
ВІДГУК 

офіційного опонента 

на дисертаційну роботу 

«Символізм як «конкретна метафізика» у філософії 

П. Флоренського» Василенко Юлії Володимирівни 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук 

за спеціальністю 09.00.05 -  історія філософії

Подана на обговорення дисертація Юлії Володимирівни Василенко 

«Символізм як «конкретна метафізика» у філософії П. Флоренського» 

виконана на безумовно актуальну, цікаву, самобутню й, певним чином, 

неординарну тему. Актуальність представленої роботи зумовлена тими 

соціальними змінами, які полонили наше суспільство наприкінці XX -  

початку XXI століття. Головні світові тенденції -  глобалізація та 

інформаційна революція, утвердження ринкових відносин, а разом з ними 

широке розповсюдження такої моральної установки як прагматичне 

ставлення до життя, підвели до знецінення духовно-інтелектуальних 

орієнтирів у житті людини, їх заміщення повсякденно-прагматичним та 

утилітарним. Також актуальність обраної теми побічно посилює й наша 

неоднозначна минувшина, й доволі полярні й складні обставини сьогодення і 

вельми тривожні прогнози щодо майбутнього. У цьому контексті 

надзвичайно актуалізуються історико-філософські дослідження в сучасній 

Україні, що сприятиме створенню необхідних передумов для кращого 

розуміння та віднайдення нових смислів до українського інтелектуального 

дискурсу. Зокрема, це стосується й виведення філософії 

П. Флоренського (1882 -  1937) з поверхових пластів розуміння в історико- 

філософську царину тих глибинних вузлових смислів, які досі науковцями 

залишаються не розкритими. ” -

Відділ діловодства ї й  архіву 
Київсько^ ''  ;ЖІнррсиібгу
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Отже, з огляду на ті завдання, що стоять перед сучасною історико- 

філософською наукою у процесі духовного відродження нації та держави, 

дисертаційне дослідження Ю.В. Василенко не викликає жодних сумнівів.

Слід також зазначити, що формулюючи завдання дисертаційного 

дослідження, дисертантка чітко співвідносить їх з положеннями наукової 

новизни, а отже з положеннями, які виносяться на захист.

Значну роль дисертантка приділяє аналізу категоріального апарату 

виділеної проблеми. Цьому питанню присвячений окремий підрозділ (1.1.) 

першого розділу дисертаційної роботи. Терміни та поняття виписані, 

проаналізовані та умовно поділені дисертанткою на три групи. До першої 

увійшли цілком оригінальні поняття, запропоновані мислителем. Серед них: 

обернена перспектива, вивернутий простір тощо. До другої -  поняття, які 

отримали нове смислове наповнення в творах П. Флоренського. Це -  

символізм, конкретна метафізика, культ та ін. До третьої -  терміни та 

поняття, які імпліцитно присутні в творах філософа. Зокрема, це такі поняття 

5 як первинна онтологія, онтологічний розкол і т.д. Отже, авторка здійснює

виявлення фундуючих начал філософії П. Флоренського та надає 

витлумачення таким ключовим термінам та поняттям, які утворюють 

смисловий каркас вчення мислителя. Останні складають далеко неповний 

перелік тих термінів та понять, які не просто активно використовуються в 

дисертаційному дослідженні, але й набувають додаткового виміру в процесі 

обґрунтування основних положень дисертаційної роботи.

Позитивним моментом дисертаційного дослідження є ґрунтовний 

аналіз джерельної бази. А це свідчить про те, наскільки серйозно 

Ю. В. Василенко підійшла до питання досконального вивчення проблеми.

Про високий рівень опрацьованості наукового матеріалу по вивченню 

проблеми символізму як конкретної метафізики у філософії мислителя 

свідчить і серйозна наукова методологія дослідження.
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Слід також зазначити, що дисертаційне дослідження відзначається 

логічною структурою, „живим стилем ” викладу матеріалу, помітним 

етичним виміром дослідницької рефлексії, ґрунтовними висновками.

Вироблена та вдало реалізована авторська концепція розкриття теми. 

Матеріали дослідження систематизовані, зроблені необхідні узагальнення та 

висновки як по окремим розділам, так і в цілому по темі. Стисло, науково 

грамотно, лаконічно і взаємопов’язано сформульовані проблемні теми 

розділів.

Так, не викликає істотних зауважень перший розділ «Теоретико- 

методологічні основи дослідження», який складається з трьох підрозділів та 

двох пунктів і який дисертантка присвячує стану теоретичної вивченості 

проблеми, аналізові ключових термінів та особливостей джерельної бази при 

дослідженні символізму як конкретної метафізики та розгляду 

методологічних підходів, на яких базується дослідження. Дисертанткою 

досконало окреслена актуальність привернення наукової уваги до вивчення 

проблеми символізму як конкретної метафізики у філософії П. Флоренського. 

Особливо важливим, на нашу думку, є підрозділ 1.2., присвячений аналізу 

інтелектуальної біографії П. Флоренського, який авторка присвячує пошукам 

історико-філософських і богословських витоків «конкретної метафізики» 

мислителя. Як висновок авторка стверджує, що «...те, що у Флоренського 

здобуває назву символізму та конкретної метафізики є філософським 

вираженням тих смислів, що були відкриті святими ісихастами. В цьому 

розкривається і прагнення мислителя здійснити синтез церковності та 

культури на основі виявлення вкоріненості останньої в просторі культу» 

(див. автор, с. 7 ). Як позитивний момент дисертаційного дослідження слід 

зазначити й те, що Ю.В. Василенко досліджує ідейні витоки символізму як 

конкретної метафізики мислителя і показує вкоріненість останнього у 

православну традицію, зокрема у святоотецьке вчення, оскільки саме в ньому
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лишається в цілісності догмат Святої Трійці, який для П. Флоренського 

виступає спільною основою як релігії, так і філософії. Також авторка 

відслідковує спільне та відмінне у поглядах П. Флоренського з І. 

Кирієвським, О. Хомяковим, В. Соловйовим, з представниками літературно- 

символістських кіл в Росії -  К. Бальмонтом, А. Бєлим, 3. Гіппіус, 

Д. Мережковським, а також з такими богословами й філософами поч. XX ст. 

як М. Бердяєв, С. Булгаков, В. Ерн, О. Новгородцев, Ф. Самарін, кн. 

Є. Трубецкой. Розглядає авторка й ідейну єдність та одночасно розбіжність 

мислителя з такими ім’яславцями як А. Горський, В. Муравйов, 

М. Сетницький.

У контексті дисертаційного дослідження одним із засадничих, на нашу 

думку, є другий розділ «Вираження конкретної метафізики світлого буття в 

православному іконописі», де осмислюються причини тотожності конкретної 

метафізики світла та православного іконопису. За П. Флоренським, 

стверджує дисертантка, «символізм -  це повернення до загальнолюдських 

коренів ідеалізму, а об’єднуючим началом виступає духовність як 

наповненість Святим Духом, як вкоріненість найвищих злетів духу 

людського в небесних смислах -  в ідеях» (див. дис. с. 83). Саме тому 

платонізм у Флоренського виступає у якості «первинного символізму». При 

цьому ідеї отримують лик, а отже своє іконографічне наповнення. Отже, 

ікона для мислителя виступає онтологічним інструментом Преображення 

світу, оскільки є «дискретною границею», яка єднає розколену світову 

онтологію.

У третьому розділі «Символізм земного місцезнаходження» 

дисертантка зосереджує свою увагу на виявленні способів знаходження 

істинного місця для істинного буття в умовах земного світу. Авторкою 

простежуються та аналізуються причини розколу первинної онтології, 

котрими постали від’єднання енергії (розуму) від сутності людського єства
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(серця) та розпорошення розуму і перетворення останнього на розсудок. 

Наслідком цього розколу виявився, згідно вчення П. Флоренського, з однієї 

сторони, світ реальних божественних сутностей, а з іншої -  нереальний світ 

умовних величин. Тому, за глибоким переконанням філософа, наш світ -  це 

світ уламків вічності та досконалості. П. Флоренський наголошує на 

можливості світу до Преображення завдяки перетворенню границі-розколу на 

границю-символ.

Авторка доходить висновку, що «основою всіх людських діяльностей 

П. Флоренський визначає культ, як простір явленої, втіленої Істини, Логосу. 

Літургійна діяльність виступає сферою максимального визвучування 

небесних смислів, тому в ній постають у єдності області феноменів та 

ноуменів, сфери умовного та безумовного» (див. автор, с.15).

Ще раз хочеться підкреслити, що текст дисертації написаний на 

належному професійному рівні. Висновки добре сформульовані та 

аргументовані. Автор добросовісно опрацював значне коло літератури (271 

джерело). Отже, робота, без сумніву, заслуговує на позитивну оцінку.

Саме з огляду питань, які, на нашу думку, вимагають подальшого 

розвитку у зв’язку з дослідженням символізму як «конкретної метафізики» у 

філософії П. Флоренського, переходимо до критичних зауважень та побажань 

автору, що виникли під час ознайомлення з текстом дисертації.

1. У третьому підрозділі першого розділу «Методологічні засади 

символізму як «конкретної метафізики» дисертантка звертається до 

філософського осмислення тих методів, згідно з якими вибудовував 

філософську траєкторію смислів сам мислитель. Це -  методи діалектики, 

теодицеї і антроподипеї. Ми не будемо зараз зупинятись на сутності цих 

методів, оскільки вони ґрунтовно розглянуті дисертанткою в роботі. 

Одночасно дисертантка вказує й на ті методи, з допомогою яких вона 

намагалась здійснити свій власний цілісний підхід до витлумачення 

філософії мислителя в різновимірних спектрах її проявів як «конкретної
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метафізики». На думку дисертантки, яким чином співвідносяться методи 

мислителя й ті методи, які застосовує сама дисертантка по відношенню до 

його вчення ?

2. Вважаю за доцільне зауважити, що зміст роботи значно виграв би, 

зокрема більш рельєфно були б представлені витоки символізму як 

«конкретної метафізики» у філософії мислителя, якби дисертантка 

звернулась до розгляду проблеми співвідношення думки й мови, якому 

філософ присвятив окремий розділ своєї фундаментальної праці «У 

водоразделов мьісли...». Адже роботи з циклу названої праці мислителя 

слугують, як стверджує сама авторка (див. автор, с. 3), методологічною 

основою дисертаційного дослідження. В цьому контексті у якості побажання 

хотілось запропонувати авторці у майбутньому звернутись до аналогічної 

праці А. Потебни «Мьісль и язьік». Одразу підкреслимо, що обидві праці за 

своїм смисловим навантаженням досить близькі і П. Флоренський, який 

часто у своїх творах звертався до ідей Потебні, наслідував інтерес останнього 

до ідеї активної ролі мови по відношенню до думки як до динамічного, а не 

статичного феномену.

3. Під час ознайомлення з текстом дисертаційного дослідження, на 

нашу думку, бажано було більш детально зупинитись на аналізі 

концептуальних положень ідей ім’яславців. Адже так званий «ім’яславський 

розкол» відбувся завдяки запропонованого вчення абсолютного символізму, 

теоретиком та представником якого був П. Флоренский.

Слід підкреслити, що висловлені зауваження мають рекомендований 

характер і не впливають, у цілому, на позитивне враження від дисертаційної 

роботи. Завершуючи аналіз дисертації, ще раз підкреслимо, що наведені 

коментарі та зауваження не ставлять під сумнів основного змісту і концепції 

дисертаційної роботи у цілому, не знімають її актуальності та новизни та не 

позначаються істотно на її науковому рівні. Предмет, об’єкт, мета і завдання,
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а також висновки і положення наукової новизни є відповідними між собою. 

Дисертація являє собою серйозне дослідження з історії філософії, що, поза 

сумнівом, сприятиме бльш  адекватному розумінню проблеми символізму як 

конкретної метафізики у філософії П. Флоренського.

Висловлені у праці положення та висновки є достатньо 

обґрунтованими і аргументованими. Головні ідеї дисертації висвітлені 

авторкою у 10 наукових публікаціях, серед яких 4 статті розміщено у 

виданнях, що внесені до переліку фахових видань України з філософських 

наук, 1 стаття в зарубіжному виданні, що реферується в міжнародних 

наукометричних базах, та 4 тезах, опублікованих у збірниках матеріалів 

конференцій. Результати дисертаційного дослідження дістали достатню 

апробацію, автореферат відбиває основні положення дисертації.

Як висновок, слід сказати, що в цілому дисертація Василенко Юлії 

Володимирівни на тему «Символізм як «конкретна метафізика» у філософії 

П. Флоренського» за своїм теоретичним рівнем, новизною у постановці і 

вирішенні дослідницьких проблем та практичним значенням відповідає усім 

вимогам пунктів 11, 12 і 13 «Порядку присудження наукових ступенів і 

присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року 

№ 567, які висуваються до кандидатських дисертацій і заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата філософських наук за 

спеціальністю 09.00.05 -  історія філософії.

Офіційний опонент 

доктор філософських наук, професор, 

завідувач кафедри філ 

Національного п 

університету імені
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1

ВІДГУК 
офіційного опонента,

кандидата філософських наук Сідоріної Є. В., 
на дисертаційну роботу Василенко Юлії Володимирівни 

«Символізм як «конкретна метафізика» у філософії П. Флоренського», 
подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук

Представлена робота присвячена філософському аналізу теоретичної 

спадщини Павла Флоренського, а саме осмисленню його ідеї символізму як 

«конкретної метафізики». Актуальність теми, що обрала дослідниця, 

ґрунтується на глибокому розумінні необхідності цілісної інтерпретації 

релігійного, філософського, мистецтвознавчого, лінгвістичного та навіть 

математичного доробку мислителя, чого ще не було зроблено у вітчизняній 

історико-філософській думці. Філософська рецепція всього спектру творів 

автора, з одного боку, забезпечує повноту відображення його філософської 

позиції, де кожне положення дисертаційного дослідження знаходить своє 

підтвердження у творах Павла Флоренського, з іншого боку, дозволяє 

всеохопно розкрити той потенціал розуміння символу, який пропонує нам 

мислитель. Таким чином заглиблюючись в осмислення символізму, 

запропонованого Павлом Флоренським, дисертантка досліджує потенціал та 

перспективи такого осягнення символу у філософії, що підживлює її та надає 

нового стимулу для філософської думки сучасності. Плідна наукова розвідка 

дисертантки демонструє невичерпні можливості розуміння символу в 

онтології, гносеології, антропології тощо, що свідчить про актуальність вибору 

теми дисертаційного дослідження.

Вивчаючи роботи Павла Флоренського, його філософсько-релігійних 

дослідників та святоотецьку спадщину, автор вибудовує цілісну інтерпретацію 

головних ідей мислителя як діалектики єдності антроподицєї та теодицеї. 

Аналізуючи творчий доробок Павла Флоренського, дослідниця визначає, що 

останній спирається на православну традицію. З метою осмислення витоків та 

теоретичного підґрунтя творчості Павла Флоренського дисертантка звертається 

до містико-аскетичної практик ‘ ' ;лює ті особливості

за спеціальністю 09.00.05 -  історія філософії
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православної традиції, які відмежовують п від католицизму і протестантизму та 

визначають специфіку філософування мислителя. Проводячи теоретичну 

реконструкцію поняття символу у Павла Флоренського, дослідниця наголошує 

на онтологічній вкоріненості даного поняття, подальше ж ретельне дослідження 

онтологічного підґрунтя символізму Павла Флоренського свідчить про високий 

професійний рівень дисертаційного дослідження.

Надзвичайно плідним є перший розділ дисертаційної роботи, де автор 

вибудовує термінологічний словник основних понять філософії Павла 

Флоренського. Особливу увагу привертає те, що дисертантка дає визначення 

поняттям, які лише намічені в філософії мислителя, що свідчить про 

ґрунтовність дослідження та схоплення основних ідей філософа. Створюючи 

філософський словник на основі творів Павла Флоренського, дослідниця дає 

витлумачення таким поняттям, як «сутність», «енергія», «вивернутий простір», 

«символ», «аритмологія», «синергія», «світлове буття», «онтологічна границя», 

«ікона», «антроподицея», «теодицея» та ін.

Автор наголошує на тому, що «конкретна метафізика» Павла 

Флоренського є вираженням синергійного поєднання божественних та 

людських енергій (с. 18). Дисертантка послідовно виписує значення 

«конкретної метафізики» в творах Павла Флоренського як конкретності світу 

божественних сутностей, а не світу людського існування («вивернутого світу»). 

Обгрунтовується, що в «конкретній метафізиці» Павла Флоренського кожна 

точка людського існування в цьому світі може стати виходом у світ 

божественних ідей, отримати свою онтологічну вкоріненість, що зумовлює не 

лише повернення «вивернутого простору» до джерела істинного буття, а й 

особистісне становлення людини.

Автор, аналізуючи витоки символізму Павла Флоренського, приходить до 

висновку, що його філософські погляди мають глибоке вкорінення в 

православну містику-аскетичну традицію ісихазму і, по суті, є філософськими 

розмислами над нею. Саме тому особлива увага дослідниці присвячена 

філіоквічним диспутам між східним та західним християнством та
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онтологічним наслідкам розуміння символу, які з цього випливають. 

Дисертантка наводить аргументи на захист позиції Павла Флоренського 

стосовно онтологізму східного християнства, на противагу психологізму 

західного, що є наслідком дебатів про Божественну сутність та енергії на Афоні 

у XIV столітті. Досліджуючи розуміння символу у працях Е. Кассірера, 

Ф.В. Шелінга дисертантка знаходить витоки їх осмислення останнього саме в 

філіоквічних диспутах. Автором визначаються основні відмінності у осягненні 

символу Павлом Флоренським та згаданими філософами, що свідчить про 

ґрунтовність історико-філософського дослідження. Дослідниця висвітлює 

розбіжності у витлумаченні символу як реальності, що більша за саму себе, бо 

має вкоріненість в трансцендентному божественному бутті (П.Флоренський) і 

ідеями символу, як ідеальної сутності світу, що від’єднана від останнього (Ф. В. 

Шеллінг) та символу, «що має лише значення, а не онтологічне вкорінення» (Е. 

Кассірер) (с. 24).

Про всебічність історико-філософського дослідження свідчить звернення 

дисертантки до критиків філософії Павла Флоренського. Зокрема, окреслюється 

позиція Г. Флоровського, В. Зеньковського, М. Бердяєва та ін. В дослідженні 

наводяться аргументи на противагу їх тлумаченню філософії П. Флоренського 

як невідповідної та стилізованої, що допомагає прояснити теоретичні основи 

філософування самого мислителя. В роботі також представлена критика 

філософії П. Флоренського сучасними філософами та дослідниками історії 

філософії. Це такі постаті, як С. Хоружий, І. Євлампієв, Р. Гальцева,

Н. Бонецька та ін. Беззаперечною новизною визначається звертання до 

сучасних західних дослідників творчості Павла Флоренського (Дж. Ліч, Дж. 

Сілінг, Л. Геллер, Дж. Чуффарі), практично не досліджених в Україні.

Новизна дисертаційного дослідження полягає в висвітленні феномену 

православної ікони як «дискретної границі», що найповніше виражає «явища 

світла» в цьому світі. Дослідницею переконливо обґрунтовується, що для Павла 

Флоренського ікона виступає кульмінацією ідеї, а саме ідеєю, що отримує свій 

лик. Ікона постає виходом до божественної реальності. Простежується ідейний
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зв'язок такого розуміння феномену ікони Павлом Флоренським та вченням про 

ікону ісихастських подвижників. Всебічно доводиться, що в творах Павла 

Флоренського ікона є свідченням істинного символізму як досвіду явлення 

божественного в цьому світі, розуміння іконічності світу виводить на 

осмислення всього світу як символу, через який може бути проявлена 

божественна реальність, що забезпечує онтологічну вкоріненість останнього.

Історико-філософське дослідження дисертантки не оминає і вчення Павла 

Флоренського про обернену перспективу як найголовнішого факту, що 

відрізняє художній образ від образу церковного (іконічного). Дисертанткою 

проводитсая дослідження робіт Е. Гуссерля та М. Мерло-Понті на предмет 

близькості деяких їх ідей з ідеями Павла Флоренського. Обгрунтовується 

спорідненість історико-філософських поглядів російського мислителя з ідеями 

Е. Гуссерля стосовно кризи європейських наук і забуттям життєсвіту.

Науково значимим з позицій розширення уявлень щодо теоретичної 

спадщини Павла Флоренського є третій розділ роботи, в якому особливу увагу 

заслуговує дослідження вчення мислителя про можливість символічного 

сприйняття кожної точки простору, що забезпечує вихід в царину 

божественного, з опорою в аритмології та квантовій механіці. Спираючись на 

теоретичний доробок не лише П. Флоренського, а й таких математиків як М. 

Фарадей, Н. Бор, М. Планк, В. Гейзинберг дисертанткою наводяться аргументи 

на користь аритмологічного розуміння світу, де усвідомлюється розривність 

існуючої реальності, що забезпечує можливість виходу до реальності 

божественної. Обгрунтовується, що на противагу цьому, аналітичне сприйняття 

дійсності позбавляє людину такої можливості.

Дисертанткою проводиться ретельний аналіз розуміння культу у роботах 

Павла Флоренського. Стверджується, що саме через літургійну діяльність стає 

можливим повернення земної культури до її відповідності божественному 

задуму.

Методологічне спирання дисертантки на фундаментальні праці як 

українських, так і зарубіжних спеціалістів з обраної проблематики, широкий
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спектр опрацьованих джерел, що розкриває всі аспекти теоретико-релігійного 

доробку П. Флоренського, створення власного словника філософської 

термінології дозволяє зробити висновок щодо ґрунтовності підходу та 

ретельності відібраного інструментарію у виконанні дисертації.

У цілому положення та висновки роботи носять обґрунтований характер. 

Кожному висновку щодо розділів дисертації передує ретельний аналіз 

змістовних компонентів філософських текстів, що залучаються дослідницею до 

опрацювання.

Обґрунтованість наукових положень та висновків, представлених у 

дисертації, підтверджується низкою теоретичних доведень, сформульованих 

дисертанткою безпосередньо на підставі аналізу текстів як самого Павла 

Флоренського, так і критичної літератури вітчизняних та зарубіжних авторів.

Практичне значення отриманих у дисертації результатів полягає в 

можливості використання наукових розвідок Василенко Юлії Володимирівни 

при розробці нормативних курсів, спецкурсів та семінарів з історії філософії, 

російської філософії, філософії релігії, філософії математики, історії та 

філософії культури.

Основні положення дисертаційного дослідження Василенко Ю. В. знайшли 

відображення у десяти наукових публікаціях -  6 статтях, розміщених у фахових 

виданнях, та 4 тезах, опублікованих за матеріалами конференцій. Основні 

теоретичні положення, результати та висновки дисертаційного дослідження 

було апробовано під час доповідей на наукових конференціях в Україні 

протягом 2013-2016 років.

В авторефераті в достатньому обсязі наведені основні результати 

дослідження, викладені в дисертації. У ньому відображені основні наукові 

положення, які виносяться на захист, новизна та практичне значення 

дослідження, висновки та рекомендації.

Структурна побудова роботи, що рецензується, а так само подача 

матеріалу досліджень логічні, послідовні та пов'язані єдиною метою 

осмислення ідеї символізму як «конкретної метафізики» в роботах Павла
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Флоренського, що має значення для поглиблення філософського розуміння 

теоретичного доробку мислителя у сучасному вітчизняному філософському 

дискурсі.

Зауваження:

1. У дисертаційному дослідженні представлена критика філософських 

ідей Павла Флоренського такими релігійними мислителями, як

B. Зеньковський, Г. Флоровський, М. Бердяєв та ін. Проте, хотілося б уточнити 

позицію дисертантки стосовно критики Миколою Бердяєвим філософських 

поглядів Павла Флоренського, оскільки дане питання, на мій погляд, потребує 

детальнішої уваги.

2. Дисертантка, враховуючі паламітські дебати та диспути з приводу 

філіокве, наголошує на психологізмі західного християнства та онтологізмі 

східного, проте залишається незрозумілим яким чином психологізм 

відображається в західному іконописі і залишається необгрунованим, чому 

«простентантизм із повним запереченням можливості іконопису, виникаючи як 

«антитеза» католицизму, насправді явив собою саму квінтесенцію католицизму 

з його тяжінням до «декоративного типу мислення»» (с. 123)?

3. Хотілося б, щоб у роботі знайшли більш повного відображення погляди

C. Хоружого, оскільки він проводить послідовну філософську критику 

неоплатонічної течії російської релігійнії філософії, до якої належить Павло 

Флоренський.

4. Дисертантка відзначає той факт, що до XVII століття не існувало 

практики копіювання церковних ікон та вже починаючи з XVII століття з ікон 

робляться здебільшого тільки копії. Залишається повністю не з’ясованим як 

узгоджується філософське осмислення сутності ікони як символу найповнішого 

проявлення божественної присутності з такою трансформацією.

Вказані недоліки на позитивну оцінку дисертації в цілому суттєво не 

впливають. Основні наукові положення, висновки та рекомендації принципових 

заперечень не викликають.
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Дисертація та автореферат виконані на належному теоретико-методологічному 

рівні відповідно до вимог «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року №567 

(зі змінами).

Тема дисертації актуальна, робота містить наукову новизну, має теоретичне та 

практичне значення для сучасної вітчизняної філософії та відповідає вимогам 

Міністерства освіти і науки України щодо кандидатських дисертацій. Автор 

представленої дисертації Василенко Юлія Володимирівна заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 

09.00.05 - історія філософії.

Офіційний опонент, 

старший науковий співробітник 

відділу соціально-гуманітарної освіти 

Державної наукової установи 

«Інститут модернізації змісту освіти»

к. філос. н. Сідоріна Є. В.

Підпис Сідоріної Є. В. 

засвідчую,

начальник відділу кадрів і 

розвитку персоналу 

Державної наукової установи 

«Інститут модернізації змісту освіти» Косар Г. В.
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