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Актуальність теми. Дисертаційне дослідження М. В. Козловської 

«Свято як соціокультурний феномен сучасності: функціональний аспект» 

присвячене актуальній соціокультурній проблематиці, адже в умовах 

формування постмодерної картини сучасної культури, глобалізації та 

інформатизації відбуваються трансформації, які характеризують значні 

зрушення в різних аспектах життєдіяльності людини. Саме такі 

кардинальні зміни в соціокультурному просторі визначають наукову  

актуалізацію низки питань, які втримують найбільше ризиків та залежні 

від новітніх тенденцій.  Тому недарма найбільше уваги дослідники на 

сьогодні приділяють збереженню традиційних соціокультурних цінностей, 

питанням повсякденності, соціокультурній ідентичності.  Важливу роль у 

визначенні контурів останніх, як обґрунтовує в своїй роботі М. 

Козловська, відіграють свято та святкові практики. 

Крім того, дисертація представляє значний науковий інтерес, 

оскільки в ній вперше в українській науці аргументовано 

концептуалізовано функції свята, зокрема у збереженні традиційних 

цінностей, конструюванні соціокультурні ідентичності та у контексті 

повсякденного життя людини.  

Дослідницею також було привернуто наукову увагу до такої 

важливої складової сучасного соціокультурного життя, як збереження 

нематеріальної культурної спадщини, важливим елементом якої є свято. 

Наявність такого практичного контексту також підсилює актуальність 

роботи.   

Обґрунтованість та достовірність наукових положень, 

результатів та висновків дисертації М. В. Козловської забезпечують: 



відповідна джерельна база, яка складається з широкого кола різноманітних 

джерел друкованого та електронного характеру. Привертає увагу широке 

застосування праць зарубіжних авторів, що становлять половину списку 

літератури. Таке звернення до сучасних і класичних напрацювань дало 

змогу М. Козловській всебічно розглянути свято як складну і цілісну 

систему, з’ясувати його сутнісні характеристики, функціональні 

можливості та виявити форми новітніх трансформацій, зокрема в 

соціокультурних практиках.  

 Аргументація теоретичних положень і висновків здійснювалася на 

основі використання загальнонаукових та спеціальних  методів, 

принципів і прийомів пізнання закономірностей святкових феноменів, а 

також суміжних явищ культури. Зокрема, на застосуванні методів, та 

підходів, інтегрованих з культурології, соціології, філософії, 

мистецтвознавства, історії та ін., що забезпечило більш ґрунтовний аналіз 

свята та його функцій на основі  міждисциплінарної наукової рефлексії.  

Наукова новизна отриманих результатів. На основі ґрунтовного 

дослідження свята  з’ясовано його сучасні особливості та визначено  

основні функціональні можливості як підґрунтя збереження традиційних 

соціокультурних цінностей,  як чинника регенерації та конституювання 

соціокультурної ідентичності людини та території, а також  у контексті 

виміру двох дихотомічних феноменів – святковості та буденності. 

Авторкою запропоновано власне визначення свята як 

соціокультурного феномена.  

У роботі уточнено трактування функціональних характеристик 

святкових видовищ як елементів нематеріальної культурної спадщини з 

урахуванням досвіду їх включення до Списку нематеріальної спадщини 

ЮНЕСКО,  уявлення про залежність креативно-комунікативного 

потенціалу та символіко-семіотичних особливостей свята від динамічних 



процесів у соціокультурному житті, особливості святкових видовищ, які 

визначають популярність фестивального туризму тощо. 

Практичне значення отриманих результатів дисертаційного 

дослідження полягає в тому, що його висновки і рекомендації створюють 

теоретико-методичне та організаційне підґрунтя діяльності 

загальнодержавних і регіональних органів влади у контексті організації 

святкових заходів, визначення стратегічних орієнтирів розвитку 

фестивального туризму, включення свят до переліку нематеріальної 

культурної спадщини, програм розвитку територій як туристичних 

дестинацій тощо.  

Більшість теоретичних та емпіричних висновків дослідження 

можуть застосовуватися для подальшого дослідження свята, святкової 

культури, дотичних питань, а також для розробки навчальних і 

спеціальних курсів із теорії та історії культури, історії української 

культури, культурології, соціології культури та ін.  

Оцінка структури, обсягу та змісту роботи і повноти викладення 

матеріалу в наукових працях. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, поділених на підрозділи, висновку, списку використаних джерел 

(215 найменувань), додатку. Загальний обсяг дисертації – 196 сторінок, з 

яких 156 сторінок основного тексту. 

У вступі розкрито актуальність теми, її зв’язок з плановою темою 

комплексного наукового дослідження Київського національного 

університету культури і мистецтв (КНУКіМ) за темою «Трансформаційні 

процеси соціальної культури в Україні», сформульовано мету, завдання, 

обґрунтовано методи дослідження, наукову новизну і практичну цінність 

роботи, висвітлено особистісний внесок дисертантки  до отриманих 

наукових результатів.  

У першому розділі «Теоретико-методологічне підґрунтя 

дослідження» охарактеризовано основні праці зарубіжних і українських 



дослідників, у яких сформульовані основні методологічні засади вивчення 

свята, які, зокрема, стали джерельною базою дисертації. Також авторка 

визначає   поняттєво-категоріальний апарат дослідження з акцентуацією 

уваги на методологічних перевагах соціокультурного підходу, в межах 

якого вона розглядає сучасне свято. Так дослідниця обґрунтовує,  що 

перспективним є концептуальне моделювання феномена «свято» з 

урахуванням актуального соціокультурного дискурсу, який володіє 

релевантною неоднозначності цього феномена науковою методологією. 

Також автором запропоновано власне  визначення свята: це найбільш 

виразна форма позабуденного (нерутинного) побутування суспільства, 

культури та людини, специфіка якої традиційно наскрізь просякнута 

синтезом сакральності, творчості, свободи, споглядання та участі, що 

активізує візуальні, звукові, тілесні відчуття та реалізується іманентними 

святковим заходам видовищно-ігровими засобами і художньо-

технологічними принципами їхньої організації.  

У другому центральному  розділі «Соціокультурні виміри свята» 

дослідницею визначено і класифіковано функції свята у формуванні й 

збереженні традиційних соціокультурних цінностей: кумулятивно-

ревіталізаційна, інформаційно-діахронічна, негентропійно-регулююча, 

темпоральна, діахронно-адаптивна, психологічно-інтеріоризуюча.  

Також автор визначає функції свята у контексті повсякденності, 

ґрунтуючись на розмежуванні святковості й буденності: релаксуюча, 

рекреаційна, психозахисна, гедоністична, гуманістично-засаднича, 

світоглядно-детермінуюча, естетично-унормовуюча, стабілізуюча, 

компенсаторно-захисна. 

Функції свята у конституювання соціокультурної ідентичності 

дослідниця розглядає у контексті ідентичності людини та території, що 

ґрунтується на врахуванні  двох конфігуративних вимірів: особистісно-



екзистенційного, тобто ідентичності людини та територіального, тобто 

ідентичності географічної території.  

У третьому розділі «Свято у соціокультурних практиках сучасності» 

авторка насамперед зупиняється на  ціннісно-смислових, креативно-

комунікативних та функціональних трансформаціях свята  та відповідних 

практик  в умовах постмодерних реалій сучасної культури. Це, у свою 

чергу, призводить до  віртуалізації  свята, його комерціалізації, 

комодифікації святкових практик, а також до виникнення феномена  

глобального свята, яке характеризується надмірною карнавальністю та 

розважальністю. Також дослідниця характеризує соціокультурне значення 

та характерні риси святкових видовищ у межах фестивального туризму: 

творення святкового видовища з урахуванням культурісторично 

зумовлених світоглядних позицій та традицій; швидка зміна та 

різноманітність організаційно-художніх засобів; невичерпність за змістом, 

варіативність; самобутність; відкритість і діалогічність; спадкоємність та 

адаптивність; ситуативність та імпровізаційність; інтерактивність; гумор, 

іронія та самоіронія. 

М. В. Козловська констатує, що завдяки приверненню уваги до свят 

відбувається пізнання, формуються навички розуміння, міжкультурної 

комунікації та адекватної оцінки соціокультурного досвіду світових 

культур, а також підтримка позитивного іміджу регіону та країни на 

світовому рівні. Перспективним напрямом подальших досліджень вона 

вважає системне вивчення історичного розвитку та сучасного стану 

української святкової культури, її значення у житті соціуму та людини, що 

вимагає актуалізації дій влади, громадськості та окремих організацій 

нашої країни до розробки відповідних регіональних фестивальних 

програм, популяризації святкової культури на загальнонаціональному і 

місцевому рівнях.   



Повнота викладення матеріалу в опублікованих працях. В 

опублікованих дисертантом 10 одноосібних публікаціях, 4 з яких 

опубліковано у фахових виданнях України за спеціальністю 

«Культурологія», 1 статтю у закордонному науковому виданні, 5  працях 

апробаційного характеру в збірниках тез доповідей на міжнародних та 

всеукраїнських конференціях, висвітлено основні положення, результати і 

висновки дисертації.  

Відсутність порушень академічної доброчесності. В процесі 

перевірки дисертаційної роботи та наукових публікацій, зарахованих за 

темою дисертації, порушень академічної доброчесності не виявлено. 

Зокрема не виявлено академічного плагіату, самоплагіату, елементів 

фабрикації та фальсифікації.  

Незважаючи на високу оцінку рівня дисертації, доцільно висловити 

такі зауваження:  

1. Оскільки у назві, предметі та меті дослідження акцентується на 

функціях свята, доречно, на нашу думку, також більше уваги було б 

приділити саме функціональному підходу, як провідному у дослідженні. 

Звичайно, він вказаний у методах дослідження, але поряд з іншими, тобто 

побіжно. Водночас обґрунтування  його можливостей значно підсилило б 

методологічну цінність роботи. 

2. Друге побажання перегукується з попереднім. У підрозділі 1.2. 

взагалі б бажано було ґрунтовно  розкрити методологічну цінність 

наукових методів та підходів, використаних у дисертаційному 

дослідження. Можливо, навіть зазначити, які результати було досягнуто 

завдяки їм.   

3. У третьому розділі варто було б більше уваги приділити 

українським фестивалям, досвід проведення яких в нашій країні нічим не 

поступається європейському. Можливо, доцільною була б їх порівняльна 

характеристика.  



4. Також хотілося б відмітити, що українська школа організаторів та 

режисерів свята має свої власні традиції, методику, дипломованих 

фахівців, яких готують по програмі вищої школи ще з минулого століття. 

Можливо, у першому розділі варто було б згадати про її засновників. Тим 

більше, що ця школа представлена і митцями нашого університету, 

зокрема відповідною кафедрою.

Утім, ці зауваження радше можна вважати побажаннями 

рекомендаціями, які дисертантка врахує у своїх подальших дослідженнях. 

Тому вони суттєво не впливають на загальну позитивну оцінку роботи.

Загальний висновок: дисертація Козловської Марини Вікторівни 

«Свято як соціокультурний феномен сучасності: функціональний аспект» 

відповідає вимогам до оформлення дисертації, затвердженим Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 № 40 (зі змінами, 

внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 759 від 

31.05.2019) та «Порядку присудження ступеня доктора філософії та 

скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої 

освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії», 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 

р., а її автор Козловська Марина Вікторівна заслуговує на присудження 

ступеня доктора філософії зі спеціальності 034 «Культурологія».

Офіційний опонент:

доктор історичних наук, професор

Приватного вищого навчального закладу

«Київський університет культури» О. В. Курочкін


