
висновок
про наукову новизну теоретичне та практичне значения результатов 

дисертаци Кирилюк А. О. «Римо-католицыа монастир1 Луцько-ЖитомирськоТ 

д1ецези у кшщ XVIII -  першш половит XIX стол1ття», що подаеться на 

здобуття наукового ступеня доктора фшософп 

з галуз1 знань 03 «Гумаштарш науки» за спещальшстю 032 «1стор1я та

археолопя»

1. Актуалыпсть теми дослщження та ТТ зв’язок з планами иаукових

робгг. 1стор1я Римо-католицько1 Церкви иоступово входить у коло наукових 

1нтерес1в украшських дослщниюв, що до певно'1 М1ри зумовлено вщродженням 

церковно-адм1н1стративно1 структури ще'Г Церкви п1сля майже повного и 

знищення в радянський пер1од. Римо-Католицьке чернецтво ниш також 

вщновлюе колись втрачеш осередку, спираючись на давш традици. Серед 

вчених набувають популярност1 нов1 напрямки для вивчення, яю не знайшли 

в1дображення у роботах дослщниюв минулих десятил1ть. В1дкрит1сть 

сусшльства та спрощення доступу до напрацювань св1тово'1 науковоТ сп1льноти 

дозволяе укра'шським ученим поповнювати св1й науковий арсенал новими 

методолопчними прийомами.

У дослщженш чернеч1 громади волинських осщюв розглядаються як 

сощальна група, що вела вщносно закритий спос1б життя та займалась лише ш 

притаманними видами д1яльност1. К1нець XVIII -  перша половина XIX стол1ття 

складае особливий перюд в 1Стори католицьких монастир1в, оскшьки вони в 

ХОД1 ПОД1Л1В РеЧ1 ПОСПОЛИТОГ ОПИНИЛИСЬ у РоС1ЙСЬК1Й 1МПерЙ, де ПаН1ВН0Ю 

конфес1ею була православна. Монастир1в мали характерн1 усталеш в1ками 

правила, яю д1ями росшськоТ влади були порушен1. Своер1дн1сть 

функцюнування римо-католицько1 чернечо'1 сп1льноти на Волши була в тому, 

що вона, головним чином, представляла польський етнос. Вивчення р1зних 

напрямюв прац1 ченщв, для яких провщну роль в1д1гравала духовна, е 

важливим дослщницьким завданням.



Дисертащя узгоджуеться з планами науково-дослщних робгг факультету 

ютори, ПОЛ1ТОЛОГЙ' та нацюнально! безпеки Схщноевропейського нащонального 

ушверситету 1меш Лес1 У кратки. Дисертащя виконана в межах ОбласноТ 

програми 1сторичних дослщжень Волиш на 2017-2021 рр., затверджено1 

ршенням Волинсько1 облесноУ ради вщ 2 лютого 20117 р. № 10/18.

2. Науков1 положения, розроблеш особисто дисертантом та 1*х 

новизна. Представлеш в дисертацп положения, концептуальш засади, 

структура, постановка завдань та IX вир1шення, узагальнен1 висновки е 

результатом реал1зацп авторських 1дей 1 самост1йно виконано'1 науковоТ пращ. У 

дослщженш використано, проанал1зовано, узагальнено та штерпретовано 

результата попередн1х досл1джень, дотичних до теми. 1сторюграф1чний огляд з 

теми дослщження, зроблений дисертантом, засв1дчуе, що нагромаджено певний 

досвщ вивчення 1сторп римо-католицьких чернечих громад. Основу 

1стор10графп становлять пращ останшх десятилкь, як1 переважно вийшли в 

Украпп та Полыщ. Анал1з нов1тньо'! 1Стор1ограф11 дав змогу зробити висновок, 

що вивчення таких церковних шституцш, як е монастир1, викликае 

зац1кавлення у сучасних науковщв. Разом з там, дисертантка зробила 

аргументований висновок, що наявна юторюграф1я лише фрагментарно 

розкривае проблему, тдняту у прац1. У жодн1й з опрацьованих наукових роб1т 

функц10нування римо-католицьких монастир1в Луцько-Житомирсько1 д1ецезп 

не розглядаеться в усш повнот1. Комплексним анал1зом збережених 1Сторичних 

джерел та л1тератури з обрано'Г теми разом з грунтовними висновками стало 

дослщження А. О. Кирилюк. Огляд джерел переконуе в Ухнш 1нформативност1 

та в1ропдност1, що дозволило авторщ зробити самостшш висновки.

3. ОбГрунтован1Сть 1 достов1ршсть наукових положень, ВИСНОВЮВ 1 

рекомендац1Й, як 1 захищ аються. Ус1 науков1 результата достов1рш та 

достатньо обгрунтован1, що шдтверджуеться наступними положениями:

-  науков1 результата базуються на опрацюванн1 фондових матер1ал1в 

Центрального державного 1сторичного арх1ву м. КиТв, 1нституту рукопису 

Нац1онально1 б1блютеки Украши 1мен1 В. I. Вернадського, Державного арх1ву



ЖитомирськоУ област1, Державного арх1ву ВолинськоТ област1, Державного 

арх1ву Р1вненсько1 область, доробку вггчизняних зарубьжних вчених;

-  додатки (у загальнш юлькост1 19) шдготовлеш на основ1 верифжащУ 

арх1вних та друкованих джерел суттево доповнюють змют дисертаци А. О. 

Кирилюк;

-  достатня юлыасть наукових публшацш (16), що прямо вщповщають 

тем1 дисертаци, обговорення результате дослщження на р13норангових, 

зокрема 1 м1жнародних, наукових конференщях;

4. Наукове та практичне значения дисертацшноУ роботи. Результата 

дослщження можуть бути використаш при написанш праць з юторп УкраУни та 

Волиш, а також робгг з юторп Церкви та р1зних и конфесш. Також фактаж 

залучений до роботи можна використати при пщготовщ шдручншав та 

иошбниюв 13 краезнавства, та при викладанш волинезнавчих курав у 

навчальних закладах р1зного р1вня, екскурсшнш роботь

5. Використання результате роботи. Результата дисертаци 

використовуються в навчальному процес1 факультету 1сторп, П0Л1Т0Л0П1 та 

нащональноУ безпеки Схщноевропейського нащонального университету 1меш 

Лес1 У кратки П1Д час викладання таких нормативних та виб1ркових дисцищпн 

«Рел1пя 1 церква у ХХ-ХХ1 стол1ттях», «1стор1я повсякденностЬ), «Екскурсшш 

маршрута Волиш», «1стор1я Волиш», «Пам’яткознавство Украши». Деяю 

матер1али дисертаци використаш пращниками 1сторико-арх1тектурного 

заповедника «Старий Луцьк» у пщготовщ екскурсш. 3 метою популяризащУ 

результате дослщження частина матер1ал1в опублжована у популярному 

штернет-виданш «Хрошки Любарта».

6. Оцшка мови та стилю дисертаци. Текст дисертаци викладено 

державною мовою, лопчно та послщовно. Застосована у робот1 наукова 

термшолопя е загальновизнаною. Стиль викладення результате дослщжень, 

нових наукових положень, висновюв 1 рекомендацш ч1ткий 1 зрозумший.

7. Вщповщшсть Д1ю ч и м  вимогам щодо оформления дисертаци. 

Дисертащя А. О. Кирилюк на тему «Римо-католицью монастир! Луцько-



ЖитомирськоУ д1ецези у кшщ XVIII -  першш половши XIX стол1ття» е 

завершеним 1 самостшним науковим дослщженням, результата якого мають 

цшшсть 1 наукове значения для подальшого вивчення юторп Римо-КатолицькоУ 

Церкви. Дисертащя складаеться 31 вступу, чотирьох роздшв, висновюв, списку 

використаних джерел та додатюв. Загальний обсяг дисертацп становить 271 с., 

з них основного тексту -  170 с. Робота включае 7 таблиць у текст1 дисертацп та 

19 додатюв. Список використаних джерел мютить 333 найменувань, з них 183 

арх1вш справи. За формальними ознаками робота вщповщае чинним вимогам, 

яю висуваються до оформления дисертацш Мшютерством освгги 1 науки 

УкраУни.

8. Вщповщшсть змюту дисертацп спещальност1, з яко'1 вона подаеться 

до захисту. Дисертацшна робота Кирилюк А, О. «Римо-католицью монастир1 

Луцько-Житомирсько'1 д1ецезп у К1НЦ1 XVIII -  першш половиш XIX стол1ття» 

в1дпов1дае паспорту спец1альност1 032 «1стор1я та археолопя». Це 

забезпечуеться предметною областю дослщження та основними методами 

дослщження.

9. Зауваження та рекомендацн. Дисертацшна робота мютить декшька 

дискус1йних положень 1 викликае певн1 зауваження:

1) у П1ДрОЗД1Л1 «Д1ЯЛЬН1СТЬ у сферах ОСВ1ТИ та блаГОД1ЙНОСТ1», Кр1М 

висв1тлення осв1тн1х практик монастирських громад, передбачаеться з ’ясування 

д1яльност1 ченц1в у сфер1 благод1Йност1; констатуючи активне залучення 

чернечих громад Луцько-Житомирсько'1 д1ецезп до благодшноУ д1яльност1, 

дисертантка обмежуеться лише розкриттям функц1онування шпитал1в при 

монастирях;

2) з роздшу 4 «Рос1Йська 1мперська пол1тика щодо римо-католицьких 

монастир1в» варто було б розпочати виклад основного матер1алу дисертащУ;

3) у додатках недоцшьно виглядае розм1щення словника термЫв у 

дисертац11, яка подана до захисту, оскшьки дисертант опрацьовуе термшологно 

перед початком та в процес1 дослщження;

4) доц1льно було б глибше проанал1зувати 1нформац1йний потеиц1ал



шших видш джерел, а не тшьки ввитаци;

5) почасти не враховано пор1вняльного аспекту сощокультурного 1 

розвитку 1 релтйного життя Волюп та шших репошв Правобережно1 Украши 

того часу;

6) бракуе пор1вняння 13 становища римо-католицьких монастир1в з 

монастирями шших конфесш, наприклад, васшнанських та православних; 

доречним було також пор1вняти Д1яльнють волинського католицького 

чернецтва з д1яльшстю ченщв у пщавстршськш частиш Украши.

Здобувачем було враховано бшышсть основних рекомендацш, наданих 

рецензентами у процес1 попередшх обговорень роботи. Зазначеш зауваження та 

побажання не впливають на загальну позитивну оцшку роботи та не 

зменшують и науково'1 новизни 1 практично!' значимост1, тому не е перешкодою 

для й представления в спец1ал1зовану вчену раду для офщшного захисту.

10. Вщповщшсть дисертацп вимогам, передбаченим «Порядком 

проведения експерименту 13 присудження ступеня доктора ф1лософ11». 

Дисертац1йна робота Кирилюк Анни Олександр1вни на тему: «Римо-католицью 

монастир1 Луцько-Житомирсько'1 д1ецезп у К1НЦ1 XVIII -  першш половиш XIX 

СТОЛ1ТТЯ» повн1Стю в1дпов1дае вимогам пункт1в 9-15 «Порядку проведения 

експерименту 13 присудження ступеня доктора фшософп» Постанови Кабшету 

М1н1стр1в Украши № 167 вщ 06.03.2019 р.

11. Кшьккть наукових публжацш, повноту опубл1кування 

результате дисертацп та особистий внесок здобувача до вс1х наукових 

публжацш, опубл1коваиих 13 сп1вавторами та зараховаиих за темою 

дисертащУ. Матер1али, отримано дисертантом у ход1 виконання досл1джень, 

викладен1 у 16 наукових працях, з яких 6 статей опублшовано у фахових 

виданнях Украши та одна -  у виданш краши-члена Свропейського Союзу. 

Основш положения дисертащйно'1 роботи обговореш на 11 конференц1ях та 

шших наукових заходах.

12. Результата перев1рки роботи на академ1чний плапат. У ход1 

перев1рки дисертацп запозичень матергалу без посилаиня на вщповщне



джерело не виявлено. Перев1рка проводилась сертифжованою програмою 

ШюЪек.

Результата дисертаци апробовано на засщанш фахового семшару №1 

вщ 15.09.2020 р. За результатами засщання фахового семтару ухвалено 

затвердити позитивний висновок рецензенйв щодо рекомендацп до захисту в 

спещал1зовашй вченш рад1 дисертащйно'1 роботи Кирилюк Анни 

Олександр1вни на тему: «Римо-католицью монастир1 Луцько-Житомирсько'1 

Д1ецез11 у К1НЦ1 XVIII -  першш половин! XIX стол1ття» на здобуття наукового 

ступеня доктора фшософп з галуз1 знань 03 «Гумаштарш науки» за 

спец1альн1стю 032 «1стор1я та археолопя».

Дисертац1йна робота рекомендована до захисту у спещал1зовашй вчеш 

рад1 за спец1альн1стю 032 «1стор1я та археолопя».
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