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на дисертацiю МАКОГОНА Анатолiя Анатолiйовича на тему 

«ТР АНСФОРМАЦIЯ АНТИЧНИХ ФIЛОСОФСЬКИХ ПАРАДИГМ В 
ЕСХА ТОЛОГП МАКСИМА СПОВIДНИКА», подану до захисту 

у спецiалiзовану вчену раду ДФ 26.053.014 у Нацiональному педагоriчному 
унiверситетi iменi М.П. Драгоманова на здобуття паукового ступеня 

доктора фiлософii за спецiальнiстю 032 «Фiлософiя». 

На основi поданого рукопису дисертацiУ, анотацiУ та наукових статей i тез, 

опублiкованих за темою дисертацiйноУ роботи «Трансформацiя античних 

фiлософських парадигм в есхатологil Максима Сповiдника», дае можливiсть 

для загального висновку про те, що А.А. Макогон досягнув поставленоУ мети, i 

вiдповiдно було виконано роботу на високому теоретико-методологiчному 

рiвнi. Даний висновок rрунтуеться на рядi ключових аспектiв, за якими i 

оцiнюеться науковi дослiдження вiдповiдного рiвня. 

1. Актуальнiсть обраноi теми дослiдження 

Дисертацiя А.А. Макогона е актуальним сучасним 1сторико

фiлософським дослiдженням важливоУ теми, як в теоретичному планi, так i в 

практичному аспектах. 

В теоретичному аспект~, дана робота е першою фундаментальною 

дисертацiйною працею в незалежнiй УкраУнi, яка присвячена постатi Максима 

1 



Сповiдника. Вiдтак, тi чи iншi висновки та результати цiлком можуть стати 

основою для подальших наукових студiй, як в контекстi фiлософського ( 

антикознавства, так i стосовно дослiджень, присвячених схiднопатристичнiй 

традицiI загалом i висвiтлено'i особистостi, зокрема. 

В практичному планi, вона Е важливою, оскшьки постать Максима 

Сповiдника цiкава не лише науковцям православно'i традицi'i, але й також 

католицизму. Особистiсть цього пред ставника патристично'i думки важлива i 
для фiлософського загалу, оскiльки тi чи iншi напрацювання дослiджуваного 

мислителя мали вплив на подальший розвиток фiлософського дискурсу 

загалом. Вiдтак, дослiдження спадщини Максима Сповiдника е однiею «з 
точок перетину» свiтсько'i i богословсько'i науки, фiлософi'i i богослов'я та 

релiгiЕзнавства, а також православного i католицького дiалоrу, представникiв 

православ'я i дохалкiдонських церков. 

2. Ступiнь обrрунтованостi наукових положень, висновкiв. 

Науковi положения, результати та висновки пропоновано'i дисертацiйноУ 

роботи представленi та обrрунтованi iз застосуванням вiдповiдних посилань на 

джерела iнформацi'i. Структура дано'i науково'i працi логiчна, матерiали роздiлiв 
. . . . . . викладено вщповщно до мети 1 поставлених завдань та вщповщають сутност1 

об' екту i предмету дослiдження. 

Особливо важливо вщзначити наступю позитивю враження вщ даноI 

прац1: 

✓ rрунтовний анал1з антично'i ecxaтoлori'i, починаючи вщ епос1в 

Гомера i Гесiода та закiнчуючи представникам неоплатонiзму. Це важливий 
внесок у фiлософськi антикознавчi студi'i для вiтчизняного простору, оскiльки, 

наскiльки вiдомо, так комплексно ще нiхто не дослiджував серед . укра'iнських 

науковц1в; 

✓ детальний i системний аналiз спадщини Максима Сповiдника, яке 

проявляеться у висвiтленнi корпусу праць представника схiднопатристичноI 
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традицiI саме в контекстi есхатологiчноI проблематики. Примiтним тут е, що 

дисертант не обмежусrься суто богословськими трактами, але й аналiзуе 

епiстолярну та iншi rрупи праць даного мислителя; 

✓ рецепцiя античних фiлософсько-есхатологiчних iдей у Максима 

Сповiдника, що дiйсно привертае увагу, оскшьки постат1 даного 

середньовiчного дiяча ще не було присвячено жодноI дисертацiйноI розвiдки, 

тим паче якщо говорити про його розумiння дослiджуваноI автором 

проблематики. 

Основнi наукоВI результати та висновки, яю викладею у рукопис1 

дисертацiйноI працi, е теоретично обrрунтованими, що пiдтверджуеться 

рацюнальною едюстю загальнонаукових та спец1альних методш i пiдходiв 

паукового шзнання. 

Загальний обсяг дисертацiI складае 253 сторiнки, а структура Гi логiчна, 

матерiали кожного з роздiлiв викладено вiдповiдно до поставлених мети i 

завдань та узгоджуеться з формулювання як об' екту, так i предмету 

дослiдження. Метою пропонованоI дисертацiI е реконструкцiя есхатологiчного 

вчення Максима Сповiдника, в якому набули свого фiлософського змiсту певнi 

iдeI, якi вiдображають рецепцiю, трансформацiю i подолання античних 

фiлософських парадигм. Вiдповiдно, об' ектом представлен ого дослiдження е 

письмова спадщина Максима Сповiдника, а, безпосередньо, есхатолопчна 

доктрина даного представника патристичноI думки. 

3.Достовiрнiсть та наукова новизна одержаних результатiв, 

повнота ix викладу в опублiкованих працях. 

Дослiдження, проробленi дисертантом в процес1 написания самого 

рукопису роботи i наукових праць у повнiй м1р1 заповнюють прогалини у 

розкриттi науково-теоретичних питань, пов'язаних з розумшням специфiки 

есхатологiчного вчення Максима Сповiдника. 
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Необхiдно шдкреслити, що дисертац~я А.А.Макогон виконана на 

належному теоретичному рiвнi, у зв'язку з цим можна зробити висновок про 

оригiнальнiсть, самостiйнiсть та наукову новизну рецензовано1 роботи та 

використания автором власного шдходу до вир1шения поставлених ним 

завданъ. 

Повнота викладу резулътапв дисертацiйноi роботи шдтверджуеться 

положениями, розкритих в наукових публiкацiях у фахових вiтчизняних та 

зарубiжних перiодичних виданиях i матерiалами апробацii, опублiкованих тез 

доповiдей на всеукра1нських i мiжнародних наукових конференцiях. Особливо 

слiд вiдзначити наявнiсть у пошукача статей у провiдних зарубiжних 

наукометричних баз даних - W еЬ of Science i Scopus, що свiдчить про його 

високий дослiдницький потенцiал. 
,, 

4. Оцiнка iдентичноi анотацii та основних положень дисертацiйноi 

працi 

Аналiз тексту анотацii засвiдчуе i"i вiдповiднiсть основн:им результатам, 

якi викладено у рукописi дисертацiйноi роботи. Анотацii подано украiнською i 

англiйською мовами. Дiйсно вони обидвi е коротким i узагалъненим викладом 

основному змiсту дисертацii. Автором стисло охарактеризовано ключовi 

результати зробленого дослiджения та визначено основнi положения науковоi 

новизни. 

Також варто вiдзначити, що анотацi1 цiлком вiдповiдають вимогам, що 

ставляться до такого роду робiт, зокрема, i передбаченим пунктом 1 О Порядку 

проведения експерименту з присуджения ступеия доктора фiлософii, 

затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украiни вiд 6 березия 2019 р. 

№ 167, а також пунктом 2 Вимог до оформления дисертацi1, затверджених 

Наказом Мiнiстерства освiти i науки Укра1ни вiд 12 сiчия 2017 р. №40. 
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5. Дискусiйнi положения та зауваження щодо змiсту дисертацii' 

Загалом позитивно i високо оц1нюючи дисертацiйну роботу Макогона 

А.А. варто зазначити, що наявнi i певнi окремi зауваження. Вiдтак варто 

звернути увагу на ряд дискусiйних положень, якi, на нашу думку, також ев цiй 

квалiфiкацiйнiй працi: 

1. Перше питания стосуеться теоретико-методологiчноУ бази, яка 

прямо також мае доторк i до одного з пунктiв новизни представленоУ працi. 

Вiдповiдно на с. 20 рукопису дисертацiУ зустрiчаемо, що «уперше .. . дослiджена 

есхатологiя багатьох античних фiлософiв, а також нефiлософських i 

дофiлософських авторiв (вiд Гомера до Прокла) ... ». Втiм, виникае подив, що 

вiдсутнi у списку лiтератури такi фундаментальнi дослiджения з античноУ 

есхатологiУ, як, наприклад, наступнi: 

• AlЬin L. (2000). The House of Hades: Studies ш Ancient Greek 

Eschatology; 

• Stroumsa G. & Amirav Н. (2017). Apocalypticism and Eschatology in -

Late Antiquity: Encounters in the Abrahamic Religions, 6th-8th Centurie. 

• J. Shoemaker (2018). The Apocalypse of Empire: Imp~rial Eschatology 

in Late Antiquity and Early Islam. 

Слушним буде також вказати, що у вiдомому видавництвi Routledge в 

цьому роцi мае бути надрукована за редакцiею фундаментальна монографiя з 

43 роздiлiв <<Eschatology in Antiquity» (ed., with Marlow, Н. & Pollmann, К.). 

В чому тодi дiйсно полягае новизна i унiкальнiсть дослiджения автором 

есхатологiУ в античнiй традицiУ? 

2. Друге положения стосуеться понятiйно-категорiального апарату. 

Зокрема, А.А. Макогон детально дослiджуючи античну мiфологiю i докласичну 

фiлософiю, звертае увагу на рiзного роду термши, пов 'язанi з даною 

проблематикою - µoipa (с.62), Tuxrt (с.63), 't0 ХРВФV (с .64) тощо. Однак, 
. ,, .... . ..., 

кидаеться в око, що висвплення самого прикметника вcrxa'to<;, еволюц~я иого 

семантики вiдсутнi. Адже, темпоральне застосування даного слова йде ще з 
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творiв Пiндара i Геродота. Якщо i згадуе його автор, то лите в контекстi, як це 

ми бачимо при висвiтленнi Стагiрита (с.80), або стоi'кiв (с.84). Чим обумовлено 

така позицiя автора? На нашу думку, детальне розкриття трансформацii' 

розумiння i застосування даноi' лексеми в античнiй традицii', потенцiйно теж 

сприяло би плiдним висновкам i цiкавим узагальненням. 

3. На наш погляд, не досить вдалою е назва другого роздшу 

«Есхатологiчнi концепти в iсторико-фiлософському вимiрi», оскiльки в нiй 

присутнi як античнi фiлософськi iдei', так i ранньохристиянськi уявлення 

стосовно есхатологiчноi' тематики. Як варiант, можна було 6 виокремити у два 

пiдроздiли одного роздiлу щодо теоретичноi' основи есхатологii' Максима 

Сповiдника, в яких би розкривалась антична фiлософська думка i спадщина 

попереднiх до нього християнських мислителiв. 

4. В цьому ж контекстi слiд зауважити також i про незначний аналiз 

патристичноi' есхатологii' (перiоду до Максима Сповiдника). Слiд було 6 

дисертанту бiльше придiлити уваrу, щоб зрозумiти як вiдбувався синтез 

християнських, патристичних iдей з рецепщею, подоланням античноi' 

есхатологii'. 

Втiм, даю зауваження не знижують загальноi' позитивноi' оц1нки 

представленоi' роботи i мають виключно дискусiйний i рекомендацiйний 

характер. 

7. Заrальний висновок та оцiнка дисертацii 

Дослiдження тексту роботи дозволяе констатувати вiдсутнiсть порушень 

вимог академiчноi' доброчесностi. На yci наявнi джерела та iдei' зробленi 

вiдповiднi посилання. 

Дисертацiйна праця на тему «Трансформацiя античних фiлософських 

парадигм в ecxaтoлorii Максима Сповiдника» е концептуально завершеною 

пауковою роботою, що виконана на високому теоретичному рiвнi, мае 

систематичний i комплексний характер i мiстить ряд нових науково доведених 
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положень, яю мають важливе значения для подальших наукових студiй з ) 

дослiджуваноi тематики, присвяченоi як антикознавству, так i патристицi . 

Робота вiдповiдае вимогам постанови Кабiнету Мiнiстрiв Украiни № 167 вiд 

06.03.2019 р. «Про проведения» експерименту з присудження ступеия доктора 

фiлософii», що висуваються до дисертацiй на здобуття паукового ступеия 

доктора фiлософii, а i.i автор Макогон Анатолiй Анатолiйович заслуговуе 

здобуття наукового ступеня доктора фiлософii 

«Фiлософiя» галузi знань 03 «Гуманiтарнi науки» 

Офiцiйний опонент: 

кандидат фiлософських наук, 
молодший науковий спiвробiтник 
фiлософського факультету 
Киiвського нацiонального унiверситету 
iменi Тараса Шевченка 
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