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Міжнаукова проблематика передбачає порівняння та взаємодоповнення 

різних за своїм змістом і спрямованістю галузей гуманітарного знання, які 

дозволяють всебічно розкрити питання детермінації дозвілля «життєвим 

світом» людини. Культурологічний аспект обраної проблематики, власне 

проблема самореалізації актуалізувалася завдяки новим тенденціям, спочатку 

у філософії завдяки виокремленню філософської антропології, як окремої 

галузі знання, предметом вивчення якої стала людина. Зокрема такі її аспекти, 

як творча активність, призначення або місія людиіш, а згодом - у психології, 

коли психологи усвідомили, що неможливо зрозуміти сутність і призначення 

психіки, не усвідомивши призначення самої людини та всіх питань, що 

стосуються її розвитку, серед яких чільне місце займає проблема детермінації 

розвитку та самореалізації особистості. 

Проблеми гуманізації суспільства та виховання гармонійної особистості 

в означеному контексті особливої ваги набувають проблеми вимірів 

людського буття, зокрема «життєвого світу» людини, адже саме він впливає на 

духовне становлення особистості, обумовлює світовідношення й детермінує її 

екзистенцію, актуалізуючи процес культур отворен ня. 

Що стосується самої проблеми самореалізації, то в якості предмета 

наукового дослідження вона виокремилася лише у середині XX ст. Першими 

до цієї проблеми звернулися представники американської гуманістичної 

психології. Інтерес до людини, який виник на той час у західному суспільстві, 

пояснювався культом особистісної свободи й особистісного успіху, що був 

характерним для всього повоєнного Заходу. Д О. Леонтьев, аналізуючи дану 

ситуацію, зазначає, що самореалізація для більшості людей в середині XX ст. 

у країнах Європи і Америки стає свого роду культурним стереотипом, певною 
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настановою, керівництвом до дії, і хоча продуктивної самореалізації досягали 

далеко не всі, не прагнути самореалізації на Заході вважалося виявом поганого 

гону. 

Актуальність теми дослідження визначається необхідністю теоретичної 

концептуалізадії наявного практичного досвіду виокремлюючи два види 

факторів самореалізації: особистісні, або ті що залежать від людини (ціннісні 

орієнтації, готовність до самоформування. гнучкість мислення, воля та ін.) і 

ситуативні, що не залежать від людини (соціальна ситуація, рівень життя, 

матеріальна забезпеченість, екологічне середовище, спадкові хвороби, вплив 

засобів масової інформації), зазначають, що на самореалізацію сильний вплив 

можуть мати й мотиваційно-смислові фактори, що стають актуальними в 

певній конкретній ситуації. 

Враховуючи надзвичайне прискорення всіх цивілізаційних процесів в 

кінці XX - на початку XXI ст., таке осмислення може бути лише 

перманентним процесом, який постійно охоплює все нові дані, включаючи їх у 

все нові контексти. Це особливо важливо тому, що наука має не просто 

«встигати» за постійними мутаціями об'єкту дослідження, але й намагатися 

передбачати тенденції перебігу процесів, які відбуваються в сучасній культурі. 

Це дозволить в певній мірі керувати ними, культивуючи позитивні тенденції, 

та коригуючи чи нейтралізуючи негативні. Відсутність таких зусиль може 

привести до того, що українська громадськість (і ширше - людство в цілому ) 

ризикує втратити контроль над власною долею, що неминуче спричинить 

цивілізаційну катастрофу. 

Складна цивілізаційна ситуація, в якій знаходиться Україна, яка має 

визначати власну ідентичність, а значить - і шлях в майбутнє - визначає 

важливість поняття глокальності, яке, визнаючи об'єктивність і 

невідворотність глобалізації, намагається врівноважити її принципом 

локальності заради збереження балансу між всезагальним та неповторним. 

Зміст запропонованої дисертації відповідає назві та план}7: мета, 

завдання, та пункти новизни узгоджені між собою. Висновки логічно 

випливають з основного матеріалу роботи. Джерельна база дисертації є 
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адекватною, апробація - цілком достатньою. Все це дозволяє стверджувати, 

що авторська дослідницька програма виконана. 

Перший розділ - «Проблема «життєвий світ» людини у логіці освоєння 

та конструювання соціокультурного простору» - традиційно має 

методологічний характер. Тут дисертантка зупиняється на аналізі поняття 

«життєвого світу» людини соціальної взаємообумовленості «життєвого світу» 

людини та світові д ношення що детермінується суб'єктивним та 

іитерсуб'єктивним світами, у взаємодії «Я - Інший - Інші». 

Автор розуміє останні, у сенсі створення свого світу шляхом 

структурування свого життєвого простору відповідно до її світосприйняття, 

яке формується під впливом духовних, моральних, психологічних та 

естетичних чинників, цінність і значення яких для індивіда визначають оцінку 

минулого і сьогодення, погляди на майбутнє, а відтак і індивідуальні 

перспективи. (С.73) 

Власне, це стосується і культурології взагалі, яка є водночас конкретною 

дисципліною, і чимось більшим, оскільки все, створене людиною є культурою, 

яка знаходиться в контексті природи. А отже, культурологія не має меж і може 

виступати як одна з синтезуючих дисциплін, які прагнуть до розуміння самої 

сутності людського буття та його сенсу. 

Повертаючись до конкретики обраної теми, автор слушно вважає, 

спираючись на існуючі в сучасній українській гуманістіщі розуміння 

«життєвого світу» людини - як особистісно-досвідного і в досвіді осяжного 

світу, даного у багатстві чуттєво-розумового сприймання, переживань та 

цінностей, де розгортається усе життя кожної окремої людини (номада), у 

дисертації показано, що у «житгєвому світі» людина має справу не просто з 

природними речами, а з об'єктам]і в їх смисловій наповненості та значимості. 

Другий розділ - «Дозвілля як об»єкт культурологічного аналізу» -

здійснюється розгляд культурологічного аспекту обраної проблематики що 

дозволяє всебічно розкрити питання детермінації дозвілля «життєвим світом» 

людини. Зауважується, що починаючи з кінця ХТХ ст., свободу трактують як 

«свободу від» та «свободу для». Також свобода розглядається з позицій 

екзистенціалізму: можливість бунту (А. Камю), приреченість людини на 
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свободу (Ж.-П. Сартр), подолання відчуженості в контексті відношення «Я -

Ти» (М. Бубер); звільнення та просвітництва (Т. Адорно), виходу людини за 

межі своєї одномірності (Г. Маркузе). В другій половині XX ст. проблема 

свободи розг лядається й у контексті проблем масової культури, а саме: «маси, 

якими керують» та «маси, які контролюють» (Ж. Дельоз); відмічено, іцо г р а -

це інтегральна діяльність, в яку можуть трансформуватися усі форми людської 

активності: фізичної, інтелектуальної, творчої та репродуктивної, а отже і 

дозвіллєвої. Акцентовано, що для більшості існуючих теорій гри характерно 

прагнення дати однозначну відповідь на питання про сутність і сенс гри, при 

цьому часто не враховується складність, поліфункціональність цього явища, а 

також його взаємозв'язок з «життєвим світом» людини. 

Наступне цікаве поняття, яким оперує дисертантка є «фьюжн» (англ. 

«fusion») злиття. Одним з атрибутів міського життя, - який, як зазначає 

О. Ніколаєва, на початку XXI ст. проникає в різні куточки повсякденної 

розважальної культури (наприклад, комікси, комп'ютерні ігри), а також у 

кулінарію, моду, дизайн Інтер'єрів, а також у дозвілля (наприклад у формі, так 

званих «сухих війн»), У міському просторі «фьюжн» може проявлятися 

різноманітними способами. Найбільш очевидний - поява гібридних 

культурних об'єктів, таких як аптека-музей, храм-концертна зала, ресторан-

кінотеатр, кафе-книгарня і т. п. Слід сказати, що і чимало торгово-

розважальних центрів та парків являють собою саме фьюжн-об'єкти. Тут 

дисертантка демонструє безносередіпо обізнаність з предметом, виклад 

матеріалу виглядає як узагальнення власного практичного досвіду. 

В третьому розділі «Культу ротворчий потенціал дозвіллєвої 

діяльності» аналізується модель культури. Починаючи з другої половини 

XX ст. просвітницька, й дозвіллєва діяльності зокрема, змінюється так званою 

гедоністичної концепцією, згідно з якою культура повинна приносити 

задоволення, розважати, заспокоювати. Пояснити таку ситуацію можна тим 

фактом, що у сучасному світі люди відчувають постійні стреси, вони 

перевантажені на роботі, втомлюються від побутових проблем. Тому 

вважається, що спілкування з «прекрасним» має тішити людей, давати їм 

позитивні емоційні переживання і нові враження. Звідси й перевага форм 
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масової культури під час вибору дозвіллєвої діяльності. Водночас, згідно 

Т. Адорно та П. Бурдьє, сучасна людина у понятті «дозвілля» може суміщати 

елітарне та масове: відвідувати рок-коїщерти та музеї, дивитись якусь 

телевізійну програму та читати серйозну літературу: культурний ресурс 

сьогодні є надзвичайно динамічним, хоча матеріальний аспект цього питання 

не розглядався. 

При високій загальній якості тексту, в дисертації наявні деякі недоліки 

та спірні моменти: 

1. Оскільки українська культура сьогодні є «крейсеруючою» між 

різними ціннісними системами. Через це вона є відкритою для 

глобалізаційних впливів - і позитивних і негативних. Як відомо, закрита 

культура вироджується. Але ж культура відкрита повинна мати те «жорстке 

ядро», яке збереже її від розпаду під зовнішнім тиском. В українській культурі 

таке ядро, на жаль, сформоване не повністю. Вирішення цього завдання 

неможливо без активної участі українських культурологів. 

2. На с. 131 некритично наводиться цитата щодо «Самоцінності гри - не 

в результаті, а в самому ігровому процесі. В основу будь-якої гри покладені 

гострі емоційні переживання її учасників і чітко визначені правила, 

дотримання яких є необхідною вимогою, оскільки їх (правил) порушення веде 

до виключення з гри. Підкреслимо, що це стосується будь-якої гри: чи то 

азартної, чи то політичної, чи то «гри-життя»»... У період інформаційних воєн 

і масового користування підлітками різного роду іграми, що викликають 

гострі емоційні переживання, варто було би акцентувати на погребі захисту 

реформованого критичного мислення підлітків від зловимірного впливу. 

Висловлені зауваження носять характер побажань і не применшують 

актуальності, новизни та наукової цінності роботи. 

Робота Є.А. Сидоровської достатньо апробована як у формі публікацій 

у фахових виданнях, так і у виступах на наукових конференціях різних рівнів. 

Автореферат дисертації та публікації за її темою відбивають зміст 

дисертаційного дослідження та відповідають вимогам МОН України до 

кандидатських дисертацій. Матеріали дисертації можуть знайти застосування 

у освітній та організаційній діяльності. 
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Отже, дисертація «Життєвий світ» людини як детермінінта культурно-

дозвіллєвої діяльності» має завершений, цілісний, авторський характер, 

відповідає вимогам (пп. 9-13 «Порядку присудження наукових ступенів і 

присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», 

затвердженого Кабінетом Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567), а її 

автор - Сидоровська Євгенія Андріївна - заслуговує на присудження їй 

наукового ступеня кандидата культурології за спеціальністю 26.00.01 - теорія 

та історія культури (культурологія). 

Офіційний опонент: 

кандидат культурології, доцент, 

кафедри арт-менеджменту та івент- технологій 

Національної академії керівних 
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