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Інформаційно-комунікаційний простір українськомовного радіо в 
Україні та світі є репрезентативним та перспективним у ґенезі прикладом 
трансформації та конвергенції інформаційного простору й формування 
новітньої інформаційно-світоглядної системи. Ці зміни передусім зумовлені 
проявом кардинальних перетворень комунікаційної сфери, розвитком 
технологічних процесів, інформаційною інтенсифікацією, наслідуванням 
західних моделей журналістики, розширенням засобів конвергенції 
інформації тощо. Дослідниця Т.С. Гиріна згадує в роботі концепт 
«радіобачення», що вперше висловив один із “батьків” телебачення, 
американець Ч. Дженкінс, а у науковий обіг як термін увів аж у 1999 р. 
дослідник Г. Палазіо. «У статті, присвяченій новітньому мультисервісному 
середовищу, він так аргументував свою думку: “Це буде «радіо», оскільки 
воно засноване на аудіоконтенті й має зберегти свої витоки; Це буде 
«бачення», тому що разом зі звуком з метою забезпечення повноти 
інформації ми використовуватимемо зображення. Відтак радіо не зрадить 
своїй суті й залишиться середовищем оперативного інформаційного 
реагування” [706, с. 179]» (сторінки дисертації 166-167). Відтак 
радіобачення як унікальна модель конвергенції, феномен злиття технологій і 
способів передавання інформації, терміналів її отримання, форм і 
відображення контенту, відкриває нові обрії менш комерційного, більш 
суспільно спрямованого, більш персоналізованого та сенсового 
інформаційного простору, що безперечно, тільки засвідчує беззаперечну 
актуальність обраної Тетяною Сергіївною наукової проблеми.

Текст аналізованої дисертації демонструє новий підхід дослідниці до 
розуміння конвергенції як актуальної тенденції у сфері мас-медіа, 
затребуваного пріоритетного напряму розвитку світової журналістики, 
оскільки феномен розглядається не лише як процес інтеграції традиційних та 
цифрових медіа у супроводі трансформації контенту, а в контексті уточнення 
двох процесів -  конвергенції та трансформації, що синхронно афіліюються 
на внутрішньому та зовнішньому ринках {репрезентовано в тексті
дисертації в таблиці на сторінці 51).
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Цінним у роботі є осмислення конкурентоспроможного українського 
радіо не лише в контексті глобалізації, а в контексті перспективного 
довгострокового розвитку, модернізації глобального українського радіо. Такі 
візії дослідниці передбачали масштабне осмислення того, що «інтегративні 
процеси в українськомовному радіо як у складнику глобального 
медіапростору та в потенційно сильного гравця на ринку є 
безальтернативними з огляду на включеність України в міжнародний 
медіапроцес, потужне представлення національними громадами в усьому 
світі, інтерес до країни як самобутньої держави з автентичним європейським 
світосприйняттям» (сторінка 1 автореферату).

Окрім аргументованого пояснення актуальності досліджуваної 
проблематики, що не викликає жодних заперечень, «Вступ» до дисертаційної 
роботи містить усі необхідні для цього наукового формату структурні 
складники. Зокрема, чітко сформульовано об’єкт («поточне та архівне 
українськомовне радіо у світовому інформаційно-комунікаційному 
медіасередовищі як конкурентоспроможний майданчик інтеграції 
глобального співтовариства українців» (<сторінка З автореферату)) і 
предмет («особливості трансформацій та конвергенції українськомовного 
радіо в контексті глобапізаційних процесів, виявлених через синергію 
інформаційно-комунікаційних платформ, поліфонію соціально 
відповідальних ініціатив, омнікальність маркетингових моделей, 
модернізацію підходів до освітньої та професійної діяльності в галузі» 
(сторінка З автореферату)) дослідження; визначено хронологічні межі 
(1923-2017 рр.); виразно означено мету роботи, реалізація якої, відзначу, 
потребувала значних дослідницьких зусиль. Чітко окреслити дослідницьку 
візію дали змогу доцільно визначені завдання, відповідне виконання яких 
повною мірою підтверджує виклад основного змісту роботи.

Свідченням того, що дисертантка в цілому успішно впоралась із 
виконанням завдань можуть слугувати такі аргументи: продумана, струнка і 
логічно представлена структура дисертації; цілковита самостійність 
проведеного аналізу; оригінальність викладу досліджуваного матеріалу у 
текстах як самої дисертації, так і її автореферату, потужна емпірична та 
джерельна база дослідження, застосований комплексний підхід до наукової 
проблеми, що передбачає застосування системно-структурного, 
синергетичного, інформаційного, аксіологічного та кількісного підходів.

Застосований блок спеціальних теоретичних та конкретно-наукових 
емпіричних методів, зазначений на с. 5 автореферату, підтвердив важливість 
методичних опцій як у фіксації ґенези українськомовного радіо у світовому 
медіапросторі в 1923-2017 рр. (діахронічний вимір), так і в аналізі цільової



аудиторії, зокрема опитуванні радіослухачів Сходу України в межах трьох 
варіаційних вікових рядів «4-17», «18-54», «55+» для відстеження рівня 
готовності слухачів до трансформаційних оптимізацій та застосування 
конвергентних інструментів у радіомовленні (синхронічний рівень).

У першому розділі дисертації «Теоретико-мето до логічні засади 
вивчення українського радіо» авторка під час огляду наукових праць 
враховує наукові погляди медіа- та радіофутурологів, що дало змогу їй 
запропонувати тлумачення концептів трансформації та конвергенції 
українськомовного радіо у світовому медіасередовищі; викласти 
характеристику еволюційних процесів радіомовлення України та зарубіжжя. 
Різнобічно обґрунтовано та графічно представлено поетапний алгоритм 
вивчення українського радіомовлення в глобальному медіасередовищі. Як 
результат зіставлення етапів трансформації українськомовного радіо й 
конвергентних процесів у медіасекторі у вимірі використання звуку, тексту, 
відео та можливостей соціальних платформ дисертантка простежує 
інтенсифікацію змін, зумовлену відходом від моделі виключно аудіальної 
ідентифікації радіоконтенту. Вражають цифри наукової розвідки: «Аналіз 14 
500 чисел видань української еміграції за маркерами дня й часу трансляції, 
міста та країни створення, назви ініціативи, радіостанції, періодичності, 
спонсора, типу, форми, змісту, загального опису проекту уможливив 
документування існування понад 500 радіоініціатив українців у світі в 1923- 
2017 рр. Презентовано в українському науковому дискурсі імена 308 
радіоактивістів в еміграції, запропоновано анотацію їхнього внеску в 
радіовиробничий процес» (сторінка 10 автореферату).

Уміння організувати та впорядкувати множинність ретельно 
проаналізованих документальних даних дало можливість дисертантці 
розробити «Мапу світового українськомовного радіо: історичний огляд» 
(рис. 1) та «Мапу сучасного світового українськомовного радіо» (рис. 2)» 
(сторінка 10 автореферату). У підрозділі 1.3. «Державна мова в архітектурі 
звукового оформлення українського радіо» науково коректно зауважує, що 
«системне оцінювання перспектив зняття з порядку денного в Україні 
мовного питання, принаймні в радіомовленні, є складником усвідомлення 
взаємовпливу й взаємозалежності його центральних суб’єктів -  аудиторії, 
радіостанцій, українських музикантів та рекламодавців» (сторінка 11-12 
автореферату).

Складники системи функціонування світового українськомовного радіо 
в умовах конвергенції, які подано через мобільну радіожурналістику, 
поліінструменталізм технологічної лінійки засобів презентації, відтворення 
радіоконтенту та підготовка матеріалів радіостанціями в Україні, радіо



сучасної української еміграції й українських редакцій міжнародних 
радіостанцій ґрунтовно розглядаються дослідницею у другому розділі 
«Інформаційно-комунікаційний простір світового українськомовного радіо в 
контексті конвергенції медіасередовища».

Тож, авторці було вкрай важливо дослідити технологічні аспекти 
презентації радіоконтенту в умовах розвитку мобільної журналістики, у 
результаті чого вона прийшла до висновків, що «спрощення підготовки та 
оприлюднення контенту в радіовиробництві стимулює появу галузевих 
аматорських ініціатив, суб’єктивність, лінійні судження й однозначні 
висновки яких продукують організаторські та пропагандистські смисли, 
однак позбавлені виховної, контрпропагандистської й функції розуміння 
соціального устрою суспільства (<сторінка 12 автореферату), а «засилля 
самопроголошених модераторів смислів у медіапросторі призводить до 
перенасичення інформаційної стрічки неякісним інформаційним контентом 
та може негативно впливати на медіасередовище радіоконтенту в цифровому 
медіапросторі (сторінка 13 автореферату).

Дослідницький замисел розкриття перспективи та переваг цифрового 
“ОАВ+” формату, систематичне спостереження за мультимедіатизацією 
радіо за наслідками використання тексту, відеоряду, презентаційно- 
комунікативних можливостей соціальних платформ, а також інших 
конвергентних інструментів у роботі радіоорганізацій, що детально 
предствлено в табличній та графічній формах (сторінка 13 автореферату) 
фахово розкрився у підрозділі 2.2. «Синергія соціально-комунікаційних 
платформ презентації контенту в материковому українськомовному радіо». 
Масштабність наукового проекту підкреслюється результатами аналізу 
сприйнятливості до акумулювання конвергентних інструментів у діяльності 
67 українськомовних радіопроєктів у 15 країнах світу у підрозділі 2.3. 
«Конвергентні інструменти в роботі радіопрограм української еміграції».

У третьому розділі «Трансформаційні процеси в українськомовних 
радіоорганізаціях на глобальному інформаційному ринку» дослідження 
трансформаційних перетворень у світовому українськомовному радіо 
переходить у площини нарощування його конкурентоспроможності в аспекті 
осучаснення комерційної складової, гарантування національної 
інформаційної безпеки та формування цифрового інклюзивного 
радіопростору. І в цих аспектах значущими постають виокремлені проблемні 
сегменти, наприклад: «Медіаконтент адресований похилим людям в 
українськомовному радіо не в пріоритеті, більше того тематично адаптовані 
для цієї категорії слухачів окремі програми практично не створюють. В



Україні апатія до проблем громадян поважного віку актуальна ще й з огляду 
на активні темпи старіння нації» (сторінка 270 дисертації).

Дуже важливим рішенням дисертантки є осмислення трансформацій 
радіомовлення у фокусі гарантування інформаційної безпеки України на 
внутрішньому, зовнішньому рівнях (підрозділ 3.2) «для заохочення 
міжкультурного діалогу на засадах толерантності та взаєморозуміння 
української радіоаудиторії, у вимірі формування обличчя країни (її бренду) 
через створення позитивних інформаційних приводів (асоціацій з країною), 
набуття суб’єктності на світовому рівні» (сторінка 15 автореферату).

У четвертому розділі «Емпіричні дослідження перспективності розвитку 
українськомовного радіо» пані Тетяна зосереджує увагу на узагальненні 
результатів авторського експертного опитування; розробці моделі практично 
орієнтованих освітньо-просвітницьких курсів підготовки радіофахівця- 
мультипрофесіонала; узагальненні механіки роботи конвергентної редакції, у 
складі якої сучасні конкурентоспроможні радіоініціативи.

Корпус додатків слугує окремим томом унаочнення, уточнення 
глибоких дослідницьких інтенцій.

Відзначаючи безсумнівні наукове і практичне значення дисертації 
вважаємо за доцільне дати відповіді не декілька запитань:

1. Які змістові релевантності між поняттями «світове українськомовне 
радіо» та «глобальне українське радіо», що зустрічаються в роботі?

2. Об’єктом дослідження названо «поточне та архівне українськомовне 
радіо у світовому інформаційно-комунікаційному середовищі» (сторінка З 
автореферату), утім в рамках масового опитування були охоплені лише 
радіослухачі в Україні. Чи не логічно було б вивчити думки слухачів 
українських радіопрограм за кордоном, у тому числі для порівняння та 
зіставлення результатів із наявною групою респондентів в Україні?

3. У роботі Ви розглядаєте українське материкове радіомовлення та 
радіомовлення української еміграції як складники єдиного медіасередовища, 
незважаючи на різні умови та принципи становлення. Обґрунтуйте таку 
позицію.

4. Поясніть, яка репрезентативність «Анкетування жителів Сходу 
України», представлене у Додатку К, у контексті теми дослідження? Чому не 
представлені всі регіони де є слухачі?

Загалом, дослідження актуальне, результативне та перспективне в 
дослідницьких візіях виконане на високому науковому та методологічному 
рівнях. Глибина суджень і підходів, наочність, емпіричність, масштабність 
джерельної бази -  характеристики дисертації, на які варто звернути особливу 
увагу. Новизну отриманих результатів, їх оригінальність апробовано у



монографії «Українськомовне радіо у світовому медіапросторі» (Запоріжжя, 
2018), а також у колективній монографії, 33 наукових статтях, матеріалах 
конференцій, що нараховують 30 позицій. Монографія та статті за своїм 
змістом та обсягом повною мірою розкривають зміст представленого до 
захисту дослідження.

В авторефераті належним чином подано концентрований зміст 
дисертації, її структуру, висновки.

Теоретична і практична цінність дисертації підтверджена 
впровадженням її результатів у науково-дослідній діяльності, у практичній 
діяльності, зокрема в роботі радіогазети «Титан» ТОВ «Запорізький титано
магнієвий комбінат» в аспекті мобільної аудіовізуальної журналістики, її 
інформаційно-технологічної структури тощо; зміцнення інформаційної 
безпеки держави засобами радіо враховано в роботі ПАТ “Національна 
суспільна телерадіокомпанія України «Запорізька регіональна дирекція»”; у 
ТОВ «Радіо Трек» (м. Рівне) використовують результати дослідження в 
контексті формування радіомовленням інклюзивного простору в умовах 
трансформації цифрових медіа, а також упровадження інструментів 
мультимедійного конвергентного медіа; у ТОВ “Радіо «Нова Хвиля»” (м. 
Харків), зокрема для застосування нових форм соціально-комунікаційних 
технологій у виробництві мультимедійного контенту для радіо «MFM 
STATION 91.2»; у КП «Муніципальна телевізійна мережа» Запорізької 
міської ради. Моделі роботи мультипрофесійного журналіста інтегровано в 
робочий процес інформаційного агентства «Region News Agency». 
Результати дослідження ґенези українськомовного радіо діаспори у 
світовому медіапросторі імплементовані в роботу Канадсько-українського 
центру «Запорізької обласної універсальної бібліотеки» Запорізької обласної 
ради.

У навчальному процесі в межах визначених державою пріоритетних 
напрямів формування медіаграмотності та медікомпетентності у сфері 
використання аудіовізуальних медіа школярами і студентами під час 
організації виховних' і профорієнтаційних заходів, а також викладання 
академічних дисциплін в Інституті журналістики і масової комунікації 
Класичного приватного університету; у ГО «Територія реалізації авторських 
проектів» під час занять у «Першій дитячій телешколі».

За здійсненим аналізом пропонованого до захисту дослідження від 
формулювання теми й означення суті проблеми до методологічних підходів 
та аналізу науково-теоретичних питань маю усі підстави стверджувати, що 
дисертація «Українськомовне радіо у світовому медіасередовищі: 
трансформації та конвергенція» заслуговує однозначного схвалення.



Концептуально дисертація відповідає вимогам до робіт такого рівня, зокрема 
вимогам п. 12 та 14 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння 
вченого звання старшого наукового співробітника» (Постанова Кабінету 
Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567), зміст її виконано у межах 
спеціальності і профілю спеціалізованої вченої ради Д 26.852.24 Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, а його авторка Тетяна 
Сергіївна Гиріна заслуговує на присудження наукового ступеня доктора наук 
із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.04 -  теорія та історія 
журналістики.

Офіційний опонент -
доктор наук із соціальних комунікацій, професор, 
директор Інституту журналістики 
і масової комунікації
Класичного приватного університету /О. Богхславський/О.  Бо™
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ВІДГУК

офіційної опонентки на дисертацію Тетяни Сергіївни Гіріної 

«Українськомовне радіо у світовому медіасередовищі: трансформації 

та конвергенція», подану на здобуття наукового ступеня 

доктора наук із соціальних комунікацій за спеціальністю

Поважній спеціалізованій вченій раді нині представлена дослідницька 

праця Тетяни Гіріної, присвячена розв’язанню надзвичайно актуальної, донині 

нереалізованої, інтересної і водночас надто складної задачі -  творенню

медіаландшафту. Сформована за усіма науковими стандартами і критеріями, 

дисертація насвітлює специфіку трансформаційних та конвергентних процесів, 

що виникали внаслідок цивілізаційних викликів і реалізовувалися впродовж 

1923-2017 рр. (саме ці роки зазначені у характеристиці хронологічних меж 

роботи) на одній із доволі популярних у певні часові відтинки медіаплощадок.

Архітектонічно дисертаційна робота виструнчена чітко й логічно, вповні 

розкриває всі проблеми, окреслені поняттям «предмет роботи». Передбачені 

нормативними і регулятивними документами настанови до такого виду 

наукових праць, втілено в роботі скрупульозно й дбайливо. Зокрема, «Вступ» 

до основного викладу змісту дисертації містить усі необхідні елементи, в яких 

достатнім чином витлумачено актуальність роботи, об’єкт і предмет 

дослідження, основну мету, виформовано корпус завдань, що сприяють 

розкриттю заявленої проблеми, і які чітко сегреговано за їх затребуваністю в 

наукових площинах -  історико-теоретичних та методологічних, 

охарактеризовано теоретико-методологічне наукове опертя роботи, 

обгрунтовано наукову новизну, розкрито теоретичне і практичне значення 

отриманих результатів.

Варто відзначити переконливість тверджень дисертантки в окресленні 

актуальності виконаної роботи. Ведучи мову про важливість і потрібність
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різноаспектних досліджень українського радіо, Тетяна Сергіївна акцентує 

наявність наукової проблеми, яка, на її думку, однозначно підтриману нами, 

«полягає в недостатній реалізації потенціалу українськомовного радіо як 

складника світового медіасередовища, який для конкурентоспроможності 

репрезентує традиції, візії міжкультурної комунікації в перспективних 

трансформаційних процесах і моделях конвергентності» (с. 23).

Тетяна Сергіївна виразно витлумачила і наукову новизну дисертаційної 

праці, що аж ніяк не потребує додаткового обговорення. Текстуальний 

комплекс дослідження достатнім чином підтверджує посутній внесок авторки в 

українську науку. Важливо зауважити, що дослідниця доказово означила 

специфіку трансформаційних тенденцій радіо, осмислила й науково 

інтерпретувала український радійний медіадосвід 32 зарубіжних країн, а 

також визначила перспективні конвергенційні форманти (звук, текст, графіка, 

відео тощо), і, що найважливіше, на основі отриманих історико-теоретичних 

знань та освоєних новітніх методологічних парадигм розробила оригінальну 

авторську модель освітньо-просвітницьких курсів для радіопрацівників.

Варто відзначити також і достатнє практичне значення роботи, що 

підтверджується отриманими результатами. Підтримую авторку, яка відзначає, 

що «результати дослідження можуть бути корисними українським та 

зарубіжним радіоорганізаціям, радіолюбителям, а також іншим інституціям, 

пов’язаним із становленням світового українськомовного медіасередовища» (с. 

29). Вважаю також , що результати дослідження Тетяни Сергіївни необхідно 

використовувати для професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі 

соціальних комунікацій, зокрема у викладанні таких предметів, як «Теорія 

журналістики», «Радіовиробництво», «Медіаосвіта», «Медіакультура», 

«Медіакритика», «Історія української журналістики», «Радіоменеджмент» 

тощо, а також низки спецкурсів, що сприяють творенню якісного й змістовного 

радіоконтенту.

Звісно, дослідницьки вірно впоратися з віднайденим значним масивом 

інформації, зуміти добре зрозуміти її, осмислити і безпомильно витлумачити, а
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отже, дійти правильних висновків, у заявлених хронологічних межах (майже 

століття) доволі складно. Тому Тетяна Сергіївна виформувала оригінальну 

періодизацію функціонування й розвитку українськомовного радіо, яка 

складається зі семи ключових складників і дозволяє не лише дослідниці, а й 

читачам її роботи розібратися в різноаспектних складнощах функціонування 

українського радіо -  від запровадження й функціонування радіостанцій, 

розуміння задекларованих функцій до їх «підаудиторних» вигинів і 

конфігурацій, трансформаційних практик і конвергентних процесів. Вважаю, 

що Тетяна Сергіївна успішно справилася з усіма викликами, що постали перед 

нею внаслідок обраної для вивчення теми.

Крім цього, у роботі, зокрема в постановочному розділі, насвітлено також 

й інші важливі для провадження дослідження аспекти. Це -  глибокий аналіз 

наукових здобутків вчених -  українських і зарубіжних, об’єктом зацікавлення 

яких є засоби масової комунікації загалом, специфіка їх функціонування, 

ретроспекції та новітні виклики, стійкість до деструктивних впливів та 

мобільність у прагненні опанувати модерні технології, засоби, прийоми задля 

задоволення інформаційних запитів традиційної аудиторії, для залучення нових 

користувачів, а також оберігання від розчарувань слухачів-консерваторів.

Вивчення значної кількості наукових праць дало можливість отримати 

достатні підстави для достовірних, якісних висновків. Дисертантка увиразнила 

проблему, яка потребує надважливого вирішення, -  українськомовності 

материкового радіо. Цілком погоджуюся, як це не прикро, з твердженням 

Тетяни Сергіївни про те, що «державна мова як інтегратор світового українства 

в радіопрограмах існує у двох вимірах: без законодавчого регулювання у 

радіопрограмах еміграції не в дефіциті та примножена народною, сучасною 

різножанровою музичною творчістю та в національному радіопросторі за чітко 

скоригованих часових проміжків та відсоткових інтервалів оформлення ефіру 

українською» (с. 116). Зрештою, не погодитися складно: кожне твердження у 

роботі, зокрема й це, про яке веду мову, підкріплено міцною арґументаційною 

базою.
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Дослідниця здійснила моніторинг радіопростору низки прикордонних 

областей та Криму, зафіксувавши значну перевагу «чужих» радіостанцій над 

українськими, що «негативно впливає на місцевий інформаційний мікроклімат 

та несе загрозу інформаційній безпеці держави» (с. 117). При цьому 

наголошено, що майже половина слухачів не надає значення мовному 

обрамленню контенту, акцентуючи свій інтерес винятково на тематиці й 

якості творення програм. Отже, ця проблема, виразно артикульована 

дослідницею, лежить не лише в законодавчій і регулятивній площинах, а й 

посутньо заторкує й освітній процес -  підготовку креативних журналістських 

кадрів.

Про інші вартощі наукової роботи Тетяни Сергіївни вестиму мову в 

контексті вирішення проблем, зафіксованих у наступних розділах роботи. 

Зокрема, задля творення широко закроєної картини «Інформаційно- 

комунікаційного простору світового українськомовного середовища в контексті 

конвергенції медіасередовища» (назва наступного розділу) дисертантка обрала 

таке проблемно-тематичне опертя: аналіз технологічних площин та 

взаємопов’язаних соціокомунікаційних площадок у презентації радіоконтенту,

і, відповідно, розгляд конвергентних інструментів, що використовуються в 

журналістській практиці українськогомовного радіо зарубіжжя. Докладне 

представлення основних інноваційних набутків та характеристики їх впливів на 

радіослухачів, які в світовому масштабі нині швидко перевтілюються, за 

слушним висловом дослідниці, в радіокористувачів, дає змогу акцентувати 

важливу проблему для материкової радіожурналістики -  потреби стрімкої 

реакції на виклики сьогодення, адже «безальтернативна трансформація та 

глибока конвергенція радіо» повинні стати «безперечним орієнтиром для 

українськомовного радіопростору» (с. 200).

Важливо, що Тетяна Сергіївна не лише констатує переваги новітніх 

практик в роботі радіоредакцій, а й докладає чимало дослідницьких зусиль для 

насвітлення значення трансформаційних процесів в інформаційній безпеці 

країни та формуванні інклюзивного медіасвіту, а також для вияснення
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важливості маркетингових стратегій. При цьому наголошу, що в короткому 

відгуку немає можливості виокремити всі дослідницькі вартощі роботи. У 

контексті цього розділу відзначу лише один актуальний для складного 

сьогодення аспект -  намагання Тетяни Сергіївни привернути увагу до 

специфіки висвітлення проблем, спричинених російсько-українською війною. 

Авторка надає великої ваги радіомовленню, що полягає, на її думку, «в 

забезпеченні громадськості об’єктивною актуальною інформацією, ініціюванні 

суспільного діалогу, забезпеченні плюралізму думок та популяризації 

українського медіа контенту» (с. 234).

Якщо в другому і третьому розділах зосереджено суть змісту дисертації 

про специфіку трансформаційних і конвергентних процесів, то в останньому 

розділі, який вдало завершує дослідницький цикл, розглядаються проблеми 

перспективності розвитку українськомовного радіо. Це, зокрема, докладно 

представлені й блискуче інтерпретовані результати опитування 

радіослухачів -  жителів Дніпропетровської, Донецької, Запорізької та 

Харківської областей про їх ставлення до радіо, про сприйняття його 

контенту, розуміння його ролі й завдань, а також погляд на його 

готовність до переходу на новий порядок денний. У розділі представлено 

не менш цікаві результати опитування представників фахового 

середовища щодо перспектив діяльності цієї медіаплатформи. Таким 

чином, дослідниця підтвердила помилковість твердження про 

«безперспективнвість радіомовлення в середньостроковій перспективі» (с. 289), 

спорядивши свої міркування ґрунтовним підкріпленням vox populi, рівно ж як і 

голосом фахівців.

У підсумковій частині дослідження Тетяна Сергіївна репрезентує 

переконливі результати своєї дослідницької праці. Висновки вмотивовані, 

аргументовані належним чином, правильні, грунтовні, достойно і з вичерпною 

повнотою обрамляють зміст роботи, підкреслюючи її важливу своєчасність.

Варто звернути увагу шановних колег на ще один важливий компонент 

роботи -  потужні додатки, які на мою думку, яскраво увиразнюють
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дослідницьку здатність й уміння Тетяни Сергіївни. Не характеризуватиму 

всього доробку, представленого в цьому доповненні до основного викладу 

роботи, адже всі напрацювання дисертантки варті гідного поціновування й 

використання у подальших дослідженнях науковців.

Зупинюся лише на додатку під, на мою думку, не зовсім зграбною 

назвою: «Тяглість генези радіомовлення української еміграції в іменах», однак з 

дуже насиченим інформаційним наповненням. Понад триста імен, 

зафіксованих у додатку В, та інформація про заангажованість названих осіб у 

творення українськомовного радіоконтенту в США, направду слугуватимуть 

добрим джерелом для наукових інституцій, працівники яких формують 

біобібліографічний компонент української комуні кативі стики, зокрема 

Науково-дослідного інституту пресознавства, які формують базу даних 

біобібліографістики українських журналістів ХІХ-ХХ ст.

Тому перелічуючи зареєстровані довідки про впровадження результатів 

роботи (а їх вказано чимало), дисертантка апріорі не змогла б подати реальної 

кількості зацікавлених контентом роботи, а, тим більше, назвати тих, хто 

користає її потужним дослідницьким умінням. Переконана, що висліди 

дисертації Тетяни Сергіївни, добре послужать науковцям -  і не тільки 

журналістикознавцям, а й культурологам, історикам, філологам, філософам 

тощо, адже виконана праця дає дужий поштовх до здійснення нових 

досліджень започаткованого й гідно репрезентованого авторкою напряму.

Разом з тим зауважу, що в роботі Тетяни Сергіївни є деякі моменти, які 

варто було б обговорити під час захисту:

1. У назві роботи дослідниця використовує поняття «українськомовне 

радіо», водночас в основному тексті поряд з ним оперує поняттям «українське 

радіо». Між цими поняттями, звісно, є суттєві відмінності, які Тетяна Сергіївна 

не розкрила. Варто було все ж витлумачити своє розуміння цих надто 

делікатних для дослідницького шляху понять, рівно ж як і охарактеризувати 

площини їх використання.

2. Характеризуючи початки українського (у цьому випадку
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українськомовного) радіо, Тетяна Сергіївна апелює до досвіду американських 

українців, вірно стверджуючи, що саме їм належить перша у світі українська 

радіоініціатива. Незважаючи на те, що в корпусі дослідницьких завдань не було 

визначено потреби докладного вивчення початків становлення й розвитку 

українського радіо, хотілося б усе ж дізнатися, чому не враховано результати 

потужних українськомовних радіопрактик на західноукраїнських землях у 

міжвоєнні роки, зокрема в ефірі львівської філії «Польського радіо» чи, 

скажімо, першої української радіостанції -  «радіовисильні» в Карпатській 

Україні (Хуст, 1939 р.) тощо.

3. Тетяна Сергіївна приділяє в роботі значну увагу вивченню основних 

ознак формування українськомовного радіоефіру, що, цитую, «за майже 

столітню історію зазнав трансформацій». Яких трансформацій, на думку 

дисертантки, зазнали тематичні запити аудиторії впродовж століття і чи 

відбулися вони загалом?

4. Дисертантка стверджує, що «Популяризація конкурентоспроможних 

ініціатив в ефірі рейтингових українських радіостанцій, а також продукування 

на материковому медіаландшафті спеціальних ініціатив проектів воєнної 

тематики зумовлює зниження соціальної напруги в суспільстві» (с. 237). Яким 

же є, на погляд дослідниці, цей радіопродукт, що дозволяє «знижувати 

соціальну напругу в суспільстві»?

5. Повертаючись до постановочного розділу дисертації, змушена 

зауважити, що робота була б зручнішою для потенційних користувачів задля 

отримання потрібних знань, коли б характеристику джерел було 

сконцентровано в одному'із його підрозділів. Такий складник структури давав 

би змогу відразу оцінити титанічну працю авторки в опрацюванні значної 

кількості джерел, що дало їй змогу впевнено досягти заявленої мети 

дослідження.

Одразу ж при цьому наголошу, що висловлені зауваження й коментарі не 

мають принципового характеру і жодним чином не присаджують наукових 

вартощів потужної дослідницької праці Тетяни Сергіївни. Вважаю, дисертантка
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успішно впоралася з усіма імперативами завданнєвого корпусу роботи. 

Дисертація є актуальним, украй необхідним з огляду на виклики сьогодення, 

ґрунтовним, вичерпним науковим дослідженням, під час виконання якого 

вирішено надважливі наукові проблеми.

Новизна отриманих результатів, їх однозначна самостійність достатнім 

чином апробовані у монографії «Українськомовне радіо у світовому 

медіапросторі» (Запоріжжя, 2018. 296 с.) та понад 60 статтях авторки, що 

опубліковані в авторитетних українських і зарубіжних виданнях. За своїм 

змістом та обсягом ці публікації уповні розкривають зміст здійсненого 

дослідження. Текст фахово зреферованої дисертації сповна відповідає змістові 

й структурі роботи та зробленим у ній висновкам, матеріал викладено чітко й 

логічно.

Здійснений аналіз представленої до захисту роботи дає підстави остаточно 

висновковувати: дисертація «Українськомовне радіо у світовому 

медіасередовищі: трансформації та конвергенція» заслуговує повного 

схвалення й підтримки. Дослідження композиційно й концептуально відповідає 

вимогам до робіт такого рівня, зокрема вимогам пунктів 9, 10, 12, 13 «Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України № 567 від 24.07.2013 р. (зі змінами). Тетяна Сергіївна Гиріна 

заслуговує на присудження наукового ступеня доктора наук із соціальних 

комунікацій за спеціальністю 27.00.04 -  теорія та історія журналістики.

Офіційна опонентка -
д-р наук із соціальних комунікацій, професор, 
заступник генерального директора з наукової роботи 
Львівської національної

від У  79 ■ - / /  ^  Шк>
Відділ діловодства та архів* 

Київського національного унівеос»^ 
імені Тараса Шевченка

Л. В. Сніцарчук



ВІДГУК
оф іц ій н ого  оп он ен та  на дисертац ію  Гиріної Тетяни Сергіївни  

«Українськомовне р адіо  у світовому м едіасередовищ і: 
тран сф ор м ац ія  та конвергенція», 

п о д а н о ї на здобуття  наукового ступеня доктора наук  
за спеціальністю  27.00.04 -  теор ія  та істор ія  ж урналістики

Нова соціальна дійсність вимагає нового ментального сприйняття 
феномену мовної представленості контенту не лиш е мас-медій взагалі, а й 
радіо -  одного з найбільш  очікуваних і затребуваних українською 
аудиторією  каналів соціальних комунікацій. Українськомовне радіо -  
суспільний, громадянський, мас-медійний плід історичного і ментального 
природного походж ення, це феномен, який  м ає системний характер та 
цілком органічно інтегрується з потребам и та очікуваннями українського 
суспільства. За умов демократичного розвитку держ ави  дієздатною  
видається сукупність основних носіїв, суб'єктів та інститутів, покликаних 

реалізувати запити українців на українську мову як мову панування в мас- 
медійному середовищ і -  зокрема, на радіо. Н а загальному культурному, 
загальному гуманітарному рівнях виділяються специф ічні носії української 
мови, серед яких роль мас-медій у процесі реалізації права суспільства 
одержувати інф орм ацію  українською мовою переоцінити  неможливо.

Н адзвичайно складним елементом втілення завдань, передбачених 
метою дисертації (сторінки 21 -  22), було дотрим ання принц ипу  
співмірності дослідж ення задекларованих наукових концепцій в межах 
комунікативістики, культурології, соціології та філології. До честі пані 
Тетяни, робота витрим ана в дусі цілковитого дотрим ання пріоритету 
соціальних комунікацій, оскільки, на думку авторки, «теоретико- 
методологічне підґрунтя осмислення українськомовного радіо в 
глобалізованому світі є складником напрацю вання м апи  проблемного 
поля соціальних комунікацій» (сторінка 31). Та й взагалі, українськомовне 
радіо розглядається дисертанткою  як феномен, в меж ах якого діють 
різного роду соціокультурні інститути, здійсню ється інф орм аційна 
політика, реалізую ться комунікаційні проекти, комунікаційні взірці

ВХІД. № 3 3 9 » # '/ *
Від У /  20^ п .

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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поведінки та суспільної діяльності. Українськомовне радіо продукує 
культурно-художні та інф орм аційні контенти, щ о тираж ую ться та 
розповсюджуються в суспільстві, адже, на думку пані Тетяни Гиріної, 
«мова еф іру як м аркер національно-формувального наративу є фактором 
трансф орм ації системи українського радіо, його відходу від командно- 
адміністративної колективної свідомості» (сторінка 18).

О бравш и для наукового аналізу дуж е непросту і строкату проблему 
сучасного сегменту української комунікативістики, пані Тетяна Гиріна 
виокремлю є п 'ять  теоретичних тематичних чинники дослідження.

П ерш ий теоретичний чинник -  суспільні та соціальні рам ці 
українськомовного радіо;

другий теоретичний чинник -  українськомовне радіо в персоналіях; 
третій теоретичний чинник -  глобалізаційний ресурс 

українськомовного радіо;
четвертий теоретичний чинник -  м атри ц я  функціонування 

української мови в світовому вимірі українськомовного радіо;
п 'яти й  теоретичний чинник -  аналіз спромож ності аудиторії 

сприйм ати контент українськомовного радіо як конвергентний майданчик.
Виразна дисертація, текст якої читається досить легко, дозволяє 

зробити цілком конкретні висновки щ одо кожного з цих п 'яти  тематичних 
чинників. П ри цьому вартувало б зазначити, щ о аналізована розвідка 
вкладається в м еж і логічно побудованого, ком позиційно вивіреного тексту. 
Схарактеризуємо стисло окреслені ключові полож ення дисертації пані 
Тетяни Гиріної, які, на наш у думку, найбільш  повно та яскраво 
корелюються з визначеними авторкою метою  та завданнями дослідження.

П ерш ий теор ети ч н и й  чинник дисер тац ії -  суспільні та соціальні 
рам ці українськомовного радіо. Сутність таких рамців авторка визначає, 
виходячи з теорії Антоніо Росміні, який вперш е звернув увагу на існування 
так званого «соціального капіталу» -  цілковитих прав лю дей у 
гуманітарній сфері. Ц я теорія (через яку, до слова, книги Антоніо Росміні 

були свого часу заборонені Ватиканом) виявилась напрочуд продуктивною  
для українізації комунікаційного простору суспільства, оскільки
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передбачає синтез свобод та відповідальності у царині громадянських 
взаємин -  йдеться про  напрочуд цікавий ефект дзеркального соціального 
статусу, у якому чинник функціонування соціальних комунікацій для 
українофона спрям ований на формування таких умов, за яких не лиш е 
адекватність висвітлених подій, але й мовний чинник цього висвітлення не 
мали б підлягати сумніву.

Щ одо медіарамців, то одним із перш их, хто пояснив, на щ о натякає 
концепція медіарамців, був американський соціолог, культуролог та 
проф есор ж урналістики Тодд Гітлін. Якщ о виходити із розуміння ним 
медіарамців як стійких взірців пізнання, інтерпретації та викладу, відбору, 
акценту та винятків, за допомогою  яких символісти регулярно обробляю ть 
та організовують дискурс, будь то словесний чи наочний, то теза авторки 
про те, щ о не існує цілісного українського радіо без «системного 
сприйняття як озвученого голосу українства, зверненого до всього світу» 
(сторінка 59), окреслю є аудиторію , яка без конкретного мовного втілення 
даної рам ці функціонування радійного контенту залиш ається значною 
мірою  неявною та невизнаною  заручницею  власних інтерпретацій  такого 
контенту.

Українськомовне радіо обрамлене соціально-комунікаційною  
рам цею  визначення того, щ о і як ж урналіст хоче сказати. Під суспільними 
та соціальними рам ц ям и  авторка розум іє певне висвітлення на радіо 
проблеми в таком у ракурсі, який  мав би сприяти  абсолютній 
герменевтичній адекватності того, про щ о ж урналіст повідом ляє насправді 

про те, щ о трапилось насправді, із підкресленням конкретних деталей і 
нюансів.

Д ругий теор ети ч н и й  чинник ди сер тац ії -  українськомовне радіо 
в персоналіях. До чести дисертантки, вона не обм еж илась переліком 
строкатих ключових журналістів-радійників, а створила цілісну картинку 
українськомовної радіож урналістики в обличчях.

Ця картинка зіткана з трьох проблемних шарів.

Ш ар перш ий: персоналізація як чинник об'єднання аудиторії. 

Дисертантка пиш е: «П роекти практично завж ди максимально
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персоніфіковані, їхній успіх менш ою  м ірою  залеж ить від бренду 
радіостанції чи платф орм и  розміщ ення, натомість, орієнтую ться на 
цінність, своєчасність контенту та персону автора (її авторитетність, 
креативність, рівень довіри)» (сторінка 145). Отже, важ ливим  авторським 
припущ енням  стало твердж ення про те, щ о українськомовне радіо -  така 
собі медійна громада, створена не як  вихідна точка для організації 
аудиторії українофонів, а з метою продовж ення в еф ірі існуючого бажання 
спілкуватися, встановити відчуття власної сили та влади цієї глобальної 
медійної громади. П ерсоналізація українськомовного радіо є глибинною  
часткою айсберга і клю човим чином впливає на довіру аудиторії, оскільки 
ґрунтується на особистих візіях слухачів та їхній громадянській позиції 
щ одо професійності окремих журналістів, які або зачаровують, або 
засмучують аудиторію.

Ш ар другий: світоглядні характеристики взаєм озв'язку медій, 
аудиторії та персони журналіста. Українськомовні радіостанції, 
персонально структуруючись, починаю ть здійснювати чітко 
сегментований, кластерний вплив на окремі кластери суспільства -  як для 
задоволення комунікаційних очікувань цих кластерів («Високі очікування 
світового українства щодо потуг Батьківщини на ниві інформаційного 
забезпечення та переоцінка ними перспектив розбудови медіа поля молодої 
держави за кордоном надалі призводить до автономізації радіомовлення 
української діаспори» (сторінка 65)), так для організації та втілення 
різноманітних інф орм аційних концептів, метою яких є або підтримка, або 
заперечення тих правил гри, які є актуальним и у суспільному, 
політичному, економічному, соціальному тощ о поточних середовищ ах 
(«Розвиток в умовах та за законами кожної країни робить його невід'ємним 
складником культурного надбання цих держав, отже, належить не тільки 

українцям (сторінка 68)).
Ш ар третій: конкуренція не лиш е м іж  журналістами за ресурси 

аудитори, але й боротьба за сам/ комунікаційні ресурси, адже будь-яка 
корекція поведінки об'єктів українськомовного радіо відбувається під 

тиском зворотного зв'язку -  тобто і власників чи засновників, і самої
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аудиторії. У зв'язку з цим  авторка звертає увагу на «конкуренцію м іж  
платф орм ам и, яка в умовах високої оперативності підвищ ує цінність 
інф орм ації у виданнях, яким  довіряю ть користувачі. Відбувається 
становлення флагманів національного електронного інф ормаційного 
ринку» (сторінка 151).

Третій т еор ети ч н и й  чинник -  глобалізаційний ресурс 

українськомовного радіо. Глобалізаційну комунікативізацію  сучасного 
радіопростору пані Тетяна розглядає крізь п ри зм у  теорії «ідеальної 
комунікації» Ю рґена Габермаса. На відміну від багатьох інш их доктрин, 
наявність подібного підходу як допустимої моделі дослідж ення радіо 
орієнтується на соціальну практику українськомовного радіо та демонструє 
можливість ціннісного ставлення аудиторії до українськомовного радіо. 
Радіо як медія не оперує свідомістю аудиторії, але, представляю чи 
соціально-комунікаційні інтереси публічної сф ери суспільних стосунків, 
залежить від глобальних соціальних умов, в меж ах яких функціонує. Так, 
пані Тетяна пиш е: «М айбутнє радіо не уявити без мереж і, у віртуальному 
просторі традиц ійний  аудіоканал перетворився на мультифункціональну 
платф орм у без заборонених тем та практично з необмеж еним и 
можливостями. У баж анні задовольнити вибагливі смаки своїх 
прихильників сучасні радіостанції постійно розш ирю ю ть засоби 

презентації контенту, конкурую чи з усіма типам и  медіа одночасно» 
(історінка 134).

Комунікаційна глобалізація -  а як  її позбутись, а надто -  за умов 
конвергенції мас-медій -  супроводжується комунікаційним  метаболізмом. 
Д ж ерело комунікаційного -  в даному випадку йдеться про радіо -  
верховенства права на інф орм ацію  полягає в оперуванні контентом таким 
чином, щ о цей контент м ож е бути використаним  або для врівноваження 
функціонування аудиторного середовищ а та соціально-комунікаційних 
представників, або для конфлікту м іж  ними. А вторка вважає (матеріал 

підрозділу 2.2 «Синергія соціально-комунікаційних платформ презентації 
контенту в материковому українськомовному радіо»), щ о рух 
українськомовного радіоконтенту в системі саморегуляції соціальних
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каналів починається від глобалізаційних аудиторних утворень -  і у цьому 
випадку глобалізаційний ресурс робиться суб 'єктом  вторгнення у 

соціальне середовищ е, у якому стає його беззаперечним  інтересом 
стосовно засобів задоволення передусім мовних, ментальних потреб 
суспільства. П роцес такого віддзеркалення, щ о здійсню ється за допомогою  
українськомовного радіо, зменш ує постійну соціальну напругу: 
«популяризація конкурентоспромож них ініціатив в еф ірі рейтингових 
українських радіостанцій, а також  продукування на материковому 
медіаландш афті спеціальних ініціатив проектів воєнної тематики 
зумовлює зниж ення соціальної напруги в суспільстві, актуалізує серед 
населення соціальні ініціативи, стимулю є волонтерський рух» (сторінка 

217).
Ч етвертий теор ети ч н и й  чинник -  м атриця функціонування 

української мови в світовому вимірі українськомовного радіо. Пані Тетяна 
Гиріна цю  м атрицю  розглядає як невід 'єм ний чинник громадянського 
суспільства. Взявши за основу визначення основних елементів соціального 
та культурного наповнення функціонування української мови в світовому 
вимірі українськомовного радіо теорію  Алексіса де Токвіля про 
взаємозв'язок свободи, рівності й демократії у контексті концептуалізації 

єдності лю дей у громадянській соціальності, авторка визначила основними 

факторам и соціалізації громадянського суспільства громаду, закони, 
звичаї, комунікацію  й мову. Тим самим авторка підводить до думки про те, 
щ о саме «інтегративні процеси в українськомовному радіо як частині 

глобального медіапростору та потенційно сильному гравцеві на ринку є 
безальтернативними з огляду на включеність України в м іж народний 
медіапроцес, потуж не представлення національним и гром адам и в усьому 
світі, інтерес до країни як самобутньої держ ави  з автентичним 
європейським світосприйняттям» (сторінка 18).

На переконання пані Тетяни, ключові функціональні особливості 
матриці функціонування української мови в світовому вимірі 
українськомовного радіо втілені не стільки в зовнішніх атрибутах 

спілкування, комунікації та соціальної поведінки, скільки у духовній сфері
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суспільного життя -  в медіях, в культурі, в мові. Отже, за дисертанткою, 
українськомовна спрямованість радіо як чинника громадянського суспільства 
являє собою комунікаційний дискурс демократії -  абсолютний симбіоз 
звукових контентів та прагнення свободи, фундаментальною засадою цього 
симбіозу є українськомовна комунікаційна практика.

П 'ятий теор ети ч н и й  чинник -  аналіз спромож ності аудиторії 

сприйм ати контент українськомовного радіо як конвергентний майданчик. 
Відразу ж  зазначу, щ о окрему заувагу з. приводу некоректного вживання 
авторкою терм іну «конвергенція» буде висловлено наприкінці відгуку, але 
спроба здійснити аналіз контенту українськомовного радіо власне як 
конвергентного продукту я вважаю дуже владою.

Конвергенція контенту українськомовного радіо є збігом певних 
ознак, який  у ком унікаційному контексті являє собою неодмінний атрибут 
функціонування усіх медій. Пані Тетяна Гиріна висуває цікаву наукову 
гіпотезу про наявність двох пластів конвергенції у функціональності 
українськомовного радіо. П ерш и й  обслуговує потенційні ш ляхи доставки 
та розгалуження радіоконтенту, а другий створю є різноманітність 
майданчиків, які спрощ ую ть доступ до цього контенту та збільшують поле 
інтерпретацій повідомлень. Так, при  розробці наукового осмислення 

чинників конвергенції українськомовного радіо дисертантка, зокрема, 
спирається на розуміння сучасною наукою про соціальні комунікації 
поняття комунікаційних традицій. Ч ерез визначення етапів та 
характеристик контентних чинників масовокомунікаційної діяльності 

(підрозділ 2.3 «Конвергентні інструменти в роботі радіопрограм української 
еміграції») дисертантка аналізує систему (за авторкою  -  ґенезу) та 
призначення ключових характеристик конвергенції українськомовного 
радіо. Розгляд динам іки  їхнього розвитку дозволив зрозум іти насамперед 
поступ здійснення засобами радіо своїх контентних повноважень в межах 
тих системних рамців, у яких функціонує конвергентний обмін 
радіоконтенту.

Отже, знову йдеться про суспільні та соціальні рам ці 

українськомовного радіо, з чого і розпочинався аналіз ключових



теоретичних чинників запропонованого для захисту дослідження. І ця 
обставина є щ е одним  свідченням того, щ о дисертаційна робота пані 

Тетяни Гиріної чітко виструнчена і логічно побудована
Висновки, щ о їх пропонує дисертантка на сторінках 340 -  347, цілком 

логічно засвідчують системний характер дослідж ення. Кож не завдання, 
поставлене дисертанткою  у вступі, знайш ло стисле обґрунтування кінцевих 

думок та логічних підсумків усіх етапів наукової розвідки.
Н а тлі цілковито щ ирих  позитивних оцінок, на які заслуговує 

дисертація пані Тетяни Гиріної, п ри кри м и  виглядаю ть певні хиби в 

аналізованій роботі, на деякі з яких вартувало б звернути увагу. С пробуємо 

окреслити ключові дискусійні моменти аналізованої дисертації.
1. У підрозділах 3.1. та 4.2. експериментально досліджено 

маркетинговий складник українського материкового радіо; утім, в тексті 
йдеться і про його зарубіж ний сектор. Хотілося б отрим ати  пояснення, 

чому дисертантка обм еж илась експертним опитуванням  працівників 
українських радіостанцій та чи коректними будуть такі висновки?

2. Ч им  обумовлений вибір конкретних хронологічних м еж  

дослідження, окреслених авторкою? Зокрема -  від 1923 року, але ж  перш а 

українська радіопередача вийш ла в еф ір у Харкові ли ш е 16 листопада 1924 
року. П отребує уточнення і верхня часова меж а, адже дослідниця 
заверш ує розгляд дж ерельної бази дослідження 2017 роком.

3. Дуже цікавим відається аналіз радіопрограм  мовами національних 

менш ин в Україні. П ри  цьому прохання: будь ласка, доведіть доцільність 
своєї уваги до розгляду такого контенту, адж е темою  та об 'єктом  
дослідження подібне не обумовлено?

4. Дещ о незакінченим видається ф ормулю вання тем и дисертації -  
підкреслюю, не сама тема, а її представлення у  назві. Конкретизації 
потребує термін «конвергенція»: яку конвергенцію хоче аналізувати пані 

Тетяна: радійну чи мас-медійну взагалі, мовну чи технологічну.
П ри цьому зазначимо, щ о висловлені зауваж ення ж одним  чином не 

впливають на прекрасне сприйняття тексту аналізованої наукової розвідки. 
На наш у думку, пані Тетяні Гиріній вдалося охопити ц ілий  комплекс
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таких трансф орм аційних проблем  українськомовного радіо, які в контексті 
формування новітнього світового суспільства українофонів виконують 

надзвичайно важ ливу роль соціокультурного суспільного чинника.
У своєму дослідж енні дисертантка робить зрілі, виважені, цікаві й 

корисні для науки про соціальні комунікації висновки. А налізована 
дисертація -  оригінальне дослідження, новизна і актуальність якого не 

викликають сумнівів. П еред нам и заверш ена, апробована наукова праця, у 
якій залучено велику кількість прикладного матеріалу. Вражають додатки, 
враж ає кількість опублікованих наукових праць. Робота виконана на 
високому науковому рівні, висновки у розвідці віддзеркалюю ть суть 
досліджуваного матеріалу. Зміст автореф ерату дисертації відповідає 
основному змістові роботи.

Вважаю, щ о дисертація «Українськомовне радіо у світовому 
медіасередовищі: трансф орм ація  та конвергенція» є заверш еним 
самостійним дослідж енням, яке відповідає спеціальності 27.00.04 -  теорія 

та історія ж урналістики та вимогам пунктів 9, 10, 12, 13 «Порядку 
присудж ення наукових ступенів і присвоєння вченого звання старш ого 
наукового співробітника», затвердженого постановою  Кабінету Міністрів 
України № 567 від 24.07.2013 року (зі змінами), а Тетяна Сергіївна Гиріна 

заслуговує на присудж ення наукового ступеня доктора наук із соціальних 
комунікацій за спеціальністю  27.00.04 -  теорія та історія ж урналістики.
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