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Сучасний культурний простір має безліч характерних ознак, 

дослідження яких допомагає вирішити чимало проблем як функціонування 

цього простору, так і пошуку впливів на його удосконалення. І в цьому плані 

цифрові технології є важливим сегментом у його дослідженні. Тож 

аналізована дисертаційна робота на часі і ставить за мету тематизацію 

основних технологічних трендів, виявлення та з’ясування тенденцій та 

перспектив розвитку цифрових технологій в культурі сучасного суспільства.

До позитивних сегментів дисертації слід віднести переконливо й 

умотивовано сформульовані усі складові вступної частини роботи: 

актуальність наукового пошуку, обумовлену значними суспільними 

трансформаціями, що суттєво впливають на формування глобального 

середовища, обумовлюючи низку змін в усіх його сферах, а також завдання, 

наукову новизну і практичну значущість, об’єкт і предмет дослідження, його 

структуру. Ця чіткість засвідчує професійну орієнтацію авторки у проблемі, 

уміння працювати з масивом літератури та джерельної бази, яка професійно 

відібрана і достатньо критично осмислена, надаючи тексту відповідної 

переконливості.

Деталізуючи розгляд тексту, слід акцентувати увагу на 

міждисциплінарному підході авторки до розгляду даної проблеми, що 

зумовило залучення напрацювань із різних галузей науки, що особливо 

переконливо продемонстровано уже в п. 1.1, який засвідчує широкі 

аналітичні можливості дисертантки і її уміння працювати з науковим 

текстом. Проведений аналіз спеціальної літератури цілком природно призвів 

до вмотивованого висновку про те, що суттєві зміни, які відбуваються у
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сучасному світі, обумовлені «експансією новітніх технологій, вплив яких як 

цілісний соціокультурний феномен ще не достатньо з’ясований у сучасному 

науковому дискурсі», як і його градації: особливості цих технологій як 

рушійної сили соціокультурного прогресу, специфіка їх появи та поширення, 

їх зв’язок із освітою, наукою і культурою тощо.

Переконливим є і чи не найскладніший для здобувачів наукових 

ступенів п. 1.2 «Концептуально-методологічні засади дослідження», в якому 

дисертантка впевнено демонструє знання провідних технічних, 

технологічних, культурологічних концепцій та інших теорій, що охоплюють 

найбільш значущі аспекти досліджуваної проблеми, підсилюючи свої 

висновки вмотивованими посиланнями на певні наукові авторитети. І в 

цьому плані зазначений параграф також демонструє уміння авторки 

працювати з фаховою літературою.

Проводячи дослідження взаємозв’язку техніки, технологій і культури (п. 

2.1.), дослідниця цілком логічно доходить висновку про взаємозалежність 

цих компонент, які й надають можливість осмислити тенденції і перспективи 

цього розвитку. Відтак автор наголошує на важливості створення штучних 

об’єктів, які все більше задовольняють потреби людини, а тому «розвиток 

техніки, з одного боку, обмежений непорушними законами природи та 

ресурсами і видами енергії, а з іншого, повинен керуватися людиною, 

оскільки техніка, хоч і пов’язана з людьми, які її використовують у своїй 

життєдіяльності, може панувати лише над механізмами» (с. 8 автореферату).

Інтерес викликає й п. 2.2 дисертаційного дослідження -  

«Розповсюдження технологій: від ІКТ до дизруптивних інновацій як драйверів 

Digital age», в матеріалах якого здійснено спробу виявити специфіку розробки 

і подальшого поширення новітніх технологій у культурному просторі 

сьогодення, а також акцентовано увагу на можливих їх негативних тенденціях. 

Розглядаючи цей вектор, авторка акцентує увагу на тому, що сучасний прогрес 

технологій відбувається завдяки відкриттям у суміжних галузях, «зростанню 

обчислювальної потужності, обсягу пам’яті комп’ютера, пропускній здатності
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оптоволоконних передачі даних тощо», у той же час авторка наголошує на 

важливості й людського фактора, мотивуючи це необхідністю зростання не 

лише «мозаїчної», але й фахової компетенції людини.

Цікавим є й розділ 3 «Новітні технології в соціальній культурі», а надто 

п. 3.1, у якому йдеться про штучний інтелект, алгоритм його розробки і 

результати впровадження в різні сфери життєдіяльності сучасного соціуму. 

Цей підрозділ переконливо демонструє вміння дисертантки апелювати до 

праць провідних дослідників окресленої проблеми і їх використання в 

процесі доведення власної дослідницької позиції. Це можна стверджувати і 

про, так би мовити, заземлення розгляду даної проблеми на сферу культури 

(Розділ 4), в якому демонструється особливість цифровізації у сфері 

повсякдення, з’ясовано потенційні можливості ШІ зі створення певних 

(нових) артефактів, а також достатньо переконливо надана характеристика 

новим мистецьким практикам, які виникають на зламі мистецтва, техніки й 

технології. І в цьому плані наведений авторкою світовий досвід 

оцифровування матеріальної культурної спадщини є також цілком 

умотивованим і доречним. Адже цифрові технології стимулюють появу 

нових форматів реалізації людини у розмаїтій сфері культури, інакше 

кажучи, «цифровий» спосіб життя, як доводить дисертантка, став 

характерною рисою життєдіяльності сучасної людини.

Технологічним формам реалізації штучного інтелекту присвячено розділ 

4, в якому авторка переконливо демонструє власну інформованість в обраній 

проблематиці, роботу з різноманітним матеріалом та виявлення проблемного 

ряду у реалізації цього процесу, а також висвітлює реалії України, виявляючи 

низку проблем, що виникають, зокрема: відсутність правової охорони 

об’єктів цифрової спадщини, небезпечний вплив процесу оцифровування на 

об’єкт оцифровування, проблематичність оцифровування об’єкта, що містить 

матеріальні і нематеріальні компоненти одночасно тощо .

Цілком логічним і вмотивованим є останній розділ дослідження, в якому 

дисертантка виявляє потенційні наслідки, загрози та тенденції, наявні в
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«цифровій епосі», зокрема й акцентуючи увагу на кіберзлочинності і 

необхідності розробки відповідних принципів кібербезпеки, загрози 

дегуманізації суспільства тощо.

Загалом аналізована дисертаційна робота належить до оригінальних 

зразків бачення глобальної проблеми сучасності, виявленої крізь призму 

технологічного підходу до її висвітлення.

У той же час позитивно характеризуючи дане дослідження потрібно 

зазначити на окремі неточності у формулюванні його структури.

1. Мета наукового пошуку є занадто розширеною і включає й декілька 

провідних завдань, які поставлені і розв’язані в аналізованій роботі.

2. У тексті роботи автор апелює лише на початок XXI століття, хоча 

кінець 2021 р. -  це вже початок першого 30-річчя.

3. Текст дисертації дещо обтяжений технічними (чи технологічними) 

аспектами проблеми (розділ 3).

4. Розділ 3 присвячений розгляду стану і перспектив розвитку новітніх 

технологій без залучення українського досвіду, утім його порівняння із 

зарубіжним дало б змогу отримати реальну картину тенденцій 

розповсюдження цих інновацій.

5. Список використаних джерел є досить репрезентативним, однак 

джерельна база дисертантом не відображена ні в авторефераті, ні в 

дисертації, не вказані також й перспективи подальших досліджень.

6. Звертає на себе увагу вживання різних термінів для означення 

революції, пов’язаної з виникненням і розповсюдженням сучасних 

технологій (комп’ютерна, цифрова та ін.), а також термінів для позначення 

цих технологій (новітні, проривні та ін.), без авторської позиції щодо цих 

аспектів дослідження.

Утім ці зауваження є виключно технічними і жодним чином не 

впливають на загалом професійно виконаний і оприлюднений дисертаційний 

пошук, у результаті якого розв’язується важлива наукова проблема.
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Підсумовуючи, слід акцентувати увагу на значній апробаційній базі: 

різноаспектних публікаціях авторки у науковій періодиці (75 одиниць), 

здійснених в одноосібній презентації, виступах на наукових конференціях, 

зокрема й міжнародних, опублікованому одноосібному монографічному 

виданні, що свідчить про сформованість дисертантки як фахового 

дослідника, здатного самостійно проводити науковий пошук та отримувати 

належні результати. Текст роботи підготовлений на належному 

методологічному й методичному (читабельному) рівні без надмірного 

теоретизування, вирізняється логічністю і вмотивованістю викладу основних 

положень наукового пошуку, переконливістю посилань.

Загальні висновки роботи повною мірою корелюються із метою, 

завданнями і науковою новизною. Якісними є й усі інші складові 

представлення дисертаційного матеріалу. А відтак це дає підстави для 

твердження, що рецензована дисертаційна робота виконана з урахуванням 

усіх вимог, що висуваються МОН України до подібного типу досліджень, 

відповідає вона й «Порядку присудження наукового ступеня і присвоєння 

вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України №567 від 24 липня 2013 року. Тож її 

авторка, Трач Юлія Василівна, заслуговує на присудження наукового ступеня 

доктора культурології за заявленою спеціальністю 26.00.01 «Теорія та історія 

культури».

Відгук обговорено та затверджено на засіданні кафедри івент-індустрій, 

культурології та музеєзнавства Рівненського державного гуманітарного 

університету, і

Офіційнш 

індустрій, кулі

сафедри івент- 

Виткалов С.В.
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