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Актуальність теми роботи. Дисертаційне дослідження 

М. В. Козловської «Свято як соціокультурний феномен сучасності: 

функціональний аспект» втримує актуальну соціокультурну проблематику, 

важливість якої опосередкована  насамперед змінами у повсякденному 

існуванні сучасної людини. Повсякдення в умовах складних і 

неоднозначних зрушень характеризується низкою різних викликів, почасти 

пов’язаних з ідентифікаційною невизначеністю, екзистенційними кризами, 

постмодерними змінами у традиційних цінностях та загалом у звичній 

картині світу.  

Тому дослідження різних феноменів, які на сьогодні можуть суттєво 

маркувати звичне підґрунтя побутування людини, представляє 

аргументований науковий інтерес. Серед таких феноменів справедливо не 

останнє місце займають свято та святкова культура, які впродовж всього 

існування цивілізації відігравали суттєву роль у становленні та визначені 

контурів соціокультурного простору будь-якого народу.  

Тим більше, як справедливо зазначає М. Козловська, на жаль, 

функціям свята в межах української культурології не приділено достатньо 

уваги, що, у свою чергу, значно шкодить формулюванню цілісного 

уявлення про цей важливий феномен повсякденного життя людини. 

 Обґрунтованість та достовірність наукових положень, 

результатів та висновків дисертації М. В. Козловської забезпечують: 

широкий масив наукової літератури, значну частину якого складають 

монографії та публікації зарубіжних вчених - як класиків соціокультурної 

проблематики, так і новітніх актуальних авторів. Це, на нашу думку, дало 



змогу М. Козловській, не лише всесторонньо дослідити соціокультурні 

функції сучасного свята, а й обґрунтувати  їх сучасне бачення в межах 

зарубіжних концепцій.  

 Аргументація теоретичних положень і висновків здійснювалася на 

основі використання загальнонаукових та спеціальних  методів, а також 

низки підходів, інтегрованих з різних галузей наукового пізнання - 

мистецтвознавства, філософії, соціології тощо, що значно  розширило межі 

дослідницького пошуку та дало змогу сформулювати виважене розуміння 

функцій свята в межах актуального наукового дискурсу. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає насамперед у 

чіткому визначенні функцій свята в межах обраної структури роботи та 

відповідних соціокультурних явищ, які пропонуються автором до аналізу: 

повсякденності, традиційних соціокультурних цінностей, соціокультурної 

ідентичності та сучасних соціокультурних практик, які стали особливо 

актуальними на початку ХХІ століття і опосередковані постмодерними 

змінами. 

Також автором   удосконалено і поглиблено наукове розуміння низки 

соціокультурних феноменів, пов’язаних зі святом, святковою культурою та 

святковими практиками, зокрема:   функціональних характеристик 

святкових видовищ як елементів нематеріальної культурної спадщини, 

фестивального туризму, святкових видовищ, ціннісно-смислових, 

креативно-комунікативних та функціональних трансформацій святкових 

соціокультурних практик з урахуванням постмодерної парадигми сучасної 

культури, а також низки соціокультурних регулятивів повсякденного 

побутування – вільного часу, дозвілля і под. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати 

дисертаційної роботи М. Козловської  можуть бути використані насамперед 

для розробки навчальних і спеціальних курсів  із теорії та історії культури, 



культурології, для удосконалення матеріалів  вивчення соціальної 

культури, повсякденності і под.  

Також висновки роботи можуть стати у пригоді для розробки 

різноманітних програм з розвитку туристичних дестинацій як основи 

регіонального розвитку територій, що, у свою чергу, важливо у контексті 

формування стратегічних орієнтирів формування загальнонаціонального 

соціокультурного простору  на основі низки традиційних ідентитетів. 

Більшість теоретичних та емпіричних висновків дослідження 

можуть застосовуватися для поглиблення знань про святкові практики 

сучасності, святкові видовища, святкову культуру, а також про буденність, 

святковість, соціокультурну ідентичність, традиції, фестивалі, 

нематеріальну культурну спадщину тощо.  

Оцінка структури, обсягу та змісту роботи і повноти викладення 

матеріалу в наукових працях. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, загального висновку, списку використаних джерел (215 

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

156 сторінок основного тексту. 

У вступі дослідницею обґрунтовано актуальність теми роботи, 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 загальнонаукові та спеціальні методи 

дослідження, наукову новизну, практичне значення роботи, особистий 

внесок дисертантки  до отриманих результатів.  

У першому розділі «Теоретико-методологічне підґрунтя 

дослідження» звернено увагу на праці зарубіжних дослідників, а також на 

ґрунтовні дослідження, зокрема дисертаційні,  українських науковців, 

основна увага в яких  присвячена дослідженню різних феномені, пов’язаних 

зі святом і регіональною святковою культурою, зокрема обрядів, ритуалів 



тощо. Праці українських і зарубіжних дослідників стали джерельним 

підґрунтям дисертаційної роботи та дали змогу визначити коло проблемних 

питань, які потребують підвищеної наукової у ваги, зокрема в межах 

української науки.  

Також авторка зупиняється на обґрунтуванні методологічних 

преференцій соціокультурного підходу, який, окрім того, тісно межує з  

поняттєво-категоріальним апаратом дослідження, позаяк саме в його межах 

традиційно розглядаються такі феномени, як повсякденність, ідентичність, 

традиційні цінності тощо.  

Дисертантка також зупиняється на різних визначеннях свята, 

зазначаючи на певних змінах, які відбуваються в межах наукового 

дискурсу, який поступово еволюціонує до трактування свята у межах 

екзистенційних, аксіологічних і под. концепцій. 

 У другому розділі «Соціокультурні виміри свята» М. Козловська 

класифікує функції свята, обґрунтовуючи їх  цінність у межах традиційних 

соціокультурних цінностей, повсякденності, соціокультурної ідентичності.  

Примітно, що таке скрупульозне визначення і  обґрунтування 

функцій свята є безспірною науковою новизною та привертає увагу 

широтою і глибиною знань дисертантки, яка, без сумніву, має ще й 

неординарний погляд на здавалося б звичні речі. Функції свята у межах 

обраних параметрів досить вдало класифіковані у загальних висновках. 

У третьому розділі «Свято у соціокультурних практиках сучасності» 

М. Козловська у першому підрозділі не оминає характеристики 

постмодерних святкових трансформацій, які, зокрема, визначили 

формування таких почасти суперечливих тенденцій, як віртуалізація, 

глобалізація,   комерціалізація, комодифікація свята.  

Також дослідниця звертається до аналізу особливостей фестивальних 

святкових видовищ  та значення відповідного туризму для міжкультурної 



комунікації, культурної дипломатії,  формування іміджу країни та 

брендування окремих регіонів як туристичних дестинацій.  

Цікавим уявляється подальша  концептуалізація функцій свята, які 

слугують своєрідною підставою для їх внесення до Списку нематеріальної 

культурної спадщини ЮНЕСКО: комунікативність; універсальність; 

масовість; образність; автентичність; втілення у відповідних 

соціокультурних практиках, які мають найбільш стійкі, що проявили свою 

безумовну цінність параметри, закріплені в свідомості людей як носіїв 

історично сформованого досвіду та етнокультурної ідентичності; постійна 

відтворюваність на певній території; здатність до відображення 

внутрішнього змісту коеволюції природи, людини, і суспільства, а також 

трансляції традиційного культурно-історичного досвіду від покоління до 

покоління; можливість згуртовувати громаду, активізувати її творчий 

потенціал.  

Висновки роботи, як ми вже констатували вище, є ґрунтовними, 

логічними, вдало структурованими, представляють безспірний науковий 

інтерес, особливо в контексті привернення уваги українських дослідників 

до значного наукового потенціалу  функціональної  святкової тематики, 

зокрема в соціокультурному контексті. 

Повнота викладення матеріалу в опублікованих працях. Основні 

положення, результати і висновки дисертації оприлюднено в  10 

одноосібних публікаціях, 4 з яких опубліковано у культурологічних 

фахових виданнях України, 1 стаття у закордонному науковому виданні, 5 

- в збірниках тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських 

конференціях. 

Відсутність порушень академічної доброчесності. В процесі 

перевірки дисертаційної роботи та наукових публікацій  за темою 

дисертації порушень академічної доброчесності не виявлено. Зокрема, це 

стосується  академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації.  



Незважаючи на високу оцінку рівня дисертації, доцільно висловити 

деякі зауваження:  

1. Робота присвячена святу як феномену сучасності, тобто зрозуміло, 

що автор більше зупиняється на сучасних святкових тенденціях. Однак 

звернення автора до аналізу традиційних святкових ритуалів, обрядів тощо, 

на нашу думку, дало б змогу прослідкувати еволюційну трансформацію та 

краще зрозуміти відмінності між святами в історичному контексті. Це було 

б логічним та значно підсилило б методологічну цінність роботи. 

2. Друге побажання частково слідує з попереднього. Так, у першому 

підрозділі третього розділу «Експлікація свята у культурі постмодерну» 

хотілося б більше відчути позицію автора щодо новітніх святкових 

тенденцій: віртуалізації, глобалізації та комерціалізації свята. Тобто ці 

явища є негативними чи позитивними, на переконання дисертантки?  

3. Імпонує звернення автора до аналізу ролі свята в конструюванні 

соціокультурної ідентичності як людини, так і окремих територій. І все 

таки, на нашу думку, у роботі не вистачає безпосереднього виходу в 

практичну площину, особливо в регіональному контексті. Які, на думку, 

автора, потрібні практичні кроки, щоб підсилити значення свята у 

формуванні соціокультурної ідентичності конкретної території? 

Проте висловленні побажання насамперед свідчать про інтерес до 

дисертації М. Козловської та бажання побачити продовження досліджень у 

обраному напрямі. Відтак загальна позитивна оцінка роботи не викликає 

сумнівів.   

Загальний висновок: дисертація Козловської Марини Вікторівни 

«Свято як соціокультурний феномен сучасності: функціональний аспект» 

відповідає вимогам до оформлення дисертації, затверджених 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».
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