
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 

про п?исущення ступеня Щ ж Щ  М й і
03 «Гуманітарні науки» на підставі прилюдного захисту дисертації «Календарні 
свята і обряди гуцулів Буковини: проблеми збереження і трансляції культурних 
цінностей» за спеціальністю 034 «Культурологія» 18 січня 2023 року.

Козек Микола Іванович, 1992 року народження, громадянин України, 
освіта вища: закінчив у 2016 році Київський національний університет 
культури і мистецтв за спеціальністю «Театральне мистецтво».

Навчався в аспірантурі Київського національного університету культури і 
мистецтв Міністерства освіти і науки України, м. Київ, з 31 грудня 2016 р. по 
31 грудня 2020 р.

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

Науковий керівник: Поліщук Людмила Олександрівна, кандидат
культурології, доцент, Київський національний університет культури і 
мистецтв, завідувачка кафедри івент-менеджменту та індустрії дозвілля.

Здобувач має 15 наукових публікацій за темою дисертації, з них 1 стаття 
у періодичних наукових виданнях іншої держави, 4 статті у наукових фахових 
виданнях України:

1. Козек М. І. Великодні свята та обряди на Буковинській Гуцульщині: 
традиції та обряди. Культура і мистецтво у  сучасному світі. 2018. Вип. 19.
С. 32-41.

2. Козек М. І. Регіональні особливості поховальної обрядовості на 
Буковинській Гуцульщині. Мистецтвознавчі записки. 2019. № 35. С. 107-112.

3. Козек Н. И. Вода в традиционной календарной обрядности гуцулов 
Буковины. European Journal o f Humanities and Social Sciences. 2020. No 2. C. 62- 
67.

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

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.

Мойсей А. А., доктор історичних наук, професор, Буковинський 
державний медичний університет, завідувач кафедри суспільних наук та 
українознавства. 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 
Козеку Миколі Івановичу ступінь доктора філософії з галузі знань 03 
«Гуманітарні науки» за спеціальністю 034 «Культурологія».
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А. А. Гоцалюк




