
РІШЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ 
ПРО ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

Спеціалізована вчена рада Київського національного університету 
культури і мистецтв Міністерства освіти і науки України, м. Київ, прийняла 
рішення про присудження ступеня доктора філософії галузі знань 
03 «Гуманітарні науки» на підставі прилюдного захисту дисертації «Свято як 
соціокультурний феномен сучасності: функціональний аспект» за
спеціальністю 034 «Культурологія» 23 грудня 2022 року.

Козловська Марина Вікторівна, 1991 року народження, громадянка 
України, освіта вища: закінчила у 2013 році Київський національний 
університет культури і мистецтв за спеціальністю «Театральне мистецтво».

3 31. 12. 2019 р. Козловська М. В. здобувала вищу освіту ступеня доктора 
філософії поза аспірантурою Київського національного університету культури і 
мистецтв Міністерства культури України.

Дисертацію виконано у Київському національному університеті культури 
і мистецтв Міністерства освіти і науки України, м. Київ.

Науковий керівник: Лисинюк Марина Віталіївна, доктор філософії, 
доцент, Київський національний університет культури і мистецтв, доцент 
кафедри зав’язків з громадськістю і журналістики .

Здобувачка має 10 наукових публікацій за темою дисертації, з них 
1 стаття у періодичних наукових виданнях іншої держави, 4 статті у наукових 
фахових виданнях України:

1. Козловська М. В. Святкові видовища в соціокультурних практиках 
сучасності: фестивальний туризм. Вісник Національної академії керівних кадрів 
культури і мистецтв. Київ: НАКККіМ, 2021. Вип. 4. С. 56-61.

2. Козловська М. В. Свято, святкові видовища як об’єкт дисертаційних 
досліджень українських науковців. Українська культура: минуле, сучасне, 
шляхи розвитку (напрям Культурологія). Рівне, 2021. Вип. 39. С. 29-35.

3. Козловская М. В. Праздник и праздничные зрелища в контексте 
формирования социокультурной идентичности. European Journal o f Humanities 
and Social Sciences Scientifi c journal. № 1, 2022. P. 54-58.

У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради та 
присутні на захисті фахівці:

Петрова І. В., доктор культурології, професор, Київський національний 
університет культури і мистецтв, завідувачка кафедри івент-менеджменту та 
індустрії дозвілля. Без зауважень.

Гоцалюк А. А., доктор філософських наук, професор, Київський 
національний університет культури і мистецтв, професор кафедри івент- 
менеджменту та індустрії дозвілля. Без зауважень.



Пашкевич М. Ю., кандидат культурології, доцент, Київський 
національний університет культури і мистецтв, доцент кафедри івент- 
менеджменту та індустрії дозвілля. Без зауважень.

Курочкін О. В., доктор історичних наук, професор, Приватний вищий 
навчальний заклад «Київський університет культури», професор кафедри івент- 
менеджменту, фешн і шоу-бізнесу. Без зауважень.

Романчишин В. Г., кандидат культурології, професор, Комунальний 
заклад вищої освіти Київської обласної ради «Академія мистецтв імені Павла 
Чубинського», ректор. Без зауважень.

Результати голосування:
«За» -  п ’ять членів ради,
«Проти» -  немає.

На підставі результатів голосування спеціалізована вчена рада присуджує 
Козловській Марині Вікторівні ступінь доктора філософії з галузі знань 
03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 034 «Культурологія».

Петрова І. В.




