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“Центральноукраїнський науковий ліцей-

інтернат Кіровоградської обласної ради” 

В ІСТОРИЧНОМУ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ВИМІРІ 

ОБ’ЄКТ:  розвиток і становлення Лелеківки-

релігійної, предметом –церква Святої 

Трійці та її громада на тлі історичних 

трансформацій.  

ПРЕДМЕТ: церква Святої Трійці та її 

громада на тлі історичних трансформацій.  

МЕТА:  комплексне дослідження 

релігійного життя Лелеківки та діяльності 

розташованого на його теренах Свято-

Троїцького храму на основі 

новозалучених та систематизованих нами 

ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 

Складається з 45 джерел, що 

торкалися вивчення особливостей та 

історичних передумов становлення 

церкви на Півдні України, серед яких 

новозалученіі справи  

Державного архіву Кіровоградської 

та Одеської області.  

1 2 позначилося  численниними 

перебудовами  храму та 

побудовою дочірнього—

Казанської Божої Матері. 

Новизною дослідження стало  

встановлення  кінцевої дати 

перебудови кам'яного храму  

3 
АНАЛІЗ МЕТРИКИ ТА ФОРМУЛЯРНИХ 

ВІДОМОСТЕЙ у нашому досліджені 

став джерелом знань про 

населення, взаємодії громад різних 

релігійних течій.  Змістовною є 

стратифікація приходу з 1756 року, 

прослідковані тенденції соціальних 

трансформацій. 

Розглянуто храмове будівництво під 

впливом штундистських та 

роскольничих рухів на території 

краю. 

4 
КРІЗЬ ПРИЗМУ ДІЯЛЬНОСТІ 

НАСТОЯТЕЛІВ  показано не тільки 

функціонування храму Святої Трійці, 

а й Святотроїцьку громаду, що 

сформувалася навколо церкви. Крім 

того, було  з'ясовано механізм 

призначення , встановлено в 

хронології (з 1756 –1944 рр.) 

перебування 58 церковно– та 

5 
ЛЕЛЕКІВСЬКА НАРОДНА ТА  

ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСЬКА ШКОЛА 

були у тісній взаємодії з 

Святотроїцькою громадою 

Лелеківки.  В дослідженні 

освітнього процесу, що 

здійснювався  

священослужителями цікавими є  

ревізовські звіти Херсонських 

єпархіальних відомостей.  

ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛЕЛЕКІВСЬКИХ ХРАМІВ   

Висловлено гіпотезу про  зв'язок  церкви Св.Трійці з 

козацьким храмовим  будівництвом. 

На основі джерельних матеріалів висунули  версію щодо  руйнування храму Святої Тріійці у 1944, судження про що були апробовані на 

Міжнародній конференції молодих учених (м.Харків, грудень 2019) та V обласній краєзнавчій конференції (м.Кропивницький, листопад 2019) 

та .  
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СТАТИСТИЧНИЙ СИСТЕМНИЙ 

АНАЛІЗУ 

І СИНТЕЗУ 

КАРТОГРАФІЧНИЙ МЕТОДИ: 

СПОСІБ  

БІОГРАФІЧОГО  

ВИЧЕННЯ 


