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Дійсно, формування світоглядних орієнтирів доцільно починати з 

введення дитини у казковий дискурс як духовне першоджерело, 

передінституціональний механізм передачі культурного досвіду від генерації 

до генерації. «Казкові настанови (в тому числі й українські зразки) 

виступають регулятором моральних норм поведінки особистості, підґрунтям 

формування світоглядної картини світу. Казка сприяє психологічному 

зціленню, усвідомленню індивідуальних духовних потреб і вирішенню 

нагальних життєвих задач людини» (с.3 основного тексту дисертації). Тому 

немає сумнівів щодо актуальності винесеної на захист дисертації 

О.О. Насєдкіною проблеми. Вона, крім іншого, обумовлена викликами, що 

стоять перед сучасним українським суспільством у сфері світоглядних 

орієнтирів, а також глобальними проблемами духовного спрямування 

постсучасного світу, серед яких – переоцінка цінностей, втрата духовної 

опори, певною мірою нехтування культурним надбанням минулих поколінь.  

Авторка формалізує мету свого дослідження як визначення сутності 

світоглядних настанов казки як соціального регулятора при формуванні 

світоглядних орієнтацій особистості. Для конкретизації цієї мети дисертант 

розробляє наступне древо наукових завдань: з’ясування генези наукового та 

філософського опрацювання проблеми казки в науковій та філософській 

думці; визначення методологічних підходів та принципів осмислення 

поняття казка в світоглядному аспекті; виявлення основних етапів 

становлення казки як специфічної світоглядної настанови; дослідження 

морфології казки і аналіз основних сюжетних ліній як відбиття соціального 

простору; розгляд регіональної специфіки казкової творчості та її впливу на 

світоглядну картину світу суб’єкту; визначення чинників формування 

світоглядних настанов казки та їх використання в сучасних соціальних 

практиках» (с. 5). Названі завдання обумовлюють логічну структуру 

дисертаційної роботи, яка складається зі вступу, трьох розділів, які поділені 

на 6 підрозділів, висновків та списку використаних джерел. 
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Робота має достатній рівень апробації у фахових колах: дисертантка 

взяла участь у 6 наукових та науково-практичних конференціях, 

оприлюднила висновки дослідження у 5 статтях у наукових виданнях 

України, які включені до міжнародних наукометричних баз, а також у 6 тезах 

конференцій. Виходячи із формулювань назв публікацій, у них викладені 

ключові ідеї дисертації. 

Наукові положення, що висуваються авторкою у якості позначених 

науковою новизною, справді є такими. Вони мають істотне значення для 

подальшого розвитку вітчизняних соціально-філософських розвідок. У 

Вступі до основного тексту та в авторефераті дисертації ми бачимо їх 

розгорнуте формулювання, де автор демонструє, що саме зроблено ним 

особисто у порівнянні з попередніми дослідженнями.  

В роботі вперше визначено світоглядні настанови казки як соціально-

філософський феномен, який обумовлює, серед інших, духовну 

життєдіяльність суспільства, та, з іншого боку, виступає результатом 

духовно-філософських пошуків життєвих смислів індивідуального буття. 

Конкретні прояви міфологічної, релігійної, наукової, філософської казки не 

втрачають архетиповості та чарівності, вносячи на кожному етапі 

суспільного розвитку специфічні соціальні ознаки певного соціуму. 

Дисертанткою запропоновано власне бачення структури казки з 

детальним описом елементів казкової структури, серед яких – слово, архетип, 

чарівне, смисли, цінності, простір і час. В аналізі казкових сюжетів авторка 

виокремлює такі елементи як суб’єкт, об’єкт, інтерес, потреба, намір, дія, 

протидія, вчинок. Казка визнається як міра співвідношення світовідчуття, 

світосприйняття та світорозуміння на певному етапі соціально-історичного 

розвитку людства. Казка містить певні соціокультурні реалії певного соціуму 

– впізнавані соціальні стосунки на міжособистому, сімейному та державному 

рівні. Дисертація вдало аналізує як позитивні, так і негативні руйнівні 

використання казкових настанов у сучасних соціальних практиках.  
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Основні положення дисертації є достовірними. Ця достовірність 

обумовлена, з одного боку, уважним підходом до методології дослідження, а 

з іншого – кількістю (і якістю) опрацьованих публікацій.  

Авторка використовує традиційну для вітчизняної соціальної філософії 

діалектичну методологію з її принципами та категоріями, що сьогодні не так 

часто зустрічається. На її думку «діалектичний підхід допомагає 

проаналізувати поняття «казка» як об’єкт досліджень, який, знаходячись в 

процесі розвитку, проходить етапи власного виникнення, становлення та 

еволюціонування. З точки зору діалектичного підходу, казка – не застигла в 

своєму розвитку річ: її генезис, протиріччя та перспективи подальшого 

еволюціонування підлягають осмисленню» (с. 48).  

Серед позитивних моментів слід зазначити особистий внесок 

дисертанта у дослідження настанов казки через діалектичні категорії 

причини та наслідку, форми та змісту, випадковості та необхідності, сутності 

– явища, можливості-дійсності тощо (підрозділ 1.2).  

Цікавим є в роботі застосування системного методу до аналізу 

світоглядних настанов казки. Настанови казки розглядаються дисертантом як 

елемент казкової системи, без експліцитної чи імпліцитної форми прояву 

яких важко уявити казку як ірраціонально-раціональну образно-смислову 

модель світу. «З нашої точки зору, – пише О.О. Насєдкіна, – казку можна 

представити як зв’язок трьох підсистем – підсистеми, що сприймає (слухачі, 

читачі) та підсистеми, яка продукує (казка в усній чи письмовій формі). 

Третя підсистема – сама казка, тобто текст, висловлений усно чи оформлений 

графічно-знаково. Ці три підсистеми не існують одна без одної, інтегруючи в 

собі багатофункціональність та стійкість існування казки як системи. 

Контекстуальність казки з вкладеним спочатку замислом, втіленим у певних 

мовних конструкціях, реалізується за умови наявності певних когнітивних, 

емоційних, поведінкових характеристик оповідача та реципієнта» (с.49-50). 

В дисертації здійснений аналіз казкових настанов засобами 
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діалектичного, системного та семіотичного аналізу. Екзістенціально-

феноменологічний метод дозволяє дослідити внутрішній світ особистості в 

певних неоднозначних ситуаціях буття. 

О.О. Насєдкіна перелічує й методологічні принципи, які визначили 

соціально-філософську специфіку дослідження світоглядних настанов казки: 

принцип комплексності; принципи єдності логічного й історичного, 

розвитку, історизму; принцип об’єктивності, соціального детермінізму; 

принцип єдності аналізу та синтезу.  

Оцінюючи джерельну базу дисертації, а вона нараховує 306 джерел, у 

тому числі 14 англійською мовою, не повторюючи наведеного в авторефераті 

огляду, вкажемо на її повноту.  

У сучасній «філософії міфу» не має однозначної відповіді на питання 

щодо співвідношення міфів і казок. Одні автори наполягають на необхідності 

розмежування цих духовних феноменів, вказуючи на те, що суворе 

розрізнення міфу і казки має велике значення, теоретичне і практичне. 

Теоретично – це питання про співвідношення первісної синкретичної 

ідеології (а на пізнішій стадії – релігійної ідеології) з мистецтвом. Казка 

зазвичай трактується як явище суто художнє, а в міфі невиразні елементи 

несвідомо-поетичні, зачатки релігійних та донаукових уявлень, зберігається 

зв’язок з ритуалами. Практично дуже важливо розмежування міфу і казки в 

архаїчній культурі, оскільки «первісні» казки ще самі не відокремилися від 

міфів і міфологізованих «биличок», до яких сходить в кінцевому рахунку їх 

жанровий генезис. Водночас, у сучасному суспільстві ця диференціація є 

більш наочною. 

Інші автори, зокрема, Ф. Боас і С. Томпсон тяжіють до повного 

ототожнення міфів і казок. Як компромісний варіант з’явився концепт 

«міфологічні казки». У будь-якому випадку, це питання ще не отримало своєї 

остаточної відповіді. Судячи за змістом першого розділу дисертації 

«Теоретико-методологічні засади вивчення казки» О.О. Насєдкіна схиляється 
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до інтерпретації взаємозв’язку казки та міфу, як особливого та загального, 

пропонуючи сприймати казку як форму міфологічної свідомості, а міф – як 

зміст казки. На користь цього вона наводить приклади «зон дотику» міфу та 

казки в межах поняття «чарівне», серед яких мотиви перевтілення, чарівного 

сприяння, зцілення, табу, образи надгероя, ворожих сил тощо.  

Найцікавішим і найціннішим з наукової точки зору, на мою думку, є 

останній розділ «Соціокультурна обумовленість світоглядних настанов 

казки». «Казка, – пише дисертантка, – вибудовується художньо-

метафорічним шляхом із застосуванням світоглядних установок і 

представляє собою образно-понятійний або концептуально-метафоричний 

портрет бажаної дійсності на основі безпосередньо даного образу світу в 

його кількісному і якісному різноманітті» (c.141). 

Філософський аспект казкової картини світу закріплений в настановах, 

а також діяльнісно-оціночному та морально-етичному вимірах, в 

традиційності та унікальності регіонального світорозуміння. (с.142) 

Для виявлення загальних закономірностей в еволюції світоглядно-

ціннісних настанов казок Насєдкіна О.О. проводить крос-культурне 

дослідження ірландської, англійської, української та російської казкової 

творчості. Казкова традиція (народні фольклорні казки) подана у зв’язку з 

інноватикою – науковою фантастикою та фентезі, в яких настанови 

продовжують відігравати суттєву роль. Дисертант досліджує цивілізаційну 

специфіку англійських та ірландських казок, а також російських й 

українських казок, вказуючи на об’єднувальні чинники, серед яких – спільні 

міфологічні уявлення, культурні запозичення, близьке географічне 

розташування країн.  

О.О. Насєдкіна розглядає, між тим, національне соціальне забарвлення 

казок вищезгаданих народів – ідеали, ідеї, соціальні норми, ментальні 

характеристики, мрії, релігійну обумовленість, тип господарювання, 

політичний устрій. На стор. 152-163 вона створює декілька порівняльних 
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блоків, а саме порівняльний блок: ірландські та англійські казки, блок: 

ірландські та українські, блок: українські та російські, блок: англійські та 

російські. На прикладах казкової творчості проаналізовано специфічну 

відмінність і тотожність світоглядних позицій народів, які населяють 

Британські острови, а також східнослов’янських народів.  

Привертає увагу також звернення здобувачки до проблеми історичної 

пам’яті в контексті світоглядних настанов казки. «Національна ідея, – вказує 

вона, – яку слід осмислити, презентувати та неухильно систематично 

впроваджувати в практику, повинна бути сформульована на державному 

рівні як ідея об’єднання українського суспільства навколо колективної 

пам’яті не тільки втрат, але й здобутків» (с.164-165). У цьому аспекті 

доречно пригадати доповідь «Що таке нація?» французького релігієзнавця і 

письменника Ернеста Ренана, яка була прочитана в Сорбонні у 1882 році, де 

наочно продемонстроване виняткове значення колективної пам’яті для 

формування нації. Вказуючи на поразку Франції у війні з Пруссією 

1871 року, він наполягав, що «загальні страждання з’єднують більше, ніж 

спільні радощі. У справі національних спогадів жалоба має більше значення, 

ніж тріумф: жалоба накладає обов’язки, жалоба викликає загальні зусилля». 

На противагу багатоголосої соціальної пам’яті, яка є пам’яттю «знизу» і яка 

знову і знову зникає зі зміною поколінь, національна пам’ять виявляється 

довготривалою і набагато більш уніфікованою конструкцією, яка 

закріплюється політичними інституціями, впливаючи на товариство 

«зверху». 

На жаль, в Україні ця «пам’ять зверху» об’єднується навколо 

історичних травм, розколюючи і без того нецілісне українське суспільство. 

Розглядаючи казку як прояв міфологічної свідомості та визнаючи важливу 

роль останньої для формування національної ідеї та нації як такої, можна 

погодитись з висновком дисертантки про те, що саме за допомогою казки 

можна транслювати позитивний, героїчний, оптимістичний досвід історичної 
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пам’яті у свідомість майбутніх поколінь.  

У висновках О.О. Насєдкіна формулює основні теоретичні та практичні 

підсумки проведеного соціально-філософського дослідження, визначає 

перспективні напрямки подальших досліджень світоглядних настанов казки.  

Рекомендації дисертанта стосовно практичного впровадження 

результатів і матеріалів дослідження є обґрунтованими. Основні положення 

дисертації можуть бути використані для подальшого соціально-

філософського, соціально-психологічного, філософсько-лінгвістичного 

дослідження в царині проблеми світоглядних орієнтацій сучасної людини, в 

лекційній роботі (курсах «Філософія», «Соціальна філософія», 

«Культурологія»). Висновки досліджень можуть бути враховані при 

формуванні державних програм щодо регулювання і реформування 

діяльності ідеологічних, освітніх і ЗМІ інституцій як чинників впливу на 

суспільну свідомість. Робота виконана відповідно до науково-дослідних тем: 

«Соціально-філософська концептуалізація тенденцій та проблем розвитку 

сучасного соціуму», номер державної реєстрації – 011211001519 (вересень 

2011 – вересень 2015 р.), «Соціально-філософська концептуалізація 

особливостей розвитку сучасного соціуму», номер державної реєстрації – 

0116U004847 (січень 2016 – грудень 2020) та планів науково-дослідної 

роботи кафедри філософії Запорізького національного університету. 

Таким чином, можна зробити попередній висновок, що дисертація 

О.О. Насєдкіної є завершеним оригінальним дослідженням, основні 

положення якого відповідають вимогам до дисертаційних праць на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук. Усі статті, опубліковані здобувачем за 

темою дисертації, написані без співавторів. Водночас, робота не позбавлена й 

певних недоліків та дискусійних моментів, на які слід звернути увагу. 

По-перше, позитивно оцінюючи методологію дослідження, слід 

зауважити, що в дисертації не означений у переліку методів метод дискурс-

аналізу для вивчення світоглядних настанов казки. Натомість в тексті 
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дисертації прослідковується розгорнутий і цікавий дискурс досліджуваної 

теми в розділах 1 та 2. Також в роботі плідно працює компаративістський 

метод, зокрема в третьому розділі, де авторка порівнює світоглядні 

настанови казок ірландських та українських, англійських та російських. Але, 

на жаль, в підрозділі 1.2 «Методологічні підходи та принципи осмислення 

світоглядних настанов казки» він теж не був вказаний.  

По-друге, робота виконана на зрізі наук, що є водночас і вадою і 

перевагою. Перевага полягає в тому, що дисертація виконана в межах 

постсучасного дискурсу розвитку соціальної філософії. З іншого боку, робота 

переобтяжена філологічним матеріалом, особливо в другому розділі 

«Розвиток світоглядних казкових настанов, структура казки та соціальна 

проблематика казкових сюжетів». На жаль, за філологічними ілюстраціями 

досить часто губиться суто філософський зміст. 

По-третє, дисертантці слід було приділити більшу увагу впливу 

світоглядних настанов на формування національної ідентичності. Бажано 

було показати, яким чином світоглядні настанови казки використовуються в 

якості засобу гармонізації суспільних відносин.  

До того ж робота не позбавлена дрібних помилок, надмірного 

цитування протягом всього тексту дисертації.  

Проте висловлені зауваження суттєво не впливають на загальну 

позитивну оцінку дисертації, яка є самостійним, цікавим, логічно 

завершеним дослідженням, що репрезентує якісного науковця. В тексті чітко 

простежується концепція дисертації.  

В цілому можна зазначити, що дисертація Насєдкіної Оксани Олегівни 

«Світоглядні настанови казки: соціально-філософський аналіз» є 

самостійним, завершеним філософським дослідженням, що містить наукові 

положення та науково обґрунтовані результати у певній галузі знань, що 

розв’язують важливу наукову проблему. 

Аналіз дисертаційної роботи, автореферату і публікацій здобувача 






