрезентантів цієї структурної ланки 
дозволило зробити наступні висновки:  

1. Аналіз історіографічної літератури з представленої теми засвідчує, що 
виокремлення дослідницького аспекту, пов’язаного з організацією вищої 
теологічної освіти у світських вищих навчальних закладах як окремий напрям, 
лише нещодавно закріпилося в історіографії. Деякі аспекти проблеми 
безпосередні учасники національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. намагалися 
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розглянути ще на етапі функціонування інститутів української влади та за 
кордоном. Для повноцінного розгляду питання їм не вистачало доступу до прямих 
джерел. Натомість вітчизняні науковці радянської доби у дослідницьких 
розробках були жорстко детерміновані методологічними засадами, визначеними 
партійними документами. Новітній історіографічний період характерний тим, що 
гуманітарії у студіюванні теми лише фрагментарно розглянули певні сюжети 
заявленої проблематики та здебільшого окреслили дослідницьке коло питань, які 
потребують спеціальної уваги та окремого розгляду. Представленим 
дисертаційним дослідженням автор намагався заповнити цю прогалину, здійснити 
спробу систематизувати та доповнити наявні знання, і тим самим створити 
цілісну картину процесу заснування, функціонування та ліквідації богословського 
факультету Кам’янець-Подільського державного українського університету.  

Реконструюючи різні аспекти досліджуваної теми, автор опирався на 
комплекс історичних джерел, представлених матеріалами центральних та 
регіональних архівосховищ, збірниками документів, мемуарною літературою та 
документальним корпусом тогочасної періодики. У своїй сукупності джерельний 
масив містить значний об’єм унікальної змістовної інформації, що дозволило 
забезпечити повноцінне розкриття проблеми.  

Методологічною основою студіювання різнопланових аспектів заявленої 
теми стали фундаментальні принципи та методи історичного пізнання. 
Ключовими виступали принципи історизму, наукової об’єктивності, системності 
та всебічності. Наразі застосовано історико-антропологічний підхід та 
інтенсивний мікроаналіз, а також використано комплекс загальнонаукових 
(аналізу і синтезу, статистичний, кількісного аналізу, історичного та логічного, 
систематизації) та спеціальних історичних (проблемно-хронологічний, історико-
типологічний, історико-порівняльний, історико-системний) методів.  

2. Витоки становлення вищої богословської освіти на українських землях 
відстежено на прикладі Львівського та Чернівецького університетів, де 
теологічний підрозділ виступав невід’ємною складовою структури навчальних 
закладів. Викладацький склад відзначався досить високим рівнем освіти, а 
навчальний процес консервативним характером. У Львівському університеті 
більшість студентства теологічного факультету становили українці, які за 
конфесійною приналежністю були греко-католиками.  

У Харківському, Київському св. Володимира та Новоросійському 
університетах, заснованих на основі загальноімперських статутів 1804, 1835, 1863 
та 1884 рр., відповідних богословських підрозділів не передбачалося, за винятком 
спеціалізованої кафедри, хоча дискусії з цього питання не вщухали впродовж 
усього ХІХ – початку ХХ ст.  

3. Заснування теологічного факультету в структурі Кам’янець-Подільського 
державного українського університету стало можливим завдяки ініціативі, 
проявленій представниками просвітянської громадськості Кам’янця-Подільського 
та підтриманій посадовими особами Міністерства народної освіти і Міністерства 
ісповідань. Провідну роль в обґрунтуванні доцільності відкриття цієї структурної 
ланки та розробці зразкового навчального плану відіграла професорсько-
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викладацька спільнота Київської духовної академії. Юридично богословський 
факультет був затверджений 20 листопада 1918 р., коли гетьман 
П. Скоропадський підписав спеціальний закон. У відповідності до статей цього 
нормативного документа нова структурна ланка підпадала під дію тих самих 
приписів, що й інші факультети навчального закладу.  

4. Загальний зміст навчання на богословському факультеті КПДУУ 
визначався провідними тенденціями, характерними для вищої духовної освіти 
цього періоду. Значною мірою це було обумовлено тим, що укладання зразкового 
навчального плану доручили саме представникам Київської духовної академії. 
Складений ними проект неодноразово виступав предметом фахових дискусій як в 
самій академії, так і на спеціальних нарадах за участю представників Міністерства 
народної освіти та Міністерства ісповідань. Навчальний план був розрахований на 
чотири роки з поділом навчальних дисциплін на загальнообов’язкові предмети та 
спеціально-групові. Розроблений в університеті власний варіант навчального 
плану істотних змін не зазнав, проте включав до кола обов’язкових предметів 
українознавчі дисципліни. 

Практичне виконання навчальної програми наштовхувалося на певні 
проблеми, пов’язані з відсутністю відповідних фахівців. Тому на початковому 
етапі студенти богословського факультету змушені були слухати лекції разом із 
колегами з історико-філологічного факультету. Забезпеченню якісної підготовки 
до занять слугувало наповнення фондів фундаментальної бібліотеки літературою 
релігійно-морального змісту. Важливе значення в житті структурного підрозділу 
відігравала університетська церква, де богослужіння провадилося українською 
мовою.  

Представники професорсько-викладацької корпорації богословського 
факультету брали активну участь у науковому житті навчального закладу. Вони 
неодноразово виступали зі змістовними доповідями на засіданнях історико-
філологічної секції наукового товариства. Бажанням розвивати наукові студії 
продиктоване рішення щодо створення осередків богословської наукової думки – 
„Студії чистого християнства” та гомілетичного гуртка.  

5. Професорсько-викладацький склад богословського факультету КПДУУ 
формувався переважно із випускників Київської духовної академії, котрі 
відзначилися зразковим навчанням і здібностями до провадження самостійних 
наукових пошуків (М. Васильківський, І. Любарський, Й. Оксіюк) та 
запрошенням відомих науково-освітянських діячів, які проживали на Поділлі 
(О. Неселовський, Ю. Сіцінський, П. Табінський). На посаду декана був 
призначений фахівець у галузі історії церкви В. Біднов. Спільними зусиллями у 
доволі стислі терміни їм вдалося налагодити продуктивну організацію 
навчального процесу та заініціювати низку змістовних культурно-освітніх 
проектів. При цьому представники факультету активно залучалися до виконання в 
навчальному закладі інших адміністративних функцій.  

6. Студентський контингент теологічного структурного підрозділу 
формувався у відповідності до загальних „Правил”, які слугували основою набору 
слухачів й на інші факультети. Щоправда, цей процес неодноразово переривався 
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докорінними змінами, пов’язаними із зміною політичної влади в Кам’янці-
Подільському. Усього за три вступних кампанії до складу студентства 
богословського факультету було зараховано 56 слухачів. Більшість із них були 
українцями за походженням та вихідцями з Подільського краю. На час вступу 
переважна більшість абітурієнтів уже закінчила духовну семінарію та мала 
поважний вік – понад 30 років. Характерною рисою діяльності студентства 
виступало бажання до самоорганізації, що доволі яскраво проявилося у створенні 
факультетської ради.  

7. Державотворча та духовно-просвітницька діяльність представників 
професорсько-викладацької корпорації теологічної ланки Кам’янець-
Подільського державного українського університету досить виразно проявлялася 
у започаткуванні та реалізації багатьох культурно-освітніх проектів. За їхньої 
ініціативи була заснована Кам’янець-Подільська філія Кирило-Мефодіївського 
братства, яка стала осередком єднання національно налаштованої громадськості 
на ґрунті відродження Української Церкви. Братством постійно організовувалися 
богослужіння в університетській Свято-Миколаївській церкві, де була утворена 
перша на Поділлі українська парафія.  

Представники богословського факультету усіляко намагалися сприяти 
українській владі у вирішенні важливих питань державного життя. Зокрема, 
В. Біднов, Ю. Сіцінський та О. Неселовський увійшли до Ради Міністра 
ісповідань. Наказом Директорії УНР перших двоє також призначалися членами 
Українського Священного Синоду. Ю. Сіцінський брав активну участь у роботі 
Кам’янець-Подільської філії Українського Червоного Хреста, яка основним своїм 
завданням передбачала надання допомоги пораненим воякам Української армії.  

На базі академічної спільноти Кам’янець-Подільського державного 
українського університету було створено Комісію в справі перекладу Святого 
Письма на українську мову, безпосереднім результатом діяльності якої став 
переклад „Діянь Святих Апостолів”.  

Богословський факультет неодноразово виступав з ініціативою організації 
курсів українознавства для місцевого духовенства. Його представники 
запрошувалися також у різні комісії, завдання яких полягало у підняті якості 
освіти. З публічними лекціями викладачі виступали перед козаками, старшинами, 
урядовцями та широкими колами громадськості.  

8. Поступальний розвиток богословського факультету КПДУУ неодноразово 
переривався утвердженням у краї комуністичного режиму. Кожного разу 
більшовики намагалися ліквідувати теологічну структурну ланку. Восени 1920 р. 
професорсько-викладацька корпорація та студентство постали перед жорстким 
вибором – вимушена еміграція або спроба адаптуватися до нових реалій 
радянської доби. Та частина академічної спільноти, яка подалася за кордон, 
змушена була долати непереборні труднощі, пов’язані з вирішенням матеріально-
побутових проблем, а тим, хто залишився на рідній землі, намагаючись власною 
працею прислужитися справі розвитку національної системи освіти, довелося 
знову пережити адміністративний тиск з боку репрезентантів марксистського 
світогляду й, врешті, знову бути звинуваченими за політичними мотивами.  
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АНОТАЦІЯ 

Адамський В. Р. Заснування та функціонування богословського 
факультету Кам’янець-Подільського державного українського університету 
(1918–1920). – На правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 
спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Науково-дослідний інститут 
українознавства, Київ, 2016.  

У дисертації вперше на основі аналізу історіографічної літератури, залучення 
до наукового обігу комплексу архівних матеріалів, опублікованих документів, 
публікацій у періодичних виданнях системно та усебічно досліджено процес 
заснування та функціонування богословського факультету Кам’янець-
Подільського державного українського університету. 

Проаналізовано шляхи формування професорсько-викладацької корпорації, 
студентського контингенту, з’ясовано специфіку організації навчального процесу, 
наукової діяльності та участі університетських богословів у державотворчих та 
духовно-просвітницьких процесах на Поділлі.  
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Виявлено вплив політичних чинників на функціонування та ліквідацію 
богословського факультету, простежено подальшу долю академічної спільноти за 
нових умов життя.  

Ключові слова: Кам’янець-Подільський державний український 
університет, богословський факультет, кафедра, професорсько-викладацька 
корпорація, студенти, навчальний процес, наукова та просвітницька діяльність.   

 
АННОТАЦИЯ 

Адамский В. Р. Основание и функционирование богословского 
факультета Каменец-Подольского государственного украинского 
университета (1918–1920). – На правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 
специальности 07.00.01 – история Украины. – Научно-исследовательский 
институт украиноведения, Киев, 2016.  

В диссертации впервые на основании анализа историографической 
литературы, введения в научный оборот комплекса архивных материалов, 
опубликованных документов, публикаций в периодических изданиях, системно и 
всесторонне исследовано процесс основания и функционирования богословского 
факультета Каменец-Подольского государственного украинского университета. 

Проанализированы пути формирования профессорско-преподавательской 
корпорации, студенческого контингента, выяснена специфика организации 
учебного процесса, научной деятельности и участия университетских богословов 
в государственных и духовно-просветительских процессах на Подолье. 

Установлено влияние политических факторов на функционирование и 
ликвидацию богословского факультета, отслежена дальнейшая судьба 
академического сообщества в новых жизненных условиях.  

Ключевые слова: Каменец-Подольский государственный украинский 
университет, богословский факультет, кафедра, профессорско-преподавательская 
корпорация, студенты, учебный процесс, научная и просветительская 
деятельность.   

 
ANNOTATION 

Adamskyi V. R. Foundation and Functioning of Theological Faculty of 
Kamianets-Podilskyi State Ukrainian University (1918–1920). – Manuscript.  

Thesis for a Candidate degree of Historical Sciences, speciality 07.00.01 – History 
of Ukraine. – Research Institute of Ukrainian Studies, Kyiv, 2016.  

For the first time in the dissertation on the basis of the analysis of historiographic 
literature, involvement into the scientific circulation of the complex of archival 
materials, published documents, publications in periodicals the process of foundation 
and activity of theological faculty of Kamianets-Podilskyi State Ukrainian University 
has been studied in system and thoroughly. 

In the research the genesis of founding theological education in the Universities, 
situated on Ukrainian territories, has been studied, the role of officials of the Ministry of 
People’s Education, Ministry of Confessions, representatives of the Council of Kyiv 
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ecclesiastical seminary, public institutions and self-governing bodies of Kamianets-
Podilskyi in solving important issues, connected with the opening of theological 
structural unit, has been revealed. Special attention has been paid to the format of 
meetings, where participated the main initiators and project developers, at which the 
problem of subordination of theological faculties and the place of their first and 
foremost opening, have been debated.  

The ways of forming professors and teachers corporation of theological structural 
section have been analyzed in the dissertation. It is proved that young promising 
scientists, who graduated with the best marks from Kyiv ecclesiastical seminary and 
local intellectual forces have made its core. Their fulfillment of other administrative 
functions in the educational institution has been shown, and the degree of material 
security has been traced.  

Rather profoundly the activity of admission committee has been tracked. Thanks to 
it the personal contingent of the students during three matriculating campaigns has been 
reproduced. To carry proper organization of the educational process the bursa and the 
dining-hall have been opened, where the prices have been substantially reduced. 
Characteristic feature of the students was the desire for self-organization, which could 
be clearly seen in organizing the faculty council.  

The specificity of educational process organization has been cleared out in the 
dissertation, the role of Kyiv ecclesiastical seminary in offering practical assistance as 
for the working out standard curriculum has been evaluated, its filling with disciplines 
of Ukrainian studying character has been shown. The attention is concentrated on the 
attempts of setting up scientific activity, which was the most clearly manifested in 
creating the scientific society at the University and organizing the centers of theological 
scientific ideas, owing to which „Studio of Pure Christianity” and homiletic club have 
been established. 

The achievements of representatives of the theological faculty in the field of state 
forming and spiritual-educational processes in Podillia region are considerable. By 
virtue of their initiative Kamianets-Podilskyi branch of Cyril-Methodius brotherhood 
has been founded, which became the center of unity of nationally oriented community 
on the basis of Ukrainian Church revival. The brotherhood constantly organized divine 
services in the University St. Nicholas church, where the first in Podillia region 
Ukrainian parish was created. V. Bidnov, Yu. Sitsinskyi and O. Neselovskyi became the 
members of the Council of the Minister of Confessions. By the decree of Directory of 
Ukrainian People’s Republic the first two were also appointed the members of 
Ukrainian Sacred Synod. Yu. Sitsinskyi actively participated in the work of Kamianets-
Podilskyi branch of Ukrainian Red Cross, which had the primary task to offer qualified 
aid to wounded and sick soldiers of Ukrainian army.  

On the basis of academic community of Kamianets-Podilskyi State Ukrainian 
University the Commission on the issue of translating the Holy Bible into Ukrainian 
was created. The immediate result of its work was translation of „Deeds of Holy 
Apostles”. The theological faculty repeatedly initiated organization of the courses of 
Ukrainian studies for local priesthood. Its representatives were also invited to different 
commissions, the tasks of which were to raise the quality of education. Kamianets-
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Podilskyi theologians read lectured to Cossacks, chairmen, officials and large sections 
of the public.  

The influence of political factors to the functioning and liquidation of the 
theological faculty have been discovered. They were connected with the strengthening 
of Soviet regime in the region. The further destiny of the academic community under 
the new conditions of life abroad and those, who remained and continued to build 
domestic system of education, has been traced.  

Key words: Kamianets-Podilskyi State Ukrainian University, theological faculty, 
department, professors and teachers corporation, students, educational process, 
scientific and educational activity.   
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