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Стрімкий розвиток духовно-культурного життя й активна участь 

релігійних спільнот у громадському житті країни викликають особливий 

інтерес історичної науки до дослідження історії релігії в Україні. Об’єктами 

всебічного дослідження стали не тільки великі церкви, але й ті конфесії, які 

до певного часу залишалися поза увагою науковців. Найменш дослідженим 

залишається регіональна історія релігійних спільнот, зокрема й адвентистів 

сьомого дня, та особливості існування релігійної спільноти в умовах різних 

політичних режимів.  

З огляду на це робота Шевчука Валентина Авдійовича, що спрямована 

на висвітлення діяльності адвентистів сьомого дня на українських теренах у 

міжвоєнній Польщі, є суттєвим доробком у царині історії релігії в України. 

Окрім того, вивчення минулого окремих регіонів та процесів, що там 

відбувалися,  є важливою складовою дослідження релігійного, соціального та 

культурного портрету українського народу.  

Традиційно історичний розвиток адвентистів сьомого дня вивчали в 

межах загальних досліджень з історії релігії України. Актуальність та 

значимість дисертаційного дослідження В. А. Шевчука визначається  

опрацюванням регіонального історичного сегменту існування адвентистів, 

яке поглиблює та збагачує наукове бачення минулого цієї конфесії у цілому 

та виявляє регіональні особливості церкви зокрема. Окрім того, комплексне 

дослідження історії адвентизму на західноукраїнських землях у міжвоєнний 

період подано в українській історіографії здебільшого науковим доробком 

дисертанта.  



Метою, яку ставить перед собою автор дисертації, є розкриття 

діяльності адвентистської церкви на західноукраїнських теренах у 

міжвоєнний період на основі архівних матеріалів, опублікованих джерел та 

історіографічного доробку. 

Не викликає жодних сумнівів наукова новизна рецензованої дисертації, 

яка полягає, насамперед, у тому, що в ній уперше в українській історіографії 

здійснюється комплексне дослідження розвитку та функціонування 

адвентистської церкви на території Західної України у 1919–1939 рр.; 

з’ясовано систему структурних складових Церкви АСД на українських 

землях, до якої входили громади, підпорядковані двом Східній та Південній 

конференціям, що належали Польському уніону АСД із центром у 

м. Варшаві; розроблено періодизацію розвитку українського адвентизму в 

Східній Галичині та Західній Волині у міжвоєнній Польщі; окреслено 

конфесійну карту з позначенням ареалу поширення течії та локацій громад; 

з’ясовано національну вираженість Церкви АСД. 

Структура роботи – вступ, три розділи, висновки – має логічний і 

раціональний характер, цілком відповідає поставленій меті і 

сформульованим завданням і дає можливість ґрунтовно розглянути головні 

аспекти тематики дослідження. Позитивним моментом є наявність додатків, 

зокрема, зведені таблиці, карта розташування церковних громад на території 

Галичини та Волині і фотографії адвентистських персоналій.  

Спираючись на широку джерельну базу, дисертант вправно зумів 

подати її значимість та використати як основу для створення цільного 

історичного полотна українського адвентизму. Ґрунтовний аналіз 

історіографічної бази та джерел, поданий у першому розділі, засвідчує, що 

автор для всестороннього вивчення проблеми та досягнення поставлених 

завдань опрацював та ввів у науковий обіг велику кількість архівних 

матеріалів. Зазначимо, що автор спираються у дослідженні не лише на  

численні матеріали з державних архівів, а й на джерела, що містяться у його 

власному архіві. У цілому В. А. Шевчук демонструє ґрунтовне знання 



джерел, вміння професійно їх опрацьовувати. У процесі дослідження 

дисертант застосовував принципи і методи загальнонаукового та історичного 

аналізу, зокрема принципи об’єктивності, історизму, багатофакторності, 

структурно-системний та методи аналізу, синтезу, систематизації, 

ретроспективний, історико-порівняльний, історико-генетичний, історико-

типологічний, мікроісторичний тощо.  

Автор дисертації аналізує передумови виникнення адвентизму в 

Галичині та Волині (кінець XIX – початок XX ст.) підкреслюючи, що правове 

становище протестантських церков, зокрема й адвентистів, мало колізійне 

становище. Прояв правової колізії полягав у тому, що з одного боку, уряд 

міжвоєнної Польщі не заважав розвитку адвентизму, а з іншого – 

представники влади на місцях нехтували нормами закону, ставилися до 

адвентистів упереджено та порушували їхні права дотримуватися своїх 

релігійних поглядів. У роботі детально вивчено процес створення 

організаційної структури Церкви адвентистів сьомого дня та її утвердження 

на території Західної України. 

Дисертант також глибоко аналізує розвиток Церкви адвентистів 

сьомого дня у різних напрямах діяльності, спираючись при цьому на архівні 

та внутрішньоцерковні джерела, зокрема й звіти у журналі «Sługa zboru» та 

інших. Автор доводить, що становище адвентистів у публічному просторі 

ускладнювалося специфікою їхнього вчення та побуту, що також 

зумовлювало і їхні міжконфесійні стосунки. Доведено, що взаємини 

адвентистів і представників традиційних церков були переважно 

конфліктними, що зумовлювалося місіонерською діяльністю протестантів у 

середовищі православних і греко-католиків.  

У роботі доведено, що керівництво Церкви адвентистів сьомого дня 

надавало належну увагу своїми кадрам, вимагаючи від них відповідної 

професійної і духовної підготовки (теологічна школа, пасторські та 

колпортерські семінари, духовна література та періодика) та забезпечуючи їх 

зарплатою і соціальною допомогою. Автор з’ясував, що на етапі становлення 



адвентистської організації пасторами громад Волині і Галичини були 

переважно особи німецької та польської національності, оскільки українські і 

білоруські служителі на той час проходили стажування і були пасторами-

початківцями. 

Дисертант детально розглянув причини та наслідки кризи, викликаної  

розкольницькою діяльністю Альфреда Куби. Окрім негативних наслідків 

розколу, який призвів до відокремлення від церкви майже чверті вірян, автор 

дисертації наголосив і на позитивному аспекті кризи, який виявився у 

формуванні стабільної церковної організації. 

У підрозділ «Соціальна та місіонерська діяльність Церкви адвентистів 

сьомого дня» доведено, що адвентистська колпортерська справа мала 

визначальне значення у становленні організаційної структури церкви та 

утворенні громад на нових територіях. Завдяки самовідданій праці 

колпортерів географія присутності адвентистів значно розширилася на 

території Польщі, зокрема й у Галичині та на Волині.  

У дисертації з’ясовано, що адвентистська культово-освітня діяльність 

на території Польщі мала важливе значення у формуванні кадрового складу 

церкви, а відтак і вірян. Крім того, автор виявив, що в міжвоєнний період 

питання здорового способу життя, яке піднімала адвентистська церква, було 

дуже актуальним через брак медичних закладів та персоналу, а також через 

низький соціальний та економічний рівень населення. До того ж методи, які 

пропагувала церква у сфері оздоровлення населення, були прості і безпечні 

порівняно з тими, що побутували серед нижчих суспільних верств. Періодика 

адвентистської церкви міжвоєнного періоду пропагувала принципи здоровʼя 

і базувала свої поради на раціональному підході до збереження доброго 

фізичному стану людей. Автор довів, що церкві вдалося зберегти 

збалансований погляд на здоровий спосіб життя, не впадаючи у деструктивні 

крайнощі, і водночас, не оминув увагою окремих фанатичних поглядів 

консервативних адвентистів, особливо у сфері харчування.  



Схвалення заслуговують додатки (с. 235–262), які сприятимуть 

використанню здобутків дисертації широким колом дослідників. 

У висновках, які відповідають визначеним завданням і корелюють  із 

проблемами, що виносяться на захист, містяться головні положення щодо 

розвитку Церкви адвентистів сьомого дня на території Західної України в 

міжвоєнний період (1919–1939 рр.) її внутрішніх та зовнішніх напрямів 

діяльності, які сприяли розширенню географічних меж церкви.  

Аналіз дисертаційного дослідження В. А. Шевчука переконує в тому, 

що він провів велику пошукову й аналітичну роботу, синтезував і узагальнив 

значний масив інформації. Отримані результати свідчать про опанування 

автором досліджуваною темою, про його здатність до самостійного аналізу 

історичних джерел, про достатню наукову і методичну підготовку. На наш 

погляд, дослідницької мети дисертаційної роботи досягнуто, а її наукові 

завдання реалізовано успішно. Висновки дисертації містять науково 

обґрунтовані результати, які розв’язують поставлені завдання і є суттєвими 

для вивчення історії адвентистів та історії релігії України загалом. 

Результати наукового пошуку дисертанта пройшли належну апробацію 

на міжнародних науково-практичних конференціях та оприлюднені у 21 

науковій статті, зокрема 1 статті у зарубіжному виданні (Польща), 5 статтях 

у наукових фахових виданнях України, 1 – у колективній монографії. 

Зауважимо, що 8 статей опубліковано у виданнях. Що входять до науко 

метричних баз. Практичне значення одержаних результатів дослідження 

полягає в тому, що матеріали і висновки дисертації можуть бути використані 

в подальшій науково-дослідній та навчальній роботі, під час написання 

монографій, наукових і науково-популярних праць. 

Уважний аналіз і вивчення дисертаційної роботи В. А. Шевчука дає 

підстави стверджувати, що вона є самостійним, завершеним, комплексним 

науковим дослідженням, тема і зміст якого адекватно відображені в 

авторефераті дисертації.  



Позитивно оцінюючи дисертаційну роботу В. А. Шевчука та отримані 

результати, слід висловити деякі зауваження та побажання. 

1. Джерельна база дослідження містить перелік праць польських 

авторів, однак не є вичерпною, особливо на тему суспільно-релігійного та 

культурного становища протестантських церков у міжвоєнний період. 

Дисертанту у пригоді стали б праці польських науковців, які б значно 

розширили історичний фон досліджуваної тематики. 

2. Приділяючи значну увагу правому статусу адвентистів сьомого 

дня в міжвоєнний період у Галичині та на Волині, автор більше акцентує 

увагу на негативному впливі дій урядовців щодо церкви та окремих її вірян. 

Однак він детально не зупиняється на розгляді позитивного значення 

політики польської влади щодо релігійних конфесій, що все-таки дозволило 

церкві сформувати стабільну організаційну структуру та розширити межі 

свого впливу, порівняно з попереднім періодом.  

3. Дослідження діяльності будь-якої релігійної конфесії не може 

відбуватися без вивчення доктринальної системи, культових особливостей та 

архітектурних рис храмів, що відрізняє одну конфесію від іншої. 

Дослідження було б глибшим, якби автор окреслив основні позиції 

віровчення та показав їхню реалізацію вірянами на практиці, а також виявив 

взаємозвʼязок із материнською церквою АСД у США в контексті 

формування особливостей вчення та культової практики.  

4. Дисертаційне дослідження збагатилося б, якби автор подав короткі 

родовідні довідки головних персоналій адвентистського руху на 

західноукраїнських землях з акцентом на віросповідну належність їхніх 

батьків. На наш погляд, це сприяло би розширенню можливостей 

практичного використання результатів дослідження. 

5. На нашу думку, не доцільно було наводити у дисертації цікавий, 

але не пов’язаний безпосередньо з темою дослідження матеріал щодо 

детального контенту номерів видання «Sługa zboru». 



Результати дослідження у сукупності вирішують важливу наукову 

проблему як в галузі всесвітньої історії, так і в галузі вітчизняної історії та 

спеціальних історичних дисциплін, зокрема історії релігії. Висновки, 

сформульовані у дисертації, є новими для вітчизняної історичної науки, 

аргументовані і достовірні, викладені у авторефераті автора та в 

опублікованих ним працях.

Дисертація оформлена у відповідності з встановленими вимогами. 

Зазначене вище дає підстави вважати, що дисертаційна робота В.А. Шевчука 

«Діяльність церкви Адвентистів сьомого дня на території Західної України в 

міжвоєнний період (1919-1939 рр.)» є оригінальним і комплексним 

дослідженням, яке цілком розкриває вагому наукову проблем, відповідає 

вимогам "Порядку присудження наукових ступенів", затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 (зі змінами, 

внесеними згідно з постановами КМУ №656 від 19.08.2015, № 1159 від 

30.12.2015 та № 567 від 27.07.2016), які ставляться до дисертацій, а її автор 

заслуговує присудження наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01. -  історія України.

Офіційний опонент -
доктор історичних наук, професор,
професор кафедри історії України і

І.В. Пилипів
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