
В І Д Г У К  

офіційного опонента

на дисертацію Попович Юлії Олександрівни

«Преса Північної Буковини у формуванні концепції національної соборності 

(1885-1930-ті рр.)», подану на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю

Зародження і розвиток видавничих процесів на Буковині не часто 

ставали об’єктом детального наукового осмислення; до вивчення історії 

становлення періодики в краї, зокрема динаміки розгортання національно- 

патріотичної преси кінця XIX -  початку XX ст. (осердям завжди залишалася 

газета «Буковина»), зверталося не так багато науковців, передусім -  

істориків, літературознавців, мовознавців (А. Жуковський, Д. Квітковський, 

Т. Бриндзак, С. Смаль-Стоцький, Ф. Погребенник, А. Гречанюк,

О. Добржанський та ін.).

Рішучий крок в охопленні різнобічного пласту буковинської преси від 

1870 до 1940 р. здійснив нині член-кореспондент НАН України, доктор 

історичних наук М. Романюк, який запропонував значний пласт 

історикожурналістської інформації, арсенал цінних свідчень, бібліографічних 

та анотованих записів про пресу Північної Буковини (монографії, покажчик, 

дисертація).

Невипадково в авторефераті докторської праці М. Романюка зазначено, 

що предмет його аналізу дав «широке поле (хронологічне, Інформаційне та 

ментально-цивілізаційне) для вислідів значення преси у дослідженні 

економічного, суспільно-політичного та культурного життя не тільки 

буковинців, а й частково галичан та наддніпрянців» (с. 2).

27.00.04 -  «теорія та історія журналістики»
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Розвиток цих дослідницьких векторів, які запропонував наприкінці 90

х рр. XX ст. -  на початку 2000-х львівський фахівець у галузі історіографії, 

джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін знайшли своє 

продовження сьогодні в дисертації чернівчанки Ю. О. Попович. Її 

дисертаційна робота в науковій сфері соціальних комунікацій виконана в 

Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича в межах 

наукової теми кафедри журналістики «Актуальні проблеми українського 

журналістикознавства та розвиток журналістики і видавничої справи на 

Буковині» (державний реєстраційний номер 01ЮШОЗОЗЗ).

Наукова новизна дослідження та одержаних результатів кандидатської 

дисертації Ю. О. Попович не викликає сумніву, адже на широкому й 

вагомому подієво-фактичному матеріалі націєтворчого спрямування (до 

аналізу залучено понад 3500 чисел періодичних видань, серед яких 

«Буковина», «Каменярі», «Промінь», «Самостійність», «Самостійна думка», 

«Рідний край», «Час» та ін.) дослідниці вдалося вперше структурувати 

публікації буковинської преси, пов’язані з гаслами національної єдності, 

соборності, творення самостійної незалежної держави; визначити основні ідеї 

та ідеали в різні історичні періоди, за різних політичних умов у краї, що 

проголошувалися провідними публіцистами та редакторами національно та 

націоналістично орієнтованих місцевих часописів (О. Маковей, О. Дуда, 

Ю. Кміт, С. Смаль-Стоцький, Д. Геродот, Д. Квітковський та ін.).

Важливе значення надавалось публікаціям українських літераторів із 

інших земель, зокрема Наддніпрянщини (М. Драгоманов, Б. Грінченко, 

С. Русова, М. Коцюбинський, Леся Українка, П. Тичина, В. Поліщук, 

О. Загул та ін.), які розглядалися в контексті культурно-духовних і 

національних взаємовпливів і політичних порозумінь.

Для з ’ясування змістового наповнення поняття соборність при аналізі

публікацій буковинської преси Ю. О. Попович використовує дві групи

проблемно-тематичних маркерів, за допомогою яких окреслює ключові ідеї у

редакційній політиці (с. 28-29). Авторка також наголошує на медіасегменті
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«Буковина -  Україна» (розділ 2, зокрема с. 95-107 та ін.), звертається до 

побутування й тлумачення етнонімів русини -  українці, руський -  

український, Русь -  Україна, що простежуються на шпальтах преси в період 

політичного самоусвідомлення буковинського суспільства кінця XIX -  

початку XX ст. (пункт 2.1.4).

Кандидатська дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів (8 

підрозділів; розділ 2 має також три пункти), висновків і додатку. В кожному 

розділі представлено висновки та літературу. Здо’бувачка послідовно 

розглядаг проблему соборності в контексті медіадискурсу (термінологічні 

складники та історіографія), визначає духовний аспект проблеми 

інтерпретації ідей соборності України в буковинській пресі австро- 

угорського періоду (1885-1918), аналізує видозміни зазначеного поняття в 

місцевій періодиці часів румунського панування (1918-1930-ті рр.), а також 

простежує ідеї державності української нації (політичної соборності) на 

сторінках націоналістично орієнтованих часописів краю (30-і рр. XX ст.).

Найбільший -  другий розділ «Буковинська преса австро-угорського 

періоду (1885-1918 рр.) як засіб формування соборності України: духовний 

аспект проблеми» (загалом 70 сторінок) стосується насамперед 

функціонування газети «Буковина» (важливими постатями цього часу були 

Ю. Федькович та О. Маковей, завдяки яким були сконструйовані концепції 

національного виховання, самоусвідомлення та єдності духовно-політичних 

ідеалів українців усіх територій) та вчительських часописів Північної 

Буковини («Каменярі, «Промінь»).

Свої висновки до розділів Ю. О. Попович підкреслює такими

твердженнями: «Каменярі» орієнтувалися на Київ як центр української

державності», часопис «Промінь» ставив за мету «об’єднати все українське

учительство без огляду на кордони» (с. 126); «Самостійна Думка» міцно

утримувала форпост українства на Північній Буковині, підтримуючи і

розвиваючи ідеї побудови Соборної України, задекларовані М. Міхновеьким,

М. Сціборським, Д. Донцовим та ін. патріотами», «Самостійність» -  це перший
З
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часопис краю, який своє основне завдання бачив у пропагуванні ідеї 

побудови української державності» (с. 191) тощо.

Ступінь обґрунтованості та достовірності положень і висновків, 

сформульованих у дисертації Ю. О. Попович, підтверджується 

застосуванням методологічного інструментарію, важливого як для процесу 

вивчення історичних фактів, так і для аналізу явищ у галузі соціальних 

комунікацій. Дослідниця залучила низку методів (історичний, логічний, 

системного підходу, типологічний, контент-аналіз тощо), що дозволяють 

враховувати історичні умови та політичні обставини функціонування 

періодики Буковини, аналізувати редакційну платформу часописів у 

національно-державному питанні, визначати проблемно-тематичні акценти в 

площині соборницьких ідей.

Теоретичне і практичне значення поданої до захисту кандидатської 

дисертації Ю. О. Попович очевидне, адже сприяє поглибленню знань щодо 

ролі преси у формуванні національної свідомості, відстоюванні ідей 

об’єднуючого характеру (зокрема духовної цілісності) в різні історичні 

періоди. Результати й висновки дослідження можуть застосовуватись у 

науково-дослідній сфері, практичній журналістській діяльності та 

навчальному процесі.

Матеріали дисертаційної праці, основні результати та висновки 

відображено в 12 публікаціях, із яких 5 -  статті у фахових наукових 

журналах, 1 в іноземному науковому виданні, 4 ~ матеріали конференцій, а 

також 2 статті у збірниках наукових праць, що не є фаховими. Результати й 

положення дисертації оприлюднено у виступах на 9 міжнародних і 

всеукраїнських конференціях (Краків, Київ Чернівці, Львів, Херсон, 

Вінниця), що засвідчує активну наукову діяльність Ю. О. Попович.

Не маючи принципових зауважень до викладу дисертаційного тексту та 

висновків проведеного дослідження, хочеться зупинитися на певних заувагах 

і побажаннях.
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1. У вступній частині, зокрема в джерелах дослідження, наголошено 

на використанні матеріалів із фондів Державного архіву Чернівецької області, 

що стосуються австро-угорського та румунського періодів на Буковині 

(фондів № 3, 10, 13, 15, 211), та архіву О. Маковея (Ф. 59) відділу рукописних 

фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України 

(с. 19).

На жаль, це не відображено в жодному посиланні в тексті дисертації, 

хоча здобувачка неодноразово наголошувала на уточненні фактів із історії 

діяльності тих чи інших часописів буковинського краю (закриття редакцій, 

заборона окремих номерів, вилучення публікацій, зміна назв, чергування 

редакторів тощо).

2. Варто уточнити: яким чином відбувалося використання методу 

контент-аналізу, що, за словами авторки, «допоміг досягнути в роботі 

максимальної об’єктивності при аналізі змісту публікацій» (с. 18). Як відомо, 

практика контент-аналізу (особливо при аналізі публікацій засобів масової 

інформації) потребує визначення конкретних одиниць аналізу, серед яких 

може бути й тема як предмет висвітлення чи обговорення. Чи 

використовувалися певні підрахунки (частотність, повторюваність) і де вони 

зафіксовані?

3. Певні «гендерні» застереження стосуються використання прізвищ 

дослідників не в притаманній їхній статі формі: скажімо, при згадуванні 

дисертацій Т. Хітрової, І. Герман, а також О. ХобтИ, О. ПархітькА, Р. БазакИ 

(с. ЗО).

4. В дисертації присутня історіографія, що стосується не тільки 

розвитку преси Буковини кінця XIX -  початку XX ст., а й охоплює інші 

регіони України, а також сферу соціальних комунікацій загалом. У текст 

уведено як посторінкові посилання (зокрема с. 14-19 та ін.), так і літературу 

до кожного розділу окремо (деякі джерела тут повторюються). На жаль, таке 

розміщення літератури (хоча і не заперечується МОН України), не дає
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повного уявлення про цілісну бібліографію, залучену авторкою до своєї 

пошуково-аналітичної праці.

Загалом ці зауваження не применшують наукової вартості 

оригінального й самостійного дослідження Ю. О. Попович.

Дисертаційна праця «Преса Північної Буковини у формуванні концепції 

національної соборності (1885-1930-ті рр.)» Юлії Олександрівни Попович за 

актуальністю, науковою новизною, теоретичною і практичною цінністю, 

аргументованістю та апробацією результатів дослідження, обсягом та 

оформленням відповідає вимогам п.п. 9, 11, 12 та 13 «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 24 липня 2013 року № 567 (зі змінами, внесеними згідно з Постановами 

КМУ № 656 від 19.08.2015 р., № 1159 від 30.12.2015 р. та № 567 від 

27.07.2016 р.), а авторка заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.04 -  теорія 

та історія журналістики.

Офіційний опонент

доктор філологічних наук, професор,

завідувач кафедри історії журналістики

Інституту журналістики

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка Н. М. Сидоренко

о *  •«*> •

ВХІД*. №
ВІД “Ж -

Відділ діловодства та архіву 
Наського національного уиіверсше' 

імені Тараса
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ВІДГУК

офіційного опонента на дисертацію

на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій

Регіональна журналістика завжди була (і залишається досі) предметом 

дослідницької уваги в державі як ключ до розуміння загальноукраїнських процесів 

і явищ, зокрема в площині творення ідей національної соборності. Отож 

закономірною є зацікавленість науковців до періодики минулого, яка значною 

мірою виступає каталізатором такого погляду.

Зважаючи, що пресу Північної Буковини досі ґрунтовно не вивчали, тема 

дисертації Ю. Попович містить наукову новизну й постає актуальною. Особливо в 

контексті необхідності патріотичного виховання в наш час (з урахуванням 

інформаційної агресії з боку інших держав). До того ж виконана робота становить 

частину наукової теми кафедри журналістики Чернівецького національного 

університету імені Ю. Федьковича «Актуальні проблеми українського 

журналістикознавства та розвиток журналістики і видавничої справи на Буковині» 

(державний реєстраційний номер 0110Ш03033) та безпосередньо має стосунок до 

викладання нормативної навчальної дисципліни «Історія української 

журналістики» та вибіркової «Преса Північної Буковини».

Дисертаційне дослідження викликає схвалення стосовно структури; 

складається зі вступу, чотирьох розділів із підрозділами, висновків і літератури до 

розділів, загальних висновків, списку використаних джерел і додатка. У «Вступі» 

авторка достатньо аргументовано обґрунтувала вибір теми дослідження, зокрема 

щодо актуальності й наукової новизни, зазначила зв’язок роботи з науковими

«Преса Північної Буковини у формуванні концепції 

національної соборності (1885 -  1930-ті рр.)» 

ПОПОВИЧ Юлії Олександрівни
з

зі спеціальності 27.00.04 -  теорія та історія журналістики

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного універсиїет** 

імені Тарао» Шевченкаг_
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програмами, планами й темами, вичерпно сформулювала мету й передбачені нею 

конкретні завдання, чітко указала об’єкт і предмет роботи, хронологічні межі 

дослідження. Тут, щоправда, доцільно було б зазначити й територіальні межі.

Дисертантка обрала сучасні методи вивчення, виокремила джерела 

дослідження (особливо заслуговує на увагу праця над архівними матеріалами), 

особистий внесок як здобувана, наукову новизну одержаних результатів, їх 

практичне значення, без чого важко уявити справжню цінність здійснених 

наукових пошуків. А матеріал дійсно може бути врахований при «написанні 

спеціальних та узагальнюючих праць із історії, української журналістики, при 

читанні у вишах нормативних і спеціальних курсів про українську періодику, 

Буковини зокрема, при написанні наукових досліджень, підручників і навчальних 

посібників, курсових та дипломних робіт» (с. 21). І як журналіст-практик, навіть 

додав би: для формування сучасних фахових журналістів, особливо які 

спеціалізуються на висвітленні питань національної соборності. Також у «Вступі» 

резонно вказано апробацію результатів дослідження, зафіксовано публікації за 

темою дисертації та вказано її структуру.

У першому розділі -  «Соборність як проблема у медіадискурсі: 

історіографія та термінологічна складова проблеми» -  цілком логічно розглянуто 

когнітивні аспекти розуміння поняття «соборність» із виокремленням груп 

маркерів, проаналізовано проблему соборності в ЗМІ як предмет медіа-студій з 

розглядом відповідних праць за досліджуваною проблемою. Похвально: 

Ю. Попович достатньою мірою розглядає напрацювання як авторитетних 

дослідників із минулого, так і сучасних. Мова, скажімо, про І. Франка, 

М. Міхновського, А. Животка, С. Смаль-Стоцького, М. Романюка, С. Костя та 

інших. Важливо, що дисертантка розглядає пресу як «єдине соборницьке тло», 

«засіб формування українського духовного простору» (с. ЗО), фіксує початки 

української періодики на Північній Буковині, дотично розглядає праці з 

історичних наук (адже йдеться про конкретний історичний відрізок часу) тощо.
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Висновки до розділу 1 відповідають його змістові. Зокрема, важливо, що 

«для відбору друкованих матеріалів та проведення їхнього аналізу» 

«розшифровано» наведені групи маркерів -  проблемно-тематичну та редакційно- 

видавничу, промоційну (с. 55). Література до розділу також заслуговує схвалення. 

Відчувається: авторка попрацювала з численними й різноманітними джерелами.

Найбільшим і загалом доволі укладистим розділом (його матеріал, можливо, 

навіть доцільно було б перерозподілити в інші аналогічні частини, що органічно 

вписувалося б у витриману структуризацію змісту дисертації) є другий: 

«Буковинська преса австро-угорського періоду (1885 -  1918 рр.) як засіб 

формування соборності України: духовний аспект проблеми». Ю. Попович 

справедливо пов’язує редакційні концепції української преси минулого на 

Північній Буковині з активізацією національного руху, об’єктивно відстежує 

історичний зв’язок із Галичиною та Наддніпрянщиною. Спираючись на праці 

дослідників, віддає належне «Руській бесіді» як вагомому осередку зацікавлення 

життям українців у галузі освіти, літератури, преси. Водночас і слушно вказує на 

протиріччя в розвитку зазначеного товариства. Вагому увагу приділяє й 

календарям, які в той час виконували не лише безпосередньо свою функцію, а й 

здійснювали, так би мовити, публіцистичну місію. Зроблено акцент і на провідних 

діячах, які в той час творили періодику, як, до прикладу, на буковинському 

Кобзареві Ю. Федьковичу чи не менш знаковій у тогочасному інформаційному 

просторі постаті О. Маковеї.

Із розділу постає, що авторка ретельно попрацювала з періодичними 

виданнями. Адже, приміром, зазначає, «найбільш інтенсивно редакція «Буковини» 

висвітлювала національні питання в 1886 році» (с. 68). Притому так само 

об’єктивно констатує, що зазначений часопис став першим у краї з чіткою 

програмою дій стосовно розвитку життя місцевих українців, пробудження й 

виховання в них національної самосвідомості (с. 82).
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Викликає схвалення розгляд мови публікацій, їх жанрової структури, 

пропонованих рубрик (тематичного окреслення), а також авторського складу 

вищевказаної газети з урахуванням історичного тла. Думається, актуальними є й 

наукові занурення в тогочасну загальноукраїнську проблему «причини нашої 

недолі», яка залишається злободенною й досі. Ваги цій частині дисертації додає й 

розгляд учительських часописів Північної Буковини, зокрема їх змістового 

наповнення (газета «Каменярі» і журнал «Промінь»). Висновки відповідні до 

наповнення розділу. Не викликає зауваг і література до розділу. Особливу 

зацікавленість із неї викликають листи Д. Танячкевича і К. Горбаля до 

Ю. Федьковича, Ю. Федьковича до Д. Танячкевича, датовані 1910 роком (с. 128).

Логічним продовженням другого став третій розділ -  «Трансформація 

проблеми соборності в українській періодиці Буковини румунського періоду (1918 

-  1930-ті рр.)». Органічно вписується в контекст дисертації вивчення проблеми 

соборності в пресі Північної Буковини крізь призму окупації краю Румунією з 

розумінням авторкою хронології подій та духовної атмосфери в краї зі згадкою 

про Закарпаття розглянутого періоду, оскільки йдеться про етнічні й сусідні землі 

України. Це дає можливість повніше охопити суспільно-політичні процеси, 

розвиток вітчизняної журналістики, розглянути їх сукупно, якщо не в 

національному масштабі, то принаймні на регіональному рівні, у порівняльному 

аспекті. На продовження сказаного умотивованим і послідовним є розгляд і 

впливу політичного становища Наддніпрянської України на пресову 

інтерпретацію концепції соборності з відповідними висновками й літературою до 

розділу.

Не менше зацікавлення викликає й четвертий розділ: «Формування 

концепції політичної соборності на сторінках націоналістично зорієнтованої 

періодики краю». Так, Ю. Попович наголошує на значенні місячника «Самостійна 

думка» в утвердженні національної ідеї та на тижневикові «Самостійність» з 

розглядом ідеї державності української нації в концепції редактора
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Д. Квітковського. Знову ж: маємо самостійний, ґрунтовний, виважений погляд 

дослідниці з умотивованим порівнянням видань у висновковій частині до розділу, 

списком літератури. Доречно було б зробити додаток із вибраних окремих праць 

або ж титульних сторінок видань, що дасть змогу наочно побачити матеріал, який 

розглядає дисертантка.

Беручи до уваги додаток у вигляді списку праць здобувана за темою 

дисертації та відомості про апробацію результатів дисертації, усе ж підсумовують 

роботу загальні висновки. Вони -  слушні, вагомі, відповідають меті й окресленим 

завданням. Заслуговує на увагу, що Ю. Попович опрацювала понад 3500 чисел 

газет і журналів із зазначенням кількісного та відсоткового співвідношень номерів 

відповідно до задекларованих двох груп маркерів соборності. Або ж указуючи на 

важке становище української періодики Північної Буковини, дослідниця 

наголошує на невідступності цієї преси від національних інтересів. Чи так само 

доречним є розуміння дисертанткою певної трансформації проблеми соборності в 

австро-угорський та румунський періоди з наголосом на єднанні нації.

Утім, висновки доречно б і розширити. Тим паче, що виконано колосальну 

роботу, опрацьовано вагомий масив матеріалу. Скажімо, визначити, а чим преса 

того періоду актуальна для сьогодення загалом і нинішньої місцевої журналістики 

зокрема Адже тільки в органічній єдності із сучасним минуле має свою особливу 

цінність.

Незважаючи на висловлені зауваження, дисертаційна робота Ю. Попович 

справляє гідне враження й має завершений вигляд. У ній отримано нові науково 

обґрунтовані результати. Вони є суттєвими для подальших досліджень, пов’язаних 

із вивченням буковинської преси минулого. Наведені положення й висновки 

вмотивовані. їх достовірність і повнота відображені у виданих за темою працях, 

представлених у необхідній кількості.

Аналіз автореферату дає підстави констатувати, що його зміст відповідає 

тексту дисертації.
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Кандидатська дисертація відповідає вимогам пп. 9, 11, 12, 13 «Порядку 

присудження наукових ступенів», затвердженого постановою КМУ № 567 від 

24.07.2013 р. (зі змінами, внесеними згідно з постановами КМУ № 656 від 

19.08.2015 р., № 1159 від 30.12.2015 р. та № 567 від 27.07.2016 р.

На підставі вищесказаного дисертантка заслуговує присудження їй 

наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій зі спеціальності 

27.00.04 -  теорія та історія журналістики. ,

29.05.2018 ) В. Ю. Тарасюк, кандидат філологічних наук,

доцент кафедри журналістики 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 

заступник голови Закарпатської обласної організації 

Національної спілки журналістів України

Підпис доц

О. О. Мельник, вчений секретар

Й <  ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Відділ діловодства та архів* 
Київського на^ональг т о  тдаарс* 

імені Тараса Шевченка
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ВІДГУК

офіційного опонента на дисертацію 

МЕЛЬНИЧУК ЮЛІЇ ГЕОРГІЇВНИ

«ДИСКУРС РЕЛІГІЙНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ В ГАЗЕТІ „БУКОВИНА 

КІНЦЯ XIX -  ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ»

на здобуття наукового ступеня

кандидата наук із соціальних комунікацій

27.00.04 -  теорія та історія журналістики

Дослідження з історії журналістики, як і історії взагалі, мають сенс і 

цінність тоді, коли вони допомагають зрозуміти сучасність. Тема представленої 

до захисту дисертації є актуальною вже тому, що дозволяє простежити ґенезу і 

ранні стадії розвитку тих процесів у суспільному, релігійному і політичному 

житті вказаних часів, які отримали свій відбиток у сьогоденні. По-перше, 

йдеться про спроби змінити настрої, суспільну думку, а також, не виключено, й 

геополітичну ситуацію в західній частині України. По-друге, робота ще раз 

свідчить про необхідність розбудови Помісної церкви в нашій державі.

Наукова новизна цієї роботи не лише в новому і оригінальному погляді на 

релігійну ситуацію минулого століття, обґрунтованому в аналізі публікацій на 

сторінках газети «Буковина», а й в  серйозному дослідженні культурно- 
історичного контексту

Розділ 1. «Газета „Буковина” (1885 — 1910) та її значення в релігійному 

процесі на Буковині» присвячений теоретико-методологічній основі 

дослідження. Дисертантка ретельно вивчила праці сучасних українських 
науковців, які вивчають релігійні медіа, зосередивши увагу на тих аспектах їх
праць, які актуальні для її роботи. р— вш № /& У Л/г

• М  • М  ' га/іс, іВІД
Відділ діловодства та архіву 

: Київського національного універсиїеі 
імені Тараса Шевченка
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Цілком логічними є визначені наукові методи роботи -  авторка дисертації 

пояснює їх застосування і необхідність для дослідження такого плану. Також 

необхідно наголосити на тому, що Ю.Мельничук увела у науковий обіг десятки 

імен журналістів і публіцистів. Це серйозна праця, яка має перспективи. Вона 

необхідна для написання справжньої історії українського народу, його 

культури, літератури, релігії тощо, а також для того, щоб не послуговуватись 

міфам, які активно створюються для України і всього світу, а потім 

розповсюджуються у ЗМІ різного штабу.

Авторка дисертації відзначила найважливіші аспекти розвитку 

взаємовідносин церкви і суспільства крізь призму журналу «Буковина», 

торкнувшись також інших вагомих проблем, які висвітлювались у цьому 

часопису. Це дозволило відтворити історичний контекст, у деяких моментах не 

схожий з найпоширенішими міфами; а також за допомогою фактів і щедрого 

цитування текстів публікацій, зруйнувати стереотипи сприйняття публікацій, 

присвячених релігійній ситуації в регіоні як суто духовних і філософсько- 

етичних. Як зазначає Ю.Мельничук, «дискурс релігійної проблематики у 

виданні був одним із визначальних і демонструє надзвичайно різнопланові 

матеріали щодо церковно-релігійного життя, що часто подавались крізь призму 

інших сфер суспільного буття», (с. 35)

Варто відзначити величезний масив матеріалу, який був 

систематизований, класифікований, описаний і проаналізований у дисертації. 

Ретельне опрацювання джерел — ознака справжньої наукової роботи, і тому ця 
праця є ґрунтовною і цінною.

Матеріали дисертації охоплюють великий часовий проміжок 1885 -  1910, 

і Ю.Мельничук старанно відтворює його ключові моменти, акцентуючи увагу 

на динаміці змін, позицій журналістів, різних точок зору, детально і за

допомогою фактів відтворюючи контекст існування журналу і його вплив на 
свідомість аудиторії.

У розділі 2. «Концепція подачі релігійної проблематики на шпальтах 

„Буковини (1885 -  1910) в контексті суспільно-історичних подій»
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проаналізовано дуже важливі не лише для розуміння історичного контексту, а й 

для сьогодення в аспекті питання взаємодії церкви, держави і участі 

державників у релігійно-церковному житті. Авторка дисертації на основі 

публікацій в газеті «Буковина» доводить помилковість поширених поглядів 

щодо відсутності етнорелігійних конфліктів у вказані часи, спростовуючи 

твердження знаних науковців, зокрема, В. Докаша. Доречним і логічним 

вважаємо класифікацію публікацій щодо румунізації церковного життя і його 

віддзеркалення у часописів. Ю. Мельничук поділяє їх за проблемно- 

тематичною характеристикою: 1) румунізація населення священиками; 2) 

румунізація церковного життя; 3) румунізація церковної освіти.

Це центральні проблеми газети «Буковина» в релігійному аспекті, 

науковця безпомилково визначила їх, обґрунтувала важливість для розуміння 

концепції періодичного видання, для відтворення історичної ситуації і для 

розуміння тогочасних суспільно-політичних процесів, які мають свій відбиток і 

на сьогоденні.

Проблема румунізації (а також полонізації, зросійщення та ін.) 

українського населення за допомогою церкви і духовенства була і залишається 

актуальною. Ю.Мельничук докладно розглянула і проаналізувала механізми 

здійснення цієї політики, що має інтерес і вартість не лише в аспекті 

журналістикознавства, а й в  вивченні і протидії втручання уряду будь-якої 

країни в етноцерковні справи. Тим більше, роль влади у роздмухуванні 

конфліктів на основі релігії. Авторка дисертації наголошує на тому, що 

релігійні і політичні аспекти активно взаємодіють, що і призводить до вказаних 
конфліктів.

Ю.Мельничук висвітлює специфіку шляхів вирішення проблеми мови 

богослужіння, проповідей, перекладу книжок українською, які були 

нагальними на той час і для центральною та східної частини України. Варто 

відзначити, що актуальні вони й сьогодні. Тому вивчення реалізації 

«українського питання» в газеті «Буковина», висвітлення механізмів
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протистояння інтелігенції спробам знищити народ, культуру, духовність, є 

особливо цінними для XXI ст.

Також дослідниця відзначила наявність «мови ворожнечі» в аспекті 

релігії, тим самим додавши нові лексеми в уже існуючий «словник», який 

складається українськими і закордонними журналістами, теоретиками медіа, 

релігієзнавцями, філософами. Ю. Мельничук відзначає, що у порівнянні з 

сучасними медіа висловлювання стосовно інших народностей були 

жорсткішими, суб’єктивістськими, не дуже толерантними. Так що етичні 

кодекси журналістів мають певний вплив на працівників ЗМІ.

Розділ 3 присвячений дискусійним аспектам релігійної проблематики на 

шпальтах „Буковини” та інших ЗМІ періоду Австро-Угорської імперії. В цьому 

розділі висвітлено широкий спектр дискусій, які виникали в пресі зазначених 

часів. Деякі з них уже стали надбанням історії, але більшість набуває 

актуальності також і в XXI ст.

Дослідниця цілком логічно класифікує їх таким чином: 1)

самоідентифікація українців за допомогою релігії; 2)українська мова в церкві; 

3) поділ дієцезії як шлях до відродження осібної української церкви; 4) роль 

духовенства у становленні нації; 5) москвофільство як протидія народовському 

чиннику в церкві.

Всі ці проблеми науковця розглядає в контексті інших тогочасних видань 

буковинської періодики, що є необхідним компонентом для створення 

культурно-історичного контексту, а також для кращого розуміння специфіки, 

концепції, поглядів окремих авторів видання і впливу на аудиторію газети 

«Буковина». Особливо цікавим і ціннім є вивчення досвіду протистояння 

редакції газети спробам знищення української ідеї. Цьому присвячений 

підрозділ „Українське питання” в православній церкві крізь призму політики й 

релігії й уніатство як альтернатива утискам прав українців». Авторка розкриває 

специфіку тем і проблем, які висвітлюються у часопису, аналізуючи їх із 

позицій фахового журналіста, який розуміється на проблемах впливу на 

аудиторію. У підрозділі простежується розвиток «українського питання» і
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полеміки щодо нього в тогочасній періодиці, що виходила румунською, 

польською, німецькою, російською мовами. Вміння оперувати фактами з цих 

видань свідчить, як мінімум, про знання цих мов, отже, про високий 

інтелектуальний рівень здобувачки.

У розділі 4. «Висвітлення газетою „Буковина” інших конфесій як засіб 

формування світоглядної позиції народу» цілком фахово і логічно аналізуються 

позиції представників інших конфесій, які мешкали на той час у Російській 

імперії і на Буковині. У цьому розділі простежені дуже важливі тогочасні 

проблеми, які є актуальними і сьогодні для медіа і для всього суспільства, 

зокрема, співіснування прибічників різних релігій і вірувань в одній державі. 

Йдеться не лише про діяльність «класичних» конфесій, але й про ті релігійні 

організації, які називають сектами.

Ю.Мельничук проводить фаховий проблемно-тематичний і мовний 

аналіз публікацій, доходить висновку про безпосередній зв'язок політики і 

церкви в їх суспільній діяльності, наголошує на чіткості і непохитності 

редакційної політики щодо «українського питання». Здобувачка аналізує 

мовний аспект цієї проблеми, оскільки «мова ворожнечі» у ЗМІ є дуже 

важливою проблемою на сьогодні, особливо в її релігійному аспекті.

Авторка пише, що у «дисертаційному дослідженні вперше зроблена 

спроба вирішити комплексну проблему, що стосується дискурсу релігійної 

проблематики в газеті „Буковина” (1885- 1910)». З цим важко погодитись, 

адже здійснено насправді глибоке наукове дослідження, яке не варто називати 

«спробою». Втім, робота була б більш ґрунтовною, якби її авторка звернулась 

до праць українських релігієзнавців, зокрема, А.Колодного, Л. Филипович,

О.Недавньої, В.Титаренко, в яких ці проблеми висвітлені з позицій інших наук, 

філософських зокрема.

Є й ще деякі зауваження, а саме: впродовж усього тексту зустрічаються 

такі фрази: «газета висловилась», «на думку часопису...», «об'єктом пильної 

уваги часопису...», «часопис був дуже толерантним до протестантизму..., 

„Буковина” була прихильником....» «дуже пильно „Буковина” слідкувала...», « з

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


іронією часопис висвітлював...», «лише одного разу часопис згадав...» та ін. За 

логікою мови, треба було б будувати речення, вживаючи іменники 

«журналісти», «публіцисти», «автори», «редакція газети», «редакційний 

колектив» тощо.

Медійний матеріал може бути дуже емоційним і, в свою чергу, здатним 

викликати емоції аудиторії. Але не дослідника. В дисертації ж часто 

зустрічаються такі фрази: «на жаль», «на превеликий жаль», «найбільше 

здивування у нас викликає» та ін. Також Ю.Мельничук користується досить 

поширеним мовним штампом «У своєму дослідженні... дослідник/дослідниця» 

(наприклад, с. 152). Всі науковці пишуть лише в своїх дослідженнях, не маючи 

змогу дописувати у статтях, монографіях, звітах інших науковців. Ці 

зауваження не впливають на якість представленого дослідження і на нашу 

високу оцінку його наукової вартості, проте їх можна врахувати у подальшій 

роботі.

Є необхідність поставити деякі питання, які є важливими для розуміння 

теоретичної і практичної вагомості представленої роботи.

1. Здобувачка ставить перед собою завдання удосконалити поняття 

«релігійна журналістика», проте в тексті дисертації ми не знайшли 

відповіді на питання, як саме удосконалено це поняття. То яким же чином 

було воно вдосконалено?

2. За темою дисертації проаналізовано чимало наукових праць українських 

дослідників. А чи займались питанням релігія — церква - медіа 

закордонні науковці? Якщо відповідь є позитивною, то хто саме і чи 

маєте намір використовувати їх напрацювання у подальшій роботі?

3. Яким чином дослідження релігійного контенту газети «Буковина» може 

бути актуальним для українського суспільства і для розвитку 

журналістики? І пов’язане з цим питання: Чи можливі практичні 

рекомендації для сучасних медійників у висвітленні релігійних проблем?

Дисертація є повним, завершеним дослідження вказаної теми; висновки

зроблені на основі значного фактологічного матеріалу, вони самостійні,
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логічні і відповідають результатам дослідження. З деякими положеннями 

можна погодитись, із іншими -  дискутувати, але всі вони науково 

обґрунтовані і підтвердженні аналізом матеріалу. Основні положення 

дисертації знайшли своє відображення в опублікованих 7 статтях. Також 

авторка брала участь у кількох конференціях, у тому числі й міжнародних. 

Зміст автореферату відповідає змісту наукового дослідження.

Дисертаційна робота Юлії Георгіївни Мельничук «Дискурс релігійної 

проблематики в газеті «Буковина» кінця XIX -  початку XX ст.», відповідає 

вимогам п.п. 9. 11, 12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого постановою КМУ № 567 від 24.07.2013 зі змінами, внесеними 

згідно з Постановами КМУ № 656 19.08. 2015 р., № 1159 від 30.12.2015 р. та 

№ 567 від 27.07.2016 р., а її авторка заслуговує присудження наукового 

ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій 27.00.04 -  теорія та 

історія журналістики.

Доктор філологічних наук, 

професор Інституту журналістики 

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка / І  0 А.А. Бойко
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В І Д Г У К

офіційного опонента на дисертацію 

Мельничук Юлії Георгіївни

«Дискурс релігійної проблематики в газеті «Буковина» 

кінця XIX -  початку XX століття», 

подану на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук із соціальних комунікацій 

за спеціальністю 27.00.04 -  

теорія та історія журналістики

Рецензована праця дає змогу сформувати цілісне уявлення про основні 

тенденції церковно-релігійних процесів у рецепції газети «Буковина» 

періоду Австро-Угорської імперії.

Як справедливо стверджує здобувачка, «історично склалось так, що 

релігійне життя в Україні нерозривно пов’язане з суспільно-політичною 

ситуацією» (с. 14). Саме в цьому контексті актуальною є дисертація 

Ю. Г. Мельничук, в якій проаналізовано дискурс релігійної проблематики в 

«Буковині» й визначено її ідейно-концептуальні засади.

У роботі Юлії Мельничук вперше системно розглянуто й 

класифіковано контент газети «Буковина» (1885-1910), виокремлено із 

загального масиву публікації на релігійну тематику, окреслено проблемно- 

тематичні напрями та жанрові форми, в яких реалізується релігійна 

проблематика, і, до того ж, матеріал періодичного видання вивчено в 

контексті історичних процесів на Буковині періоду Австро-У горської 

імперії, що дало можливість дослідниці через науково-аналітичний підхід 

вийти на високий рівень узагальнень та стверджувати про достовірність 

зроблених висновків. Також варто позитивно відзначити глибокий аналіз 

дефініції поняття «релігійна журналістика» та розуміння особливостей 

роботи журналістів із матеріалами на релігійні теми у «світських» медіа.

Відділ діловодства та архіву 
Н асько го  національного ун іверсіад* 

імені Тараса Шевченка
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Дисертантка вдало обґрунтовує вибір теми роботи, її актуальність та

новизну, демонструє науковий підхід до вивчення джерельної бази, завдяки

використанню різних методів дослідження та широті залученого для аналізу

матеріалу (719 публікацій). Тому можемо впевнено стверджувати, що

Ю. Г. Мельничук вдалося простежити теоретичні підходи до студіювання

релігійної проблематики в періодиці Буковини кінця XIX -  початку

XX століття, а також розширити та систематизувати тематичні домінанти
*

дослідження церковно-конфесійної преси краю окресленого періоду.

Як уже зазначалося, результати дослідження дисертантки ґрунтуються 

на великому за обсягом фактичному матеріалі (джерельною базою стали 

публікації в часописі «Буковина» за 25 років -  1885-1910 рр.), а це вагомий 

внесок для подальших наукових досліджень основних тенденцій розвитку 

регіональної періодики в контексті реалізації релігійної проблематики.

Тема роботи безпосередньо пов’язана з науковою проблематикою 

кафедри журналістики Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича «Актуальні проблеми українського журналістикознавства 

та розвиток журналістики і видавничої справи на Буковині» (державний 

реєстраційний номер 01Ш003033).

Значення дисертації виявляється у тому, що Ю. Г. Мельничук 

визначила особливості висвітлення релігійної проблематики в 

аналізованому часописі як першому україномовному «світському» виданні 

Буковини. Дисертантка наголошує, що «релігійна проблематика в 

буковинських часописах кінця XIX -  початку XX ст. була однією з 

найпопулярніших тем, що пояснюється унікальними конфесійними 

особливостями краю того часу, зокрема за кількістю конфесій Буковина 

була першою серед 17 австрійських провінцій. При цьому фундаментальні 

засади мала православна церква, котрій, незважаючи на численні конфлікти 

навколо політики митрополії, вдалось зберегти своє панівне 

становище» (с. 124).
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Чітке формулювання мети та визначення завдань дослідження 

обумовило логічно вибудувану структуру роботи. Основний текст 

дисертації системно розкриває суть актуальних завдань, що дає підстави 

наголошувати на якості теоретико-практичного осмислення проблеми, а 

використання сукупності загальнонаукових та спеціальних методів 

дослідження та широта джерельної бази свідчить, що науковий результат 

цілком об’єктивний. На цілісність та завершеність дослідження вказують 

глибоко продумані, доказові та достовірні висновки, що узагальнюють зміст 

дисертації.

Найбільш вагомими досягненнями здобувачки вважаємо такі:

1. Дисертантка демонструє високий рівень аналітичного осмислення 

опрацьованого теоретичного матеріалу. На основі аналізу теоретико- 

методологічних праць, що стосуються масової комунікації загалом і питань 

релігійної журналістики зокрема, з ’ясовано та обґрунтовано значення в 

релігійному процесі на Буковині однойменної газети; а вивчення рубрикації, 

авторського складу та жанрової структури медіа-контенту часопису дало 

можливість вивести релігійну проблематику в статус провідної, поряд із 

політичною та культурно-мистецькою (розділ 1).

2. Здійснено практичне дослідження контенту періодичного 

видання «Буковина» з 1885 до 1910 рр. із застосуванням методики контент- 

аналізу із обґрунтуванням кількісних показників матеріалів на релігійну 

проблематику за окремими тематичними підгрупами за ієрархічним 

принципом (румунізація церкви, «українське питання» в церкві, дискусійні 

аспекти релігії в ЗМІ, релігія -  держава й політика, москвофільство, 

діяльність католицької церкви, релігійні процеси в Російській імперії, 

протестантські рухи, іудаїзм) (с. 34-35, діаграма в додатку). Особливу увагу 

зосереджено на вивченні дискурсу релігійної проблематики газети 

«Буковина» крізь призму особи редактора: зафіксовано та детально 

проаналізовано зміни в редакційній політиці часопису, залежно від

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


політичних та релігійних переконань редакторів, що в різний час керували 

виданням.

3. Особливу цінність мають висновкові твердження авторки,

зроблені на основі глибокого вивчення концепції подачі релігійної 

проблематики на шпальтах «Буковини» в контексті суспільно-політичних 

подій, про те, що «фактично саме газета «Буковина» стала підставою для 

усвідомлення народом, що вони є православними українцями, що мають 

право на свою окрему церкву й мову, що й підтверджує частка 

проаналізованих матеріалів» (с. 120).

4. Системно досліджено дискусійні аспекти релігійної

проблематики в україномовному часописі «Буковина» в контексті 30-ти 

іншомовних тогочасних видань (зокрема, румуномовних, німецькомовних 

проурядових газет, москвофільських, німецькомовних єврейських та 

польськомовних часописів) (с. 124-125). Ю. Г. Мельничук наголошує на 

проблемних аспектах, що найчастіше ставали об’єктом полеміки між 

виданнями (уніатство як головна загроза для православ’я на Буковині, права 

українців у церкві, церковна служба українською та ін.) (розділ 3).

5. Важливим для розуміння дискурсу релігійної проблематики в

аналізованому періодичному виданні є з ’ясування мовностильової 

специфіки публікацій на релігійну тематику: авторці вдалося

проілюструвати мовну картину Буковинського краю кінця XIX -  початку 

XX століття.

Дисертація й автореферат оформлені відповідно до вимог 

Міністерства освіти і науки України, що висуваються до кандидатських 

дисертацій. Зміст автореферату повністю відображає основні положення, 

висновки та узагальнення, що містить дисертація. Текст роботи відповідає 

вимогам наукового стилю.
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Окремі аспекти й результати дослідження викладено в 9 наукових 

публікаціях, 4 з яких -  у наукових фахових виданнях України, 1 - у  

закордонному виданні.

Але поряд із позитивними моментами, значущими висновками варто 

відзначити окремі твердження здобувачки, які можуть слугувати підґрунтям 

дискусії під час захисту дисертації:

1. Важливість релігійної проблематики в концепції газети «Буковина» 

демонструє той факт, що за 25 років існування часопису з 1885 до 1910 рр. 

дослідницею зафіксовано 719 різнопланових матеріалів на релігійні теми. 

Виникає питання, яким чином авторка здійснювала вибірку публікацій, тобто за 

якими параметрами відбувалося виокремлення матеріалів на релігійну тематику 

з усього масиву публікацій аналізованого видання?

2. У роботі вміщено один додаток -  діаграму, яка ілюструє кількісні 

характеристики тематичних груп публікацій релігійної проблематики. 

Вважаємо, що практичний аспект дослідження можна було б посилити 

укладанням бібліографічного покажчика публікацій часопису «Буковина» за 

досліджуваний період. Систематизований у додатках матеріал, укладений за 

алфавітним або проблемно-тематичним принципом, значно увиразнив та 

доповнив би результати наукового пошуку Ю. Г. Мельничук.

3. Студіюючи контент періодичного видання «Буковина», авторка 

стверджує, що «надзвичайно важко класифікувати аналізовані публікації за 

жанрами, оскільки часопис змішував інформаційні й аналітичні жанри, 

приправляючи їх ще й надміром суб’єктивізму» (с. 31). Водночас у тексті 

роботи під час розгляду публікацій дослідниця подекуди чітко називає 

жанрові форми матеріалів: замітка, розширена замітка, передова стаття, 

репортаж, допис (як «специфічний жанр» або «форма авторської роботи»). 

На нашу думку, цікаво було б простежити кількісне співвідношення жанрів 

публікацій на релігійну тематику, визначити найпродуктивніші жанрові 

форми, застосувавши статистичні методи дослідження.
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Названі зауваження не знижують у цілому теоретичного та 

практичного значення роботи, яка виконана на належному професійному 

рівні, є актуальним дослідженням, завершеною науковою працею, в якій 

отримано нові науково обґрунтовані результати в контексті дискурсу 

релігійної проблематики в газеті «Буковина» кінця XIX -  початку 

XX століття.

Новизна і важливість одержаних здобувачкою результатів, їх 

достовірність та практична цінність сформульованих положень і висновків у 

сукупності дають підстави для висновку про те, що дисертаційна робота 

відповідає вимогам п. п. 9, 11, 12, 13 «Порядку присудження наукових 

ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 

24.07.2013 р. (зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ № 656 від 

19.08.2015 р., № 1159 від 30.12.2015р. та № 567 від 27.07.2016 р.), які 

висуваються до кандидатських дисертацій, відповідно до яких авторка цього 

дослідження -  Юлія Георгіївна Мельничук -  заслуговує на присудження 

наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за 

спеціальністю 27.00.04 -  теорія та історія журналістики.

Офіційний опонент:

ЗАСВІДЧУ«).

кандидат наук із соціальних комунікацій, 

доцент кафедри соціальних комунікацій 

факультету філології та журналістики 

Східноєвропейського національного університету

М. А. Рожилоімені Лесі Українки

підпис

Вчеши секретар удіверщшр
“Ж " ......рбі

київського національного університету
шані Гаваса Шевченка
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