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Вивчення різних аспектів історії Української революції 1917-1921 рр., 

зокрема становлення національної університетської освіти, має для 

сьогодення велике значення, оскільки зміст університетської освіти в 

сучасній Україні, як і сама структура вищої освіти, потребують 

вдосконалення й обрання кращого з наявного досвіду. Системне вирішення 

даної проблеми вимагає ґрунтовного аналізу всього комплексу соціально-

економічних, суспільно-політичних та культурних умов розвитку освіти за 

новітньої доби. 

Значний інтерес у цьому контексті становить історія Кам янець- 

Подільського державного українського університету, який був заснований за 

гетьманату Павла Скоропадського. В його структурі, за прикладом 

західноєвропейських вищих шкіл, було передбачено й богословський 

факультет. Становлення і функціонування цього структурного підрозділу 

надає для сучасників цінний теоретичний та практичний матеріал. В останні 

роки богословська освіта досить активно інтегрується у вітчизняний освітній 

простір. Так, 15 травня 2010 р. ВАК України долучила теологію до переліку 

спеціальностей, за якими дозволено проводити захист дисертацій на здобуття 

наукових ступенів кандидата і доктора наук. Це рішення завершило процесс 

базової легалізації богослов’я в законодавчому полі України, формально 

розпочатого ще 2005 р. визнанням на державному рівні теології повноцінною 

науковою дисципліною. 

У березні 2011 р. Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №267, 

якою розмежував єдину до цього спеціальність „Теологія'5 за конфесійною 



ознакою та виділив її в окремий напрям із підготовки фахівців з вищою 

освітоюв розділі „Гуманітарні науки”, уможлививши, таким чином, 

ліцензування вищих навчальних закладів, які мають відповідний кадровий 

склад та необхідну матеріальну і науково-методичну базу. 

Природно, що питання інституалізації теології, пошук форм її 

присутності в освітньому та науковому просторах супроводжується появою 

низки нез'ясованих питань, а відтак і дискусій, суперечливих рішень, що 

досить часто викликають неоднозначну реакцію. Все це додатково актуалізує 

питання вивчення спадщини вітчизняної богословської освіти, яка за Нового 

часу та періоду Української революції 1917-1921 рр. мала розвинену 

структуру й вагомі успіхи. Цінність відповідних студій полягає не тільки в 

осягненні здобутків, які сприяють пошуку оптимальних форм викладання 

богословських дисциплін, пізнанні ідей, не завжди повною мірою 

реалізованих, але при цьому не менш значимих, а й у формулюванні проблем 

та окреслені можливих перспектив розвитку. 

Актуальність дослідницької теми зумовлена й тим, що нині Україна 

веде війну з сусідньою Росією, яка вдалась до агресії на півдні та сході нашої 

держави. Присутність військових капеланів безпосередньо у зоні бойових дій 

допомагає українським військовослужбовцям підтримувати належний 

бойовий дух та успішно вирішувати поставлені бойові завдання. А тому 

важливим є сприяння державі у підготовці необхідних кадрів, що прямо 

пов’язане з вивченням наявного досвіду організації духовної освіти, набутого 

впродовж історії. 

Вищеозначене свідчить про актуальність теми дисертаційного 

дослідження В. Р. Адамського „Заснування та функціонування 

богословського факультету Кам’янець-Подільського державного 

українського університету (1918-1920)” 

Структурно дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів 

(дванадцяти підрозділів), загальних висновків, списку використаних джерел 

та літератури і додатків. Запропонована схема тематичних розділів не 



викликає суттєвих заперечень, цілком надається для детального розкриття 

обраної теми.  

Дисертантом досить грунтовно розглянуто історіографію проблеми, яка 

умовно поділена на праці представників української діаспори, радянську 

історіографію та сучасну українську. Визначено, що останній період позначений 

кардинальними змінами в підходах до осмислення досліджуваної проблеми. 

Наголошено на тому, що тема становлення богословської освіти у світських вищих 

навчальних закладах в історіографічній літературі сформульована не була та як 

комплексна проблема не розглядалася. В окремих наукових статтях висвітлюються 

лише деякі її аспекти. 

У дисертації широко використані джерела, представлені матеріалами 

центральних та регіональних архівосховищ (понад 160 справ), частина яких 

уперше вводиться до наукового обігу, опублікованими документальними збірками, 

епістоляріями, мемуарною літературою, матеріалами тогочасної періодики, в яких 

знайшли відображення важливі аспекти досліджуваної теми. 

Позитивом роботи є застосування історико-антропологічного підходу, що 

дозволило значно розширити методологічний арсенал та зосередити увагу на 

мотиваціях та діях як окремих особистостей, так і загалом професорсько- 

викладацької корпорації богословського факультету Кам’янець-Подільського 

державного українського університету. 

Прикметною ознакою дисертації виступають аргументовані узагальнення та 

висновки, зроблені наприкінці кожного розділу та в прикінцевій частині 

дослідження. Автореферат відбиває основні положення дисертаційного 

дослідження. 

Представлена робота є завершеним, самостійним науковим дослідженням, в якому 

обгрунтовано актуальність, досягнуто мету та вирішено завдання в межах 

окресленої теми. Дослідження є важливим за кінцевими результатами щодо 

становлення богословської освіти в університетській структурі. На рівні 

мікроаналізу простежено, як ідея з відкриття богословських підрозділів у світських 

вищих навчальних закладах за сприяння посадових осіб Міністерства народної 



освіти, Міністерства ісповідань, представників Київської духовної академії, 

Кам’янець-Подільських культурно-просвітницьких діячів пройшла шлях до своєї 

практичної реалізації, сприяючи державним запитам не лише у підготовці 

священнослужителів, а й допомагаючи відродженню Української Православної 

Церкви на Поділлі. 

До безумовних переваг дисертації В. Р. Адамського слід віднести список 

авторських публікацій за темою дослідження. Загальна їх кількість 22, з яких 13 

опубліковано у фахових наукових виданнях України та за кордоном. 

Позитивно оцінюючи дисертацію В. Р. Адамського, необхідно висловити 

кілька зауважень і побажань щодо її змісту: 

1. в розділі, присвяченому історіографії та аналізу джерел є доречним 

подання компактного та схематичного опису здобутків й особливостей 

різних етапів історіографії проблеми. Чіткіше означення наявних 

здобутків історіографії сприятиме кращому розумінню внеску здобувача в 

розробку теми; 

2. в другому розділі - «Заснування та організаційно-правові засади 

функціонування богословського факультету», є очікуваним 

розширення інформації стосовно передумов та мотивації заснування 

факультету саме в Кам'янці-ІІодільському; 

3. з урахуванням використання автором мікроісторичного методу 

дослідження було б доречно зібрати представлений ним матеріал з 

особистісних даних викладачів та студентів в певні узагальнювальні 

просопографічні портрети представників професорсько-викладацької та 

студентської корпорацій богословського факультету Кам'янець- 

ПодІльського державного українського університету; 

4. є бажаним подання обгрунтування доцільності використання понять 

«теологічний» та «богословський» як синонімів (так у автора), оскільки, 

зазвичай, перший термін символізує західнохристиянську богословську 

традицію, а другий - східнохристиянську, зокрема православну та греко-

католицьку. 



 
 

 

При цьому висловлені зауваження не впливають на загальну позитивну оцінку 

виконаного дисертаційного дослідження та мають переважно рекомендаційний 

характер. 

Представлена на захист робота „Заснування та функціонування богословського 

факультету Кам’янець-Подільського державного українського університету (1918-

1920)” є завершеним, самостійним, цілісним дослідженням, виконаним на належному 

теоретичному та методологічному рівні, має важливе теоретичне та практично-

інформаційне значення, відповідає вимогам ДАК МОН України до наукових праць 

відповідного рівня, а її автор - Адамський Віктор Романович заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 

- історія України. 

Офіційний опонент - кандидат історичних наук, доцент 

кафедри давньої та нової історії України Київського 

національного університету 

імені Тараса Шевченка 

” вересня 2016 р.  
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