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Обґрунтування вибору теми дослідження. Культура як система 

накопичення, збереження та трансляції культурних цінностей на кожному 
історичному етапі свого розвитку виробляє специфічні культурні форми, здатні 
передавати соціально значущі смисли. Ритуал як важлива форма культури, що 
забезпечує стереотипізацію соціальної поведінки (народження, зростання, 
ініціація, перехід до різних вікових та соціокультурних утворень тощо), 
виступає унікальним механізмом збереження та трансляції культурних 
цінностей. Відтак, в теоретичному аспекті актуалізується необхідність 
культурологічного осмислення ритуалу, його сутнісної трансформації в 
просторі сучасної культури, що обумовлено пошуком нових орієнтирів 
людського буття, вироблення розумових структур та поведінкових стереотипів. 

В практичному аспекті представлене дослідження актуалізується 
потребою в обґрунтуванні ритуалу як принципу образно-сюжетних та жанрових 
типологій в мистецтві, а також його ролі в контексті соціокультурної адаптації, 
акультурації підростаючого покоління в умовах освітньо-творчих процесів. 

Окреслені положення переконливо доводять актуальність дослідження 
Г. В. Волкової, його перспективність для сучасної культурологічної науки як 
складової гуманітарної галузі знань. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, науковими напрямами 
академії та кафедри, на якій виконувалася дисертація. Дослідження 
здійснено на кафедрі культурології та інформаційних комунікацій Національної 
академії керівних кадрів культури і мистецтв. Тема дисертації узгоджена з 
дослідницькою тематикою НАКККіМ: «Актуальні проблеми культурології: 
теорія та історія культури» (державний реєстраційний № 115U001572). 

Мета дослідження – виявити культуротворчий потенціал ритуалу як 
символічної форми культури, що забезпечує збереження та трансляцію 
культурних цінностей, у тому числі через організаційно-виховні та мистецькі 
надбання. 

Відповідно до мети визначено наступні завдання дослідження: 
– проаналізувати ступінь наукового вивчення ритуалу та обґрунтувати 

теоретичні засади його дослідження в культурологічному вимірі; 
– здійснити культурологічну експлікацію дискурсивних охоплень 

ритуалу як символічної форми культури; 
– обґрунтувати функції ритуалу в трансформаційних процесах сучасної 

культури; 
– виявити феноменологічну сутність ритуалу у створенні культурних 

цінностей в їх специфічному виявленні; 
– дослідити роль ритуалу в процесах ініціації та Преображення 

особистості як суб’єкту культури й колективного суб’єкту в сучасних освітніх 
процесах; 



– визначити засади культурологічного підходу в осмисленні специфічно 
культурних цінностей мистецьких творів з позицій розпізнавання в них 
ритуальної ґенези. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається необхідністю 
осмислення ритуалу як символічної форми культури в руслі методологічних 
позицій культурології. Здобуті результати та висновки конкретизуються в 
подальших положеннях, що виносяться на захист. 

Уперше: 
– здійснено культурологічну експлікацію поняття «ритуал», що 

презентована наступними вимірами: категоріальним, формотворчим, 
функціональним. У категоріальному вимірі ритуал виступає як культурологічна 
категорія, ефективний методологічний інструмент аналізу еволюції форм 
культури та її ціннісних систем; у формотворчому – ритуал виступає як 
символічна форма культури, в якій через ритуальну дію здійснюється 
перетворення духовно-психологічної енергії несвідомого в свідому активність й 
тим самим реалізується дієво-творчий потенціал ритуалу, його духовно-
емоційний вплив на індивіда в цілісності його буття; у функціональному вимірі 
ритуал виступає способом соціокультурної комунікації та міжпоколінної 
трансляції духовно значущих смислів, кодів та цінностей культури, які 
передаються знаково-символічною мовою ритуалу через ритуальну дію як 
символічний вираз та об’єктивація творчого духу людини; 

– здійснено культурологічний аналіз ритуалу як феномену культури, 
що реалізує передачу соціально значущих цінностей, смислів та кодів 
культури в символічних формах; 

– розкрито особливості процесу декодування культурних акцій, 
зокрема, освітньо-виховного спрямування, мистецьких артефактів щодо 
розпізнавання в них ритуальної ґенези чи ритуально-містеріального чинника 
їх еволюції і значеннєво-структурної трансформації; 

– ритуал представлено як символічно-духовний початок культурного 
надбання та культурної пам’яті, який через втілення прийнятих символічних 
вимірів світосприйняття, здійснює компенсативно-перетворюючий вплив на 
суб’єкта культурної діяльності через символічно-знакові системи його 
виявлення. 

Уточнено: 
– типологію специфічно культурних цінностей, представлених 

мистецькою сферою, які складають серединне утворення по відношенню до  
тих духовних та матеріальних цінностей. 

Поглиблено: 
– методологічний та понятнійно-категоріальний інструментарій 

культурологічного дослідження ритуалу в збереженні та трансляції культурних 
цінностей шляхом залучення міждисциплінарного дискурсу у 
взаємодоповненні модерних та постмодерних теоретичних парадигм; 

– культурологічне уявлення про ритуал як  поєднання процесів акцій 
залучення, присвяти та Преображення, що символічно реалізується в 
мистецьких надбаннях. 

Набуло подальшого розвитку: 



– положення про формотворчу атрибутику ритуалу, яка постає у освітньо-
виховних акціях, у містеріальних типологіях театралізованих дійств, особливо 
оперних; 

– уявлення про функції ритуалу в сучасній культурі, серед яких 
виокремлено: світоглядно-моделююча, аксіологічна, естетична, кумулятивна, 
інформативно-комунікативна, трансляційна.  

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів. Основні 
теоретичні положення та висновки, сформульовані в дисертації, можуть бути 
використані у викладанні дисциплін з «Історії та теорії культури», «Культурології», 
«Історії української культури», «Історія релігійної культури» тощо. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною роботою, 
здійсненою в галузі гуманітаристики (культурологія). Висновки та положення, 
що мають наукову новизну, ґрунтуються на результатах, отриманих автором у 
процесі дослідження самостійно. Всі наукові публікації є одноосібними. 

Апробація матеріалів дослідження здійснювалася у доповідях на 
міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Дні науки» 
ОНМА їм. А. В. Нежданової (Одеса, 2012); «На зустріч сторіччя» ОНМА 
ім. А. В. Нежданової (Одеса, 2013); «Музичне мистецтво і наука на початку 
третього тисячоліття» (Одеса, 2013); «Дні науки» (Одеса, 2014); «Andrzej Panufnik i 
jego wizja muzyki» (Warszawa, Polska, 2014); «Музичне мистецтво і наука на 
початку третього тисячоліття» (Одеса, 2014); «Дні науки» (Одеса, 2015); «Музичне 
мистецтво і культура: Схід – Захід». До 20-річчя Національної академії мистецтв 
України» (Одеса, 2016); «Трансформаційні процеси в мистецькій освіті та культурі 
в України ХХІ століття» (Одеса-Київ-Варшава, 2017); «Євроінтеграційні процеси в 
сучасній Україні: культурно-мистецькі аспекти розвитку» (Рівне, 2017); 
«Interpretacje dzieіa muzycznego w stronк semantyki» (Bydgoszcz, Polska, 2017); 
«Культурні домінанти в реаліях ХХІ століття» (Рівне, 2018); «Трансформація 
музичної освіти і культури: традиція і сучасність» (Одеса, 2018); «Герменевтика – 
наука про дух» (Харків, 2018); «Музичне мистецтво: Захід-Схід. До 105-річчя 
Одеської консерваторії» (Одеса, 2018); «Герменевтика – наука про дух» (Харків, 
2019); «Трансформація музичної освіти і культури: Традиція і сучасність» (Одеса, 
2020); «Захід-Схід: Культура і Сучасність» (Одеса, 2020). 

Результати дисертаційного дослідження обговорювались на засіданнях 
кафедри теоретичної і прикладної культурології Одеської національної музичної 
академії імені А. В. Нежданової, на засіданні науково-методологічного семінару в 
Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв. 

Публікації. Основні положення дисертації відображено у 10 публікаціях. 
Серед них 3 статті опубліковано в наукових фахових виданнях України з напряму 
«культурологія», 1 стаття – у науковому спеціалізованому виданні іншої держави; 
6 статей в інших наукових виданнях та збірниках матеріалів конференцій. 
 

Публікації, в яких висвітлені основні наукові результати дисертації: 
 

Статті в наукових фахових виданнях України: 
 

1. Волкова Г. В. Ритуал як культурний феномен і основа освітньо-творчих 
акцій. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: зб. наук. пр. 
Рівне: РДГУ, 2016. Вип. 23. С. 99–105. 



2. Волкова Г. В. Ритуаловедення Еміля Дюркгейма у формуванні 
герменевтики культури. Мистецтвознавчі записки: зб. наук. пр. Київ: 
Міленіум, 2018. Вип. 33. С. 63–72. 

3. Волкова Г. В. Феноменологічність ритуалу у вибудові культурних 
цінностей. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: 
наук. журнал. Київ: ІДЕЯ-ПРИНТ, 2019. № 3. С. 144–150. 
 

Стаття в іноземному науковому періодичному виданні: 
 
4. Volkova G. Rytualne bodźce kształtowania typologii gatunkowych na 

przykładzie etiud Karola Szymanowskiego. Interpretacje dzieła muzycznego w kręgu 
semantyki. Bydgoszcz, 2018. № 3. S. 149–158. 
 

Наукові праці, які засвідчують 
апробацію матеріалів дисертації: 

 
5. Волкова Г. В. Интерпретационные направленности эпистемологии 

Э. Дюркгейма. Трансформаційні процеси в мистецькій освіті та культурі 
України ХХІ століття: зб. матеріалів Міжн. наук.-творч. конф., Одеса, Київ, 
Варшава, 25–26 квітня 2017 р. Київ: НАКККіМ, 2017. С. 114–118. 

6. Волкова Г. В. Ритуально-духовний стрижень концертних симфоній (на 
прикладі Симфоній К. Шимановського і А. Пануфніка). Художня культура і 
мистецька освіта: традиції та сучасність: зб. матеріалів Міжн. наук.-творч. конф., 
Київ, 20–21 листопада 2018 р. Київ: НАКККіМ, 2018. С. 183–184. 

7. Волкова Г. В. Культурні цінності в їх спрямованості на 
мистецтвознавство. Сучасний культурний простір у мистецтвознавчому 
дискурсі: зб. матеріалів Міжн. дистанц. наук.-практ. конф., Київ, 14 листопада 
2019 р. Київ: НАКККіМ, 2019. С. 9–11. 
 

Наукові праці, які додатково відображають 
наукові результати дисертації: 

 
8. Волкова Г. В. Ритуал як явище культури посткультурного суспільства. 

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету 
імені Володимира Гнатюка. Тернопіль: ТНПУ імені В. Гнатюка, 2016. № 2. 
Вип. 35. С. 27–35. 

9. Волкова Г. В. Онтологічний аспект залучення до творчості Й. С. Баха та 
до символіки духовної християнської музики. Вісник Національної академії 
керівних кадрів культури і мистецтв. Київ: Міленіум, 2018. Вип. 3. C. 382–386. 

10. Волкова Г. В. Ритуально-містичний принцип виразності оперного 
дійства і складових його драматургії. Вісник Маріупольського державного 
університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія. Маріуполь: 
Видавничий центр МДУ, 2019. Вип. 17. С. 14–22. 

 
За результатами попередньої експертизи дисертації Г. В. Волкової та 

повноти публікацій щодо основних результатів дослідження 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


