
ВІДГУК

офіційного опонента на дисертацію Євгенії Володимирівни Подобної 

«Коитент періодичних видань Полтавської губернії (1838-1917 pp.)»,

подану на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних 

комунікацій за спеціальністю 27.00.04 —  теорія та історія журналістики

Незважаючи на понад чверть століття інтенсивного наукового вивчення 

української преси Х ІХ-ХХ  ст., на створення різножанровог о історіографічного 

продукту, присвяченого висвітленню історичного шляху української 

журналістики, в знаннях про становлення й розвиток преси минулого все ж 

існує ще й зараз чимала кількість прогалин. Одну із них прагне нині заповнити 

Євгенія Володимирівна, представивши до захисту свою дисертацію про пресу 

Полтавської губернії, яка функціонувала впродовж 1838-1917 pp.

У «Вступі» до основного викладу змісту дисертантка достатньо добре 

визначила актуальність роботи, пояснила вибір об’єкта (преса Полтавщини) й 

предмета (структурні, жанрові, проблемно-тематичні особливості пресодруків) 

дослідження, представила основну мету, означила корпус завдань, потрібний 

для її досягнення, обґрунтувала наукову новизну роботи, визначила теоретичну 

і практичну вартість отриманих результатів.

ГІрц цьому відзначу, що і за титульною назвою дисертації, і за заявленим 

предметом дослідження зрозуміло, яке коло питань вивчатиме дисертантка. 

Однак вважаю, що в самій роботі Євгенія Володимирівна представила значно 

ширші результати свого дослідження, уважно опрацювавши зміст аналізованих 

видань. Авторка зуміла створити тематичний образ досліджуваної преси 

багатоаспектним і різноплановим, наповнити своє дослідження багатою 

історичною інформацією, почерпнутою не лише з опублікованих та архівних 

джерел, а й уважно опрацювала de visu часописи означеного кластеру, що дало 

їй змогу ретельно розглянути змістове наповнення різних за типами

періодичних видань.

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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Результати, які отримала Євгенія Володимирівна під час здійснення 

дослідження, є потрібними для історії української журналістики, адже в 

науковий обіг, зокрема, уведено досі не зафіксовану групу видань (вісім 

позицій), значну кількість фактичного матеріалу, бібліографічних відомостей, 

історико-фуикціональних та типологічних описів тих чи інших часописів, які 

внаслідок відомих причин зберігаються у фондах книгозбірень і архівів поза 

межами нашої держави, а отже, доступні до вивчення досить вузькому колу 

дослідників-ентузіастів.

У першому розділі роботи -  «Теоретичне підґрунтя вивчення преси 

Полтавської губернії 1838-1917 рр.» -  авторка прискіпливо характеризує базові 

видання з історії української журналістики загалом та з історії преси 

Полтавського краю зокрема. Дослідниця мотивує також необхідність 

використання в дисертації праць російських вчених, які вивчають особливості 

розвитку' преси Російської імперії. Євгенія Володимирівна наголошує, що ці 

праці містять здебільшого бібліографічну інформацію, що й пояснюється її 

дослідницьким прицілом на докладне вивчення заявленої проблематики. 

Важливо, що авторка послуговується в роботі одним із небагатьох 

бібліографічних джерел, які фіксують відомості про пресу краю, -  

скрупульозно укладеним Н. Сидоренко, О. Сидоренко, О. Школьною списком 

«Періодичні видання Полтавської губернії 1838-1917 pp.», і, як свідчить 

дисертація, доповнює його новою посутньою інформацією.

До формування списку досліджуваних видань, охарактеризованого у 

цьому розділі, авторка поставилася дуже прискіпливо, обравши за 

магістральний принцип відтворення медійного ландшафту Полтавщини 

позицію Івана Кревецького, який наполягав, що будь-яке видання, незалежно 

від мови втілення, яке виходило на українських історичних землях, має бути не 

лише уважно вивчено, а й уведено до бібліографії преси в Україні. Таким 

чином, дисертантка осмислила й узагальнила значний медіадосвід творців 

преси Полтавщини, уважно опрацювала 206 періодичних видань, серед яких -  

31 українськомовне видання, 152 російськомовних пресодруки, 15
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білінгвальних (українською/російською мовами) часописи, два видання па 

ідиш. Доповнити новою історичною інформацією знання про досліджувані 

видання дослідниці вдалося завдяки опрацьованій значній кількості документів, 

що зберігаються в архівах Полтавської, Чернігівської, Харківської та інших 

областей.

У йреамбулі до другого розділу -  «Типологічна модель періодики

Полтавської губернії (1838-1917 pp.)» -  висвітлено важливу для розуміння

історії функціонування преси Полтавщини інформацію: відтворено суспільно-

політичні особливості розвитку краю загалом та їх вплив на функціонування

преси Полтавського краю. Авторка, орієнтуючись на праці поважних

українських дослідників (А. Животко, В. Ігнатієнко, М. Нечиталюк, М.

Романюк,) створює свою періодизацію функціонування преси -  винятково для

преси Полтавщини, пояснює її важливість для розуміння процесу формування

медіакарти краю. Дослідниця вважала за потрібне представити й докладний 
іаналіз низки праць з типології, що слугували їй основним теоретико-

методологічним опертям для розв’язання основних завдань цього розділу. Па

основі отриманих знань авторка здійснила типологічний аналіз крайової преси,

розпарцелювавши її по таких типонішах: за насвітлюваною тематикою, за

місцем видання, за видавцем, за періодичністю. Результат цієї праці унаочнює

схема, вміщена на с. 50, а також низка таблиць (с. 54, 57).

Хочу наголосити, зміст цієї частини роботи, що є преамбулою до другого

розділу, містить важливі результати аналізу преси Полтавщини, зокрема

скрупульозний історико-типологічний розгляд видань, тож вважаю, цілком 
І

годиться (за обсягом і за інформаційною насиченістю) до виокремлення її в 

самостійний підрозділ, що дало б змогу потенційному користувачу відразу -  за 

рубрикацією -  зорієнтуватися в дослідницькому замислі дисертантки.

Наступні два підрозділи містять не менш важливі результати дослідження 

Євгенії Володимирівни, адже визначають питому вагу масової та 

спеціалізованої преси, характеризують особливості організації тексту цих
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типогруп, окреслюють залежність заторкуваної проблематики від низки 

чинників, визначених і чітко аргументованих дисертанткою.

Так, скажімо, авторці вдалося з ’ясувати, що відома зіньківська газета 

«Труд» (1916-1917) не є фаховим сільськогосподарським виданням, як 

стверджує низка науковців з огляду на коло видавців, а за обговорюваною 

широкоаспектною проблематикою належить до кластеру масової преси. Так 

само представлено бачення авторки (з яким цілком погоджуюся) типологічних 

ознак інших видань, які до цього характеризувалися непритаманними їм 

типологічними рисами.

Основний вислід цього розділу -  медійний ландшафт Полтавщини 

сформовано з доволі типологічно розгалуженої преси, що підтверджено 

кількісними й якісними показниками, унаочнено низкою діаграм.

Опрацювання значної кількості часописів дало змогу сформувати 

важливий за результативністю третій розділ роботи, в якому дослідниця 

аналізує особливості подання інформації, насвітлюваної пресою Полтавщини, 

характеризує жанрову специфіку, акцентує необхідність сучасного прочитання 

наукової публіцистики аналізованих часописів, мотивуючи свою думку тим, що 

слугують вони добрим джерельним матеріалом для дослідників -  істориків. 

Філологів, комунікативістів тощо.

«У період суспільних трансформацій, що спостерігаються в Україні

протягом 2014-2016 pp., активізується потреба у віднайдені фактичного

матеріалу щодо історичних Подій» -  цілком слушно відзначає дисертантка

(с. 4), ретельно добираючи приклади, які підтверджують, що актуальні для

українського сьогодення проблеми мають довжезний історичний шлейф і не 
І

вичерпані до останньої крапки. От, хоча б дискусійні пресові площадки про 

використання української мови. Незважаючи на понад столітнє їх існування, 

донині не змінилися ні аргументаційні акценти, ні емоційно-експресивна 

тональність у висвітленні проблем двомовності в країні. Наведену авторкою 

цитату з листа читача до редакції «Вестника Золотоношского 

сельскохозяйственпого общества», який пропонував, «аби статті українською

4
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розміщували після оголошень під заголовком «Нервова хвороба» (1908, № 12)» 

(с. 127) можна було б оминути у цьому відгуку, однак вона не лише слугує 

ілюстрацією до довговічності специфіки інтонацій в обговоренні мовного 

питання, а й, головно, підтверджує глибоке занурення Євгенії Володимирівни 

у зміст часописів загалом.

У підсумкових обрамленнях розділів роботи дисертантка правильно 

акцентувала покрокові досягнення своєї пошукової праці. Вичерпний 

розв’язок» запланованих завдань підтверджено в загальних висновках до 

роботи, які свідчать, що дисертаційна праця є посутнім внеском Євгенії 

Володимирівни в історію журналістики.

Разом з тим зауважу, що в роботі дослідниці є деякі моменти, які варто 

обговорити під час захисту:

1. Залучаючи до вивчення основної проблематики свого дослідження 

низку видань вчених, які працюють в царині наук із соціальних комунікацій, 

Євгенія Володимирівна не розглянула важливі, на мою думку, для вияснення 

основної проблематики дисертації чотири томи історико-бібліографічного 

досліджейня «Українська преса в Україні та світі ХІХ-ХХ ст.». Чималу 

кількість фактів з побутування преси Полтавщини зафіксовано саме у другому- 

четвертому томах цього видання у вигляді історико-бібліографічних нарисів 

про той чи інший часопис. Дисертантка також не звернула увагу на 

дослідження Романа Базаки (2015 р.) «Преса Кіровоградщини (1874 -  1921 pp.): 

історико-функціональний аспект, типологічна характеристика», що містить 

інформацію, дотичну до основної сюжетної лінії дослідження нашої 

дисертантки.

2. Євгенія Володимирівна запропонувала авторське бачення етапів 

розвитку ' преси Полтавщини, що підтверджує її якісне вивчення історико- 

журналістських процесів. Чи можливо, на думку дослідниці, застосувати 

запропоновану нею періодизацію розвитку преси Полтавщини загалом до преси 

Східної України або ж до певних її регіонів -  Слобожанщини, Кіровоградщини, 

Чернігівщини тощо. Що є спільним / відмінним у пропонованій авторкою і

5
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чинними версіями інших науковців схемі періодизації розвитку української 

преси?

3. Формуючи тематико-типологічну картину дослідження, авторка 

визначає одним із підтипів спеціалізованої преси корпус релігійно-духовних 

пресодруків. Наскільки виправдане використання цього поняття -  «релігійно- 

духовна» преса? І чи входять у це означення теологічні часописи, фахові -  для 

служителів церкви, масові -  для вірян?

4. За спостереженнями, а відтак і твердженнями дисертантки, -  «усі 

періодичні видання Полтавської губернії можна поділити на дві типологічні 

групи -  політематичні та спеціалізовані» (с. 98). Вважаю за доцільне отримати 

більш докладне трактування позиції авторки щодо поділу преси на такі типи. 

Чи можна зробити висновок на основі цього твердження, що спеціалізована 

преса є суто монотематичною?

5. Чим обґрунтовує дисертантка належність літературно-мистецької 

преси до кластеру спеціалізованих видань?

6. Високо оцінюючи наукові здобутки Євгенії Володимирівни, вважаю, 

що варто було б спорядити роботу додатками -  бібліографічним описом 

кожного Із 206 досліджених часописів з виокремленням введених дисертанткою 

в науковий обіг видань, що значним чином увиразнило б отримані нею нові 

знання про пресу Полтавщини, а також покажчиком редакторів, видавців, 

журналістів -  учасників інформаційно-комунікаційного процесу 

досліджуваного періоду.

Загалом, враховуючи результативність виконаного дослідження, ці 

зауваження і побажання не мають принципового характеру і, сподіваюся, 

будуть належно розтлумачені дисертанткою.

Новизна отриманих результатів і їх самостійність апробовані достатнім 

чином. Результатидослідження висвітлено у 22 публікаціях, серед яких -  сім 

статей у фахових виданнях, дві -  у зарубіжних збірниках, 1 3 - у  наукових 

збірниках і матеріалах наукових конференцій, а отже, достатнім чином відомі 

науковій спільноті. Відзначу також і науково-популярне видання авторки

6
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«Полтавщина». Історія, постаті, публікації» (Полтава, 2011), що насвітлює 

особливості функціонування одного із поважних полтавських пресодруків.

Текст автореферату дисертації повністю відповідає змістові й структурі 

роботи та зробленим у ній висновкам, уповні характеризує основні її 

положення.

Вважаю, що дисертація «Контент періодичних видань Полтавської

губернії (1838-1917 pp.)» відповідає нормативним вимогам до робіт такого рівня, 

зокрема вимогам п. 9, п. 11 та п. 13 «Порядку присудження наукових ступенів і 

присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника» (Постанова 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567), зміст її виконано у 

межах спеціальності і профілю спеціалізованої вченої ради Д 26.001.34 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а її авторка -  

Євгенія Володимирівна Подобиа -  заслуговує на присудження наукового 

ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.04 — 

теорія та історія журналістики.

Офіційний опонент -

доктор наук із соціальних комунікацій, професор, 

заступник генерального директора з наукової роботи 

Львівської національної

наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника,

директор Науково-дослідного інституту нресознавства

7
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ВІДГУК

офіційного опонента на дисертацію  

ЄВГЕНІЇ ВОЛОДИМИРІВНИ ПОДОБНОЇ  

«Контент періодичних видань Полтавської губернії (1838-1917 pp.)», 

подану на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю

27.00.04 -  теорія та історія журналістики

Дослідження історії крайової періодики є актуальною науковою 

проблемою. Інтерес дослідників до неї не спадає, промовистим доказом чого є 

дисертаційні роботи, монографії, покажчики періодичних видань, статті. Ця 

тематика доволі ґрунтовно опрацьована вітчизняними науковцями. Утім, 

вивчення періодики окремих регіонів потребує докладнішого вивчення -  в силу 

фрагментарності попередніх розвідок і необхідності охоплення ширшого 

масиву аналізованих видань.

До їх числа, зокрема, належить і Полтавщина, про періодику якої писали 

переважно у краєзнавчих дослідженнях або ж у контексті життєписів видатних 

діячів культури, безпосередньо пов’язаних із цим краєм. Натомість гостро 

бракує власне журналістикознавчих досліджень, які б розширювали та 

збагачували попередні напрацювання вчених, узагальнювали й 

систематизували відомості про історію становлення та розвитку преси 

Полтавської губернії, вивчали її контент. Саме в цьому і полягає основне 

завдання рецензованого дисертаційного дослідження Євгенії Подобної.

Мета роботи полягає у визначенні контенту періодичних видань 

Полтавської губернії 1838-1917 pp. О б’єктом дослідження є періодичні 

видання, що виходили в Полтаві та повітових містах Полтавської губернії. 

Предметом є жанровий, структурний та проблемно-тематичний контент 

крайової періодики.

Методологія дослідження спирається на комплексний інструментарій, що 

охоплює загальнотеоретичні методи аналізу, синтезу й порівняння, а також такі

методи, як бібліографічно-о писовий (для формування теооетичного підґрунтя

_ Відділ діловодства та архіву 
і Київського національного університету 

__  імені J g p a e^ Шевченка
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дослідження), архівне дослідження (для з ’ясування кількісних параметрів 

місцевої преси та джерельної бази дослідження), порівняльно-історичний метод 

(для систематизації фактичного матеріалу про розвиток місцевої періодики й 

узагальнення інформації про проблемно-тематичний контент преси), 

типологічний метод (для класифікації періодичних видань), контент-аналіз (для 

визначення об’єктивних кількісних показників проблемно-тематичного 

наповнення місцевої періодики).

Емпіричний матеріал у дисертації представлений збалансовано. Він не 

домінує над її теоретичною складовою, котра охоплює основні 

журналістикознавчі дослідження, а також нові напрацювання дослідників. 

Дисертація Євгенії Подобної добре структурована, розділи мають максимально 

конкретні назви, а загальний висновок належним чином відображує та 

підсумовує її основні положення.

У першому розділі «Теоретичне підгрунтя вивчення преси Полтавської 

губернії 1838-1917 рр.» здобувачка проаналізувала основні аспекти 

досліджуваної теми, слушно вказуючи на те, що «місцева преса -  важливий 

чинник суспільно-політичного життя регіону. Вона відображає життя краю на 

конкретному історичному етапі, служить трибуною для обговорення важливих 

соціальних та політичних питань, і водночас впливає на соціально-культурні 

процеси. Історія журналістики є невід’ємним компонентом науки про соціальні 

комунікації» (с. 9).

Розуміючи важливість дослідження крайової періодики, авторка зазначає, 

що донедавна творча діяльність видатних українських публіцистів 

замовчувалася, а окремі видання оминали увагою дослідники. Через те значний 

пласт української періодики загалом і полтавської зокрема залишався 

маловивченим.

Але нині вчені виявляють помітний інтерес до історії журналістики, 

поступово заповнюючи прогалини. Дисертантка добре орієнтується в наукових 

розвідках, мемуарах, архівних документах, краєзнавчих матеріалах, засвідчує 

обізнаність із безпосереднім матеріалом дослідження -  полтавською 

періодикою аналізованого періоду.
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У другому розділі «Типологічна модель періодики Полтавської губернії 

(1838-1917 pp.)» Євгенія Подобна з ’ясовує, в яких умовах відбувалося 

зародження і становлення преси на Полтавщині; відштовхуючись від доробку 

українських учених, пропонує періодизацію історії місцевих видань; визначає 

специфіку їхнього розвитку.

Важливими здобутком у цьому контексті є встановлення того факту, що в 

губернії виходило 206 періодичних видань. Раніше в науковій літературі 

зазначалася цифра 198. А в результаті власного пошуку дисертантки в обіг були 

введені 8 нових назв: «Це, зокрема, газети, журнали та бюлетені, що видавалися 

протягом 1917 p., та кілька десятиліть знаходилися у закритих фондах бібліотек 

та архівів України» (с. 44).

Авторка слушно вказує на множинності підходів до типологічної 

класифікації періодики, наводячи різні типоформуючі ознаки видань, які 

пропонують вітчизняні та зарубіжні науковці. Спільним для цих підходів є 

існування ланцюжка «видавець -  мета та цільове призначення періодичного 

видання -  аудиторія», котрий узятий за основу в рецензованому дослідженні.

Політематичні та спеціалізовані періодичні видання Полтавської губернії 

докладно проаналізовані у двох підрозділах другого розділу дисертації. Євгенія 

Подобна не лише відтворює хронологію виникнення преси на Полтавщині, а й 

пояснює історичний контекст, в якому вона функціонувала.

Не залишає поза увагою авторка і незручні аспекти діяльності окремих 

видань і видавців. Віддаючи належне газеті «Полтавский вестник», 

інформаційне наповнення котрої було принципово новим для Полтави, 

здобувачка вказує на численні випадки порушення стандартів журналістської 

етики і публікацію на шпальтах видання відвертої брехні. Тобто підходить до 

вивчення проблеми із належним ступенем критичності, не впадаючи в пафос 

виняткового прославляння тогочасних журналістів, редакторів і видавців.

Грунтовним і змістовним є третій розділ дисертації «Контент та 

проблемно-тематичні вектори періодичних видань Полтавської губернії 1838- 

1917 pp.». Євгенія Подобна резонно зазначає, що наповнення тогочасної 

періодики визначало багато чинників. На це значною мірою впливали
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законодавство, що регулювало діяльність преси, політична ситуація, соціальні 

умови, мета, яку ставили перед собою видавці, особливості читацької аудиторії.

А оскільки перші видання краю були засновані місцевою владою або 

фінансувалися урядом, тому перебували під адміністративним контролем і 

мали обмежений проблемно-тематичний спектр публікацій.

Ситуація почала змінюватися лише з появою приватної періодики та 

виданням царського Маніфесту про свободу слова та друку (1905): «[...] суттєво 

розширюється тематична палітра видань, автори експериментують з жанрами, 

якісних змін зазнає стилістика матеріалів. З ’являється політична публіцистика, 

загострюється подача питань соціальної тематики, з ’являються агітаційні 

матеріали тощо» (с. 100).

Проте розквіту вільнодумства на Полтавщині не відбулося. Надані 

Маніфестом свободи поступово були знівельовані місцевою адміністрацією, 

яка тиснула на нелояльні видання. Унаслідок цього матеріали втратили 

критичну тональність, політична лексика публікацій стала більш нейтральною, 

а дискусії та викриття поступилися передрукам з інших видань і фаховим 

матеріалам.

Суспільно-політична ситуація в Російській імперії, безумовно, впливала на 

контент періодики Полтавської губернії, проте не могла цілком знівелювати 

їхню внутрішню структуру, систему рубрик, форми подачі інформації та жанри. 

Водночас треба пам’ятати, що, наприклад, сучасна система жанрів не завжди 

може адекватно відображати жанрове різноманіття матеріалів, які виходили на 

шпальтах видань XIX -  поч. XX сс.

Із цього приводу дисертантка робить закономірний висновок про те, що 

«жанрова палітра дореволюційних видань суттєво відрізняється від сучасної 

системи жанрів. На шпальтах періодики Полтавської губернії не вдалося 

відшукати інтерв’ю, бліц-огіитувань, притаманних сучасним ЗМІ. Досить бідно 

представлений репортаж. [...] Подекуди, у висвітленні діяльності місцевої 

влади, зустрічаємо свого роду симбіоз репортажу та звіту, де автор починає з 

опису атмосфери, деталей та настроїв присутніх, а згодом переходить до 

«сухого» викладу з розшифровками стенограми засідання» (с. 114).
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Щодо громадсько-політичної та соціальної проблематики у полтавській 

періодиці, то на етапі її становлення навряд чи можна було говорити про якусь 

гостроту, критичність і викривальність. «Полтавские губернские ведомости» не 

допускали друку політичних статей, які не відповідали їхній меті. Розквіт же 

громадсько-політичної публіцистики припадає на період 1905-1907 pp. і 1917 р.

Авторка докладно аналізує, які трансформації відбуваються в цей час із 

полтавськими виданнями, що представляли різні ідеологічні течії, та як крайова 

періодика переходила від обережної риторики про «українське питання» до 

концепту «національно-патріотичного руху». У досліджені доведено, що понад 

90% преси губернії мали яскраво виражену проукраїнську позицію.

Отже, можна впевнено стверджувати, що комплексний підхід до 

вивчення контенту періодичних видань Полтавської губернії дав можливість 

Євгенії Подобній сформулювати власне бачення його специфіки, внести 

доповнення у розвідки з історії журналістики, накреслити перспективи 

вивчення регіональної періодики.

Новизну отриманих результатів, їхню актуальність і самостійність 

засвідчують належний рівень апробації результатів рецензованої праці -  

23 публікації та 20 виступів на всеукраїнських і міжнародних конференціях. У 

цілому змістовна робота містить зауваження, на які офіційний опонент хотів би 

звернути увагу.

Перше зауваження. Авторка дуже добре володіє матеріалом, знає 

історичний контекст функціонування періодики Полтавської губернії, вдумливо 

опрацювала значну джерельну базу дослідження, проте не звернула увагу на 

один важливий, на нашу думку, аспект. Здобувачка не простежила питання 

тяглості журналістської традиції на Полтавщині, адже деякі сучасні полтавські 

видання безпосередньо апелюють до історії своїх попередників і трактують 

себе як продовжувачів їхніх кращих традицій.

«Полтавський вісник» посилається на «Полтавский вестник», «Зоря 

Полтавщини» намагається виводити свою генеалогію від «Полтавских 

губернских ведомостей», а не від «Молоту», «Голосу комуніста», 

«Більшовика», «Голосу труда» і «Більшовика Полтавщини». 1994 р. у Полтаві
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відновили вихід «Полтавских епархиальньїх ведомостей», які перестали 

існувати 1919 р. Із липня 1915 р. в Кобеляках виходила газета «Южное зхо», 

нині в місті виходить міжрайонний суспільно-політичний тижневик «Ехо». 

1913 р. у Кременчуці був заснований «Телеграф», а з 1998 р. виходить 

«Кременчуцький ТелеграфТз», сама назва якого -  із твердим знаком наприкінці 

-  є майже прямою алюзією на історичного попередника.

Цікаво було б почути думку здобувачки із приводу спадкоємності 

традицій губернської журналістики в сучасній полтавській періодиці.

Друге зауваження стосується виокремлення дисертанткою телеграм як 

особливого типу періодичного видання і зарахування їх в окрему підгрупу 

друкованих органів -  періодичні видання воєнної тематики (С. 95-96). Хотілося 

б почути аргументацію авторки, на чому базується такий підхід.

Третє зауваження має фактичний характер. Кілька разів у тексті 

дисертації авторка згадує про місто Костянтиноград колишньої Полтавської 

губернії, де виходила щоденна російськомовна газета «Мирские вести» (1911- 

1912), додаючи, що нині це Червоноград Харківської області. Помилка полягає 

в тому, що сучасна назва міста -  Красноград, а в роботі зустрічаємо лише 

Червоноград.

Однак наведені вище зауваження не мають принципового характеру і 

жодним чином не применшують наукову цінність рецензованої роботи.

Підбиваючи підсумки, зазначимо, що звіривши наукові завдання, мету, 

об’єкт, предмет, методи дослідження, які авторка декларувала на початку, з 

текстом, ґрунтовними висновками наприкінці роботи, можемо констатувати, 

що з поставленим завданням здобувачка впоралася загалом успішно. Наукова 

робота добре структурована, написана із дотриманням усіх вимог.

Представлені на захист наукові положення і результати обґрунтовані на 

високому теоретико-методологічному рівні, розроблені в контексті єдиного 

змісту мети і завдань дослідження, є суттєвими для розвитку сучасної історії 

журналістики з погляду розв’язання низки теоретичних і практичних проблем у 

галузі соціальних комунікацій.
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Дисертація Євгенії Подобної «Контент періодичних видань Полтавської 

губернії (1838-1917 pp.)» характеризується актуальністю, самостійністю, 

новизною, високим рівнем наукового осмислення й відповідає спеціальності

27.00.04 -  теорія та історія журналістики спеціалізованої вченої ради 

Д 26.001.34 Київського національного університету імені Тараса Шевченка і 

вимогам пп. 11 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, а її авторка Євгенія Володимирівна Подобна 

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата наук із соціальних 

комунікацій за спеціальністю 27.00.04 — теорія та історія журналістики.

Офіційний оп он ен т-

кандидат наук із соціальних комунікацій, 

доцент кафедри журналістики  

Полтавського національного  

педагог'""''" '' '

кандид

Учениг

імені В

С.О. Педченко

С.В. Шебеліст

Засв ідчу»

Н.М,Прищепа
__________ -і

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

1 імені Тараса Шевченка
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