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«Матер1али особового походження як джерело 13 сошальноТ 1Сторп
Швденно'Г УкраТни кшця XVIII - початку XX ст.», представлено!' на
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ДИСЦИПЛ1НИ

Д ж ерелознавство

належ ить

до

засадничих

галузей

не

тш ьки

1Сторичного знания, але й гум аш таристики в цш ому. В аж л и в к ть вдало

здш сненого

евристичного

пош уку

та

подальшоТ

науково!'

обробки

актуал1зованих перш одж ерел для будь-яко!' юторично!' реконструкцп е
апр1орною та беззаперечною . У рамках дослщ ницьких процес1в, як 1
вщ буваю ться у В1тчизнян1й науц1 впродовж останш х трьох десятил1ть, ми
можемо виокрем ити потуж ний дж ерелознавчий напрямок. С туд 1ювалися
найр13номаштш1Ш проблемы, проте т.зв. «его-дж ерела» все ще стоять
осторонь

м ап страл ьн и х

ш лях 1в наукового

пошуку.

П редставлена

на

розгляд праця А.С. Кухлева в ц ф 1зняеться 13 загалу тим, щ о не е перш а
спроба актуал 1зувати всю сукупш сть дж ерел особового походж ення, як!
було

випродуковано

вщ

К1нця

X V III

1

до

п о ч атку

XX

ст.,

1

п р о д ем о н стр у в ати IX 1н ф о р м ац 1йний потенц1ал у с п р а в 1 рекон струкцй'
о к р ем и х

асп ек Н в

сощ альноТ 1с то р п

п 1в д е н н о у к р а ш сь к о го

рег1ону.

Через це важ ливю ть роботи, п; практична значугщ сть не П1длягаю ть
СуМН1Ву.
С труктура дисертацп, на наш погляд е зваженою : робота складаеться 31
вступу, чотирьох р о з д ш в ,
Под1бний

розподш

висновю в,

тексту

цш ком

списку дж ерел
узгодж уеться

13

та Л1тератури.
поставленими

дослщ ницьким и завданнями.
У Встуш дисертантом було доведено актуальш сть проблемы, вказано
на зв ’язок з науковим и темами, визначено о б ’ект 1 предмет, хронолопчн1 1
територ1альн!

м еж 1,

м ету

та

завдання

дисертацп,

наукову

новизну

одержаних в дисертацп результатов, визначено практичне значения
дослщження (С .11-15). Однак, вш мютить 1 дискусшш положения.
Зокрема,

визначення

географ1чних

меж

дослщження

(С. 11-12)

в

джерелознавчому вим1р1 штучно звужено географ1чною локалхзащею
арх1вних установ, до яких дктався 1 де працював дисертант: державш
арх1ви швденних областей (всього 3), ЦД1АК та 1Р НБУ. Але ж матер1али
за темою, безумовно, можна вщнайти й в р е н т арх1в1в краю, його
музейних 1 б1бл1отечних з1браннях, не кажучи вже про матер1али
заруб1жноТ украинки, сформовано!' за рахунок амейних 1 особових арх1в1в
вихщщв з ГПвденноТ Украши, яю вшхали за кордон внаслщок вшськовоПОЛ1ТИЧНИХ 1 СОЩЭЛЬНИХ ПОТрЯС1НЬ

Кр1м цього,

першо!' ПОЛОВИНИ XX

СТОЛ1ТТЯ.

наголошуючи на науков1й новизн1 досл1дження та

акцентуючи на тому, що було зроблено «вперше» (С. 13), дисертант явно
перевищуе власш заслуги в план1 арх 1 вно 1 евристики, оскшьки на
використан1 в робот1 матер1али, спиралися у своТх роботах нимало його
попередник1в.
Перший

роздш

дисертац1йного

дослщження

-

«Стан

науковоТ

розробки проблеми, джерельна база та методолопя дослщження»
(С. 16-46), автор присвятив з’ясуванню стану науково! розробки проблеми
и попередниками, опису сформовано!' ним власно!' джерельно!' бази та
окресленню зад1яного методолопчного 1 нструментар 1ю.
%

У параграф! 1.1. - «1сторюграф1чний анал1з проблеми» - дисертант
спробував розв’язати одне з поставлених дослщницьких завдань. Для
цього В1Н п 1 шов традищйним (можна сказали й «класичним») шляхом
виокремлення

певних

!стор!ограф1чних

проанал 1зувавши

здобутки

В1дзначимо,

для

що

того,

найбшьш
аби

перюд 1в

знаних

досягти

(С. 16),

дослщник1в

юнцево!'

мети

паралельно
(С. 16-44).
здобувач

простуд 1ював велику кшьюсть праць, як спец1ально присвячених тем! його

дисертацшного дослщження, так 1 тих, що стосуються джерелознавства в
цшому - 125 позиц 1 Й (С.221-233). Все це е явним позитивом пщроздшу.
Проте, м ож на вказати й на низку недоречностей та недопрацю вань.
Н априклад, ведучи розм ову про друковаш видання, на сторш ках яких
публш увалися
характеру,

й

варто

анал1зувалися
було

б не

р1зном анш п

обмеж уватись

дж ерела

одним

мемуарного

лиш е

«О десским

альманахом», а опрацю вати ш ирш е коло перюдичноУ преси - «О десский
вестник»

(1 8 2 7 -1 8 9 3 ),

«Н овороссийский

1

телеграф »

«Губернские

ведомости» трьох ш вденних губернш (с. 16-17). На загал, анал1зуючи 1-й
перю д,

авторов!

не

вдалося

сповна

вмю титися

в

рамки

робгг

дж ерелознавчого характеру, яю б зосередж ували увагу на дослщ ж енш
м атер 1ал 1в особового походж ення: згадуе 1 власне публшащУ юторичних
дж ерел, 1 Ух використання при створенш ю торичного наративу (С. 16-20).
П ояснениям цього мож е бути його недостатня об1знашсть 13 роботами
украУнських вчених, присвячених розвитков1 ю торичного дж ерелознавства
на теренах УкраУни у XIX на початку XX ст. (тут мож емо вщ ю лати його,
хоч

би, до

ХарК1ВСЬК01

нещ одавно
ДОСЛ1ДНИЦ1

захищеноУ кандидатськоУ дисертащУ молодоУ

Т.С. К итиченко

«Розвиток

1сторичного

дж ерелознавства в УкраУш (1840-В1 - 1920-Т1 рр.)», Запор1жжя, 2018).

Анал1зуючи П-й - радянський - пер1од 1Стор1ограф1чного засвоення
проблеми, дисертант лише поб1жно, без розгорнутого огляду, згадуе
внесок провщних 1 сториюв-джерелознавц 1 в т1еУ доби в дослщження теми
(С.20). При цьому В1 Н об1йшов увагою таких знаних фах1вц1в як
С.О. Шмщт, П.М. Ковальський, 1.Д. Ковальченко, як1 плщно працювали в
площин 1 досл1дження мемуаристики та ешстоляр1У.
Трет1й 1стор1ограф1чний перюд, вщ час1в перебудови та здобуття
УкраУною незалежност1, виписано найбшьш грунтовно та старанно. Це й
не дивно, адже саме на юнець XX - початок XXI ст. припадае сплеск
археограф1чноУ активност! вггчизняних науковц1в, як слщство зняття

щеолопчних заборон на дослщження багатьох тем укра'ТнськоТ ютори, у
тому числ! й дослщжуваного перюду (с. 21-32).
Кр 1 м

цього

автору

дисертацшного

дослщження

варто

було

б

попрацювати й над стшпстикою речень, тод1 б не було конструкцш на
кшталт -

«виникла значна кшьюсть роб1т 13 р1зними юторичними

умовами» (С. 16). Безумовно, под1бна неохайнють не личить науковому
тексту.
Переходячи до наступного пщроздшу дисертацп А.С. Кухлева, треба
вщзначити достатньо високий науково-методолопчний р 1вень здшсненого
нею

анал1зу

«Джерельна

1Сторичних/1сторюграф1чних
база дослщження»),

який

джерел

(параграф

нерозривно

1.2

-

супроводжуеться

анал13ом умов Тх формування (С.32-41). Автором було актуал13овано
представницький комплекс джерел за темою - 110 одиниць збершання 13
фонд1в арх1вних, музейних 1 б1бл1отечних установ м1ст Киева, Одеси,
Миколаева та Херсона (С. 195-202), 1 240 позищй у списку опублшованих
джерел (С.202-221).
Обрана дисертантом класифжацшна схема видаеться нам, у цтом у,
зваженою

та

виправданою.

Проте,

вказуючи

на

видовий

склад

актуал1зованих джерел, автор ц тко м даремно застосовуе при цьому
вельми формальний Тх подш на опубл1кован1 та арх1вн1 (С.33).
Також вкажемо на те, що анал1зуючи персональний вим1р автор1в
мандр1вник записок (т.зв. «тревелопв»), здобувачу варто було б не тшьки
проанал1зувати Тх з позищй соц1ально'Т належност 1 та роду занять, але й
зробити наголос на Тх етшчному походженн1, ступен1 штегрованост 1 в
соц1ум репону, який вони описують (наприклад, про'Тждж1 мандр1вники;
шоземщ, як1 певний час мешкали в кра'Т; украТнц1/рос1яни, як 1 проживали в
1нших

репонах 1мперп, але вщвщали ГПвдень; м1сцев1 мешканц! 1 т.д.)

Також, розмислюючи над функцюнальними властивостями джерел
мемуарного жанру (С.35-36), дисертантов1 не завадило б «взяти на
озброення»

напрацювання

останшх

двох

десятшпть

у

цш

галуз1,

наприклад росшськоТ дослщнищ М.Ф. Румянцево'1, тим бшьше, що на С.31
вш посилаеться на текст колективного пщручника з джерелознавства
(позищя № 405 в списку використаних джерел та лггератури), роздш в
якому, присвячений юторичним джерелам XVIII -

початку XX ст.,

написала вказана авторка.
ГПдроздш 1.3. «Методолопчна основа дослщження» (С.41-47) було
виписано здобувачем старанно, але й без особливих новацш, тобто,
традицшно. Головним зауваженням буде те, що розглядаючи спещальноюторичш методи, використаш при написанш дисертацшного дослщження
(С. 43-45), дисертанту треба було збшьшити «фокус приближения» та на
цшком конкретних 1сторичних джерелах, хоч би 2-3 речениями, зобразити
як же кожен 13 них працюе на практищ.
Другий роздш дисертацшного дослщження - «Матер 1али особового
походження як джерело до вивчення сошально-еконохпчного розвитку
П 1вденно 1 УкраУни» (С.72-119), А.С. Кухлев присвятив дослщженню
того, яким чином пронеси заселения та господарського освоения нашого
швденного репону знайшли вщображення у наративних джерелах, яю
вийшли з-пщ пера в1тчизняних 1 заруб 1жних автор1в вщ к1нця XVIII 1 до
початку XX ст. включно.
В щ р азу

В1Д значимо

( 1 ней

п остул ат см ш и во

м о ж н а в1драз\

ж

е к стр ап о л ю вати на наступи! два ро зд ш и ди сертац !! !), щ о автором
було зд ш с н е н о к о л о сал ь н у р о б о ту 13 ви явл ен н я, а тр и б у ц п , анал1зу 1
введен и я до н ау к о в о го обш у 1н ф о р м ац п , вм 1щ е н о 1 у к ш ько х со тн ях
о п р ац ь о ван и х ни м т р е в е л о п в , спогад1в, щ оденник1в, а в т о б 10 гр а ф 1й 1
к о м п л ек с 1 в еп1столяр1Й. А к ц ен ту в ан н я уваги науковоУ сп ш ьн о ти на
р1зних тем ах , щ о сто су ю ться сощально'1 1СТорп краю в д о сл щ ж у ван и й

перюд часу, безперечно прислужиться багатьом поколшням юториюв,
культуролопв, С0Ц10Л0Г1В, ф ш олопв й 1нших фах1вшв 13 р1зних галузей
гумаштаристики.
Разом

13

цим,

високо

ощнюючи

працю,

виконану

автором

дисертацшного дослщження, ми, все ж таки, змушеш не обминути нашою
увагою вс 1 пом 1чен 1 недолши й зробити зауваження, в чому власне й
полягае суть опонування. Зробимо це по кожному 13 параграф 1в Роздшу 2.
Отже, у параграф! 2.1. «Подорожш записки про сошально-економ1чний
розвиток регтону» (С.72-94) ми закидаемо дисертанту таке:
• Недостатнш р1вень персошфшацп автор1в тревелопв: 1мена подано
лише заголовним лггерами; не вказуються роки життя; бракуе важливих
вщомостей про освггнш р1вень, характер занять 1 т.п. (С.48-49, 51-53, 55,
59, 61-64). Це ж зауваження е справедливим ! по вщношенню до
шформацп, вм 1щено 1 в 1 нших структурних п 1дрозд 1лах дисертацй'.
Зауваження до пщроздшу 2.2. «Мемуари та що денники про розвиток
господарства» (С.65-81), будуть такими:
• Суттевим недол 1ком параграфу е те, що картина формування етшчно
строкатого населения околиць Одеси дещо спотворена перекрученнями на
кшталт: «розселеш колонн болгар, слов’ян та шмщв» (С.67). Тут можна
нагади авторов!, що болгари якраз 1 е слов’янським народом. Або ж еврешмешканц 1в ХерсонськоУ губернп В1 Н 1менуе « 1ноземцями» (С.79).
• Подекуди

незрозумшою

е

хронолопя

!нформацп,

вм 1 щено 1

мемуарах. Наприклад, А.С. Кухлев «записки одеського перюду життя»
Л. Рошешуара, але не вказуе, на як 1 ж саме роки припав цей перюд. (С.67).
При цьому безперечним науковим здобутком дисертанта е вмщ ення в
параграф! 2.2 вщомостей про рукописи мемуар 1в уродженщв Херсону В.А. Страдомського, Л.П. Соловйова та Т.Д. 3!здо, вщнайдених ним у
Державному арх 1В1 Херсонсько!' облает! (С.72-73), яю е Ц1нним джерелом
!нформацп про життя цього мюта наприюнц! XIX - на початку XX ст.

Аналопчш «маленыа вщкриття» було зроблено автором 1 у випадку з
Одесою - мемуари 1.П. Литовченка та щоденник П.П. Котляревського
(С.73, 75).
У параграф!

2.3.

«Вщображення сощально-економ!чноТ сфери

в

ешстолярних джерелах» нами були пом1чеш таю недопрацювання:
• Дисертант використав недосконалий понятшний апарат, через що
трапляються дещо дивш для джерелознавця конструкцп як «книга лист1в»
(С.83). Очевидно, що треба було писати: «опублшоваш ешстолярп»,
«видаш матер1али листування» чи якось подобно.
• 1нколи дисертант зачисляе в розряд ешстолярш тексти, яю е такими
лише за формою, але ж не за змютом, наприклад «Письма из полуденной
России одного путешественника» марюза Г. Кастельно, яю е безперечним
тревелогом.

Традищя

1менування

подорожшх

записок

«листами»

наприюнш XVIII початку XIX ст. була досить поширеною: пор1вняти, хоч
би, 13 «Письмами русского путешественника» Миколи Михайловича
Карамзша (1797). П ж сам 1 риси - тревелог за змютом, сер1я лист1в за
формою передач! текста - притаманш й згадуваним дисертантом нотаткам
англшсько 1 мандр!внищ М. Гутрп (С.85-86).
Т рет 1Й роздш

дисертацп

-

«1нформативний

потенц1ал джерел

особового походження шодо духовноТ сфери швденноукраУнських
губерний» (С.98-141). До притам анних йому позитивних м ом ент 1в слщ
В1днести ретельний анал1з виявлених 1 опрацьованих наратив1в, з ’ясування
!'х 1нф ормац!йного потенщ алу для
ЖИТТЯ

та розвитку

ОСВ1ТИ В

вивчення культурного, релш ш ного

П1ВН1ЧНОМУ П ри чорн ом ор’1 впродовж «довгого

Х1Х-го стол 1ття», себто 13 часовими вклинениям и в кш ець XVIII та
п о ч аток XX с т о л 1ть.

Традиц 1 Йно констатуючи важлив 1 сть виконано '1 дисертантом роботи
та його беззаперечн! науков1 здобутки, вкажемо на окрем1 авторсью
прорахунки.

Так, у ш дроздш 3.1. «Записки мандр1вниюв про духовний розвиток
ГПвденно!’Украши» (С.98-109), вони е наступними:
• Розмисли дисертанта над суттю прочитаних текстзв, подекуди,
В1др1зняються «не причесашстю». Так, переповщаючи змют подорожшх
записок князя I.М. Долгорукого (1810) та його враження вщ вцдадин
Одеси, вш пише: «до християнських церков автор записок не виказував
негативного ставлення» (С.99). Й, дшсно, з чого б це осв1ченому
можновладцю погано вщзиватися про православш

(13

старообрядськими

включно) чи католицью храми? Або ж: «вс1 евреТ знали грамоту й любили
церковш книги, яю скуповували у великш кшькост1» (С.99). Незрозумшо,
чи то йшлося про 1удейськ 1 релшшш текста (ту ж Тору), чи про
спекулящю торговцями-евреями православною лггературою.
• 1нколи автор автоматично переказуе текст, без анал1зу, як-от,
згадуючи «Пут1вник по Криму» Ш. Монтадона, вш зауважуе, що згщно
опису, в 1830-х роках у С1мферопол1 було «три грепью церкви», одна
в1рменська, п’ять мечетей та одна католицька каплиця». Зрозумшо, що тут
П1Д «грецькими» слщ розум1ти православн1 церкви взагал1, з яких лише
одна була власне грецькою, а дв1 1НШ1 знаходились у вщанш РПЦ (С. 100).
• Здобувачу варто було б краще ор1ентуватися в реал1ях часу, до якого
вщносяться

дослщжуван!

ним

юторичш

джерела:

ор1ентуватися

в

персонал1ях, знати офщшш назви посад, як1 займала та чи 1 нша особа.
Тод1 б був не «оп1кун н1мецьких колон1й Контен1ус» (С. 102), а «надворний
радник СамуТл Хр1ст1анович Контен1ус, головний попечитель Контори
оп1ки над 1ноземними поселениями Швдня».
До п1дрозд1лу 3.2. - «Джерельш можливост1 спогад1в 1 повгдомлень»
(С. 109-127) - дисертащйного дослщження, висловимо наступш претензп:
• На постатях 1 текстах деяких мемуарист1в варто було зупинитись
бшып розгорнуто, не вдовольняючись стандартним абзацом з 2-3 речень.
Наприклад, на спогадах вщомого юторика радянсько '1 доби С.В. Тарле,

уродженця м. Херсона (С. 111). Тут можна було б дослщити р1зницю у
шдходах до написания спогад1в у фахового кторика 13 «перешчним»
автором. Це ж саме е справедливим по вщношенню до автобюграфп
кториюв, викладач1в Новоросшського (шзшше - Одеського) ушверситету
О.О. Кочубинського та С.Я. Борового (С.114).
ГПдроздш 3.3. «Анал1з матер1ал1в листування» (С .127-141) здався нам
одним 13 найбшын вдалих у всш дисертацп А.С. Кухлева. 1з зауважень до
цього параграфу закинемо автору дисертацп лише те, що у деяких
випадках ним анал1зуються не ешстолярш комплекси, а поодиною листи.
Звичайно, шформащя, вм1щена в них, часто е дуже щкавою, а подекуди
навггь ушкальною, однак без розумшня загального культурного контексту,
яке може прийти тшьки в процес1 вивчення д1алог1в адресата та адресанта,
носить, радше, шюстративний характер (С. 128-130).
Разом 13 цим, здобувач наукового ступеню спром1гся надати по
справжньому св1ту 1нтелектуальну пропозишю - показав просв1тницьку
д1яльн1сть миколашського осередку на чол1 з М.М. Аркасом, через
введения до наукового об1гу його приватного листування, виявленого
дисертантом у фондах ОННБ (С. 135-139). Те ж саме стосуеться сюжету
про д1яльн1сть гуртку «Просв1ти» у с. Мануйл 1 вц 1 на Катеринославщин1,
реконструйованого за епктоляр1ями його д1яч1в (С. 139-140).
У четвертому роздЫ дисертацп - «Свщчення матер 1ал 1в особового
походження про повсякденне життя п1вденноукра’1нського регюну» (С.
142-188) А.С. Кухлев поставив соб1 за мету дати оцшку текстам автор1в
дослщжуваного пер10ду, як джерелу до реконструкцп 1Сторп повсякдення.
У цшому це йому вдалося. Так, здобувачем було з ’ясовано шформацшш
МОЖЛИВОСТ1 ДЛЯ
студ1йованих ним
еш стол ярш .

ПОД1бнИХ реКОНСТруКЦ1Й тр ь ох
наратив1в -

ОСНОВНИХ Р13НОВИД1В

п одорож н 1х зап и сок , м ем уаристи к и та

Однак, не обшшлося й без вщхилень вщ «генеральноТ джерелознавчоТ
лши», несвщомих аберацш та просто недопрацьованих фрагменте у
текстн
Наприклад, у параграф! 4.1. «Мандр1вш записки про повсякденшсть
Швденно '1

Украши»

(С. 142-15 8),

вдаючись

до

шшомовних, автор не завжди адекватно перекладае

переказ 1в
IX.

текст1в

Наприклад, у

випадку 13 англшським мандр1вником Т. Макгшлом, який, вщвщавши у
першш декад 1 XIX ст. Одесу, писав, що «..дЬе 1е\уе5зе5 аге Ьу Гог 1Ье
ргеШез! 1згаеШез I еуег за\у т апу соиШту». У переклад! А.С. Кухлева ця
фраза звучить як «еврейсью ж1нки Одеси набагато красив 1 Ш1 1зрашьтянок»
(С. 145). Зв 1Сно ж, що вживання термшу « 1зршльтянки» виглядае явним
ахронолопзмом та вводить у оману читача. Очевидно, що тут адекватним
переводом було б: «одесыо еврейки вир1зняються красою серед решти
ж1нок Ьрашевого закону, яких я тшьки бачив у будь-як1й краш 1».
У шдроздйп 4.2. «Використання мемуар1в у вивченн1 повсякденного життя
регтону» (С. 158-176) трапляються у текст 1 дисертацп мюця, коли автор не
демонструе критичного ставлення до джерел мемуарного походження,
забуваючи про специф1чно суб’ективний характер цього виду наратив1в.
Через

це

зустр1чаемо

полярн1сть

та

контроверс1йн1сть

у

оцшках

сучасниками повсякденного життя в Одес 1 першо '1 третини XIX ст., звщки
неминуче виникае невизначен1сть - чи може бути на IX основ 1 зд1йснена
правдива юторична реконструкщя? (С. 158-160). У зв’язку 13 ним, як
зауваження б т ь ш загального характеру, маемо вказати А.С. Кухлеву на
необх1дн1сть вериф1кацп даних, що походять з матер1ал1в особового
походження, шформащею з обл1ково-статистичних 1 актових джерел.
У наступному параграф! - 4.3. «Повсякденне життя краю в приватних
ешстоляр 1ях» (С. 176-188) - залишаеться пожалкувати з приводу того, що
автор

спром 1гся

видобути

з

ун 1кального

комплексу

листування

катеринославських пом!щик1в I. Я. та О. П. фон Ш перберпв лише чотири

речения переказ 1в шформацп до шторп повсякденного життя дворянсько '1
родини поч. XIX ст. (С. 178). Вщ себе зауважимо, що лише щ ешстолярй',
за багатством вмвдених ведомостей, можуть претендувати на те, аби стати
об’ектом для повновартшного дисертацшного (РШ ) дослщження.
На останок дозволимо соб1 зробити й «генеральне», так би мовити,
зауваження до робота в цшому. Це - кущ бюграф1чш вщомост 1 про
автор1в тревелопв, спогад1В 1 лист1в, без яких залишаються несповна
зрозумшими обставини створення ними текст 1 в. Робота тшьки б виграла,
якби в нш, у якост1 окремого параграфу, з’явився просопограф1чний
портрет тих же автор1в мандр!вних записок 1 мемуар1в - П1дданц1в
Рос 1 Йсько*1 1мперп. Зважаючи на бшьш Н1Ж грунтовний доробок у галуз1
б 10 граф 1стики белетриепв XVIII - XIX ст., це було б неважко зробити
(див.: Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 1-3. М., 1988-2010;
Русские писатели. 1800 - 1917. Биографический словарь. Т. 1-4. М., 19891999).
У

Висновках

комплексного

А.С. Кухлев

дослщження

зробив

(С. 189-194).

узагальнення
Висновки

проведеного

повною

М1рою

репрезентують положения основно 1 частини дисертацшного дослщження.
Вщзначимо й той факт, що головш

висновки дисертацп знайшли

вщображення в публ 1кац 1ях на стор1нках наукових часопишв Украши, в
тому числ1 й у включених до перел1ку фахових.
Констатуючи наявн1сть у дисертацшному дослщженн 1 певно '1 кшькост 1
лакун, помилок й недоробок, зауважимо, що число Ух не е таким, яке може
суттево

вплинути

на

нашу,

в

цшому,

позитивну

його

оцшку.

Пщсумовуючи, зазначимо, що дисерташя А.С. Кухлева е самост1йним та
лопчно завершеним дослщженням. Здобувач продемонстрував знания
дослщжувано '1 проблеми, ум1ння опрацьовувати надбання попередниюв у
дослщженн!

проблеми,

критично анал1зувати р 1зноман 1тн 1 1сторичн 1

джерела. Введения ним до наукового об1гу велико! кшькосп матер1ал1в
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особового походження (багато з них - вперше), заклало шдгрунтя для
наукового засвоення актуал 1зовано 1 ним джерельноТ бази широким колом
д о с л 1д н и к 1в

ктори 1 культури швденноукраТнського регюну.

Актуальшсть

1

р1вень розкриття

поставлених

проблем,

новизна

дисертацп 1 ступень обгрунтованосп винесених на захист наукових
положень вщповщае вимогам Порядку присудження наукових ступешв,
затвердженого постановою Кабшету Мш1стр1В УкраТни В1Д 24 липня 2013
року №567, а вщтак и автор - Кухлев Антон Серпйович заслуговуе на
присудження йому наукового ступеня кандидата юторичних наук за
спещальшстю 07.00.06 - 1Стор1ограф1я, джерелознавство та спещальш
1СТОрИЧН1 ДИСЦИПЛ1НИ.
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