
 
 

ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертацію  

Мірошниченко Юлії Петрівни  

“Культурно‐мистецька проблематика  

провідних якісних газет України та світу”,  

подану на здобуття наукового ступеня кандидата наук  

із соціальних комунікацій за спеціальністю  

27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій 

  

 

Вивчення  змісту,  обсягу  та  особливостей  культурно‐мистецького 

контенту українських та світових медій у контексті їх впливу на культуру не 

може  не  цікавити  комунікативістику,  оскільки  цей    аспект  наукової 

аналітики  знаходиться  лише  на  початку  дослідницького  шляху.  Наукова 

новизна  дисертації  пані  Юлії  Мірошниченко  “Культурно‐мистецька 

проблематика  провідних  газет  України  та  світу”  полягає  в  узагальненні 

наукового  доробку  закордонних  та  українських  дослідників  щодо  впливу 

мас‐медій на сучасну культуру і культури на медії.   

Надзвичайно  ціннісним  є  вибір  джерельної  бази  дослідження: 

видання “New York Times” (США), “The Guardian” (Велика Британія), “The 

Local”  (Німеччина),  “День”  і  “Дзеркло  тижня  (Україна).  Культурно‐

мистецька проблематика та особливості її представлення на сторінках цих 

газет – саме таке науково‐методологічне осмислення предмету дослідження 

розкриває нові перспективи розвитку сучасної комунікативістики, оскільки 

передбачає  не  тільки  систематизацію  теоретико‐методологічних  засад 

дослідження українських медій, але й, узагальнюючи результати суміжних 

соціально‐комунікаційних,  культурологічних  та  соціологічних  досліджень 
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практичного досвіду,   окреслює шляхи прикладної оптимізації культурно‐

мистецького контенту у вітчизняних та світових медіях.   

Окремо  слід  відзначити  місткий  аспект  роботи:  у  межах  контент‐

аналізу  згадуваних  вже  видань  авторка  не  тільки  порівнює  ключові 

характеристики  культурно‐мистецького  контенту,  а  і  розробляє  суто 

практичні поради, доводячи їх ефективність.    

Сформульовані  дисертанткою  завдання  цілком  співвідносяться  із 

метою  дослідження  та  вбачаються  цілком  достатніми  для  розкриття 

заявленої  теми.  Зазначу, що  коректне  формулювання  ключових  чинників 

аналітичного підґрунтя дисертації дозволили встановити та сформулювати 

ті актуальні суспільно‐політичні та економічні проблеми, які спричиняють 

вплив на культурно‐мистецький зріз публікацій в аналізованих мас‐медіах. 

Так, дисертантка цікаво експериментує у таких дослідницьких площинах: 

–  формування  узагальненої  дефініції  поняття  “культура”  з  огляду  на 

суспільні комунікації;  

–  комплексний  аналіз  культурно‐мистецького  контенту  та 

систематизація відповідних вітчизняних та світових джерел; 

–  винайдення  й  обґрунтування  нових  релевантних  критеріїв  якісної 

оцінки культурно‐мистецького контенту друкованих ЗМІ; 

–  дослідження  впливу  економічної,  юридичної,  політичної  та 

релігійної  сфер  науки  на  культурні  проблеми,  їхню  дотичність  та 

взаємодію  на  шпальтах  вітчизняних  та  зарубіжних  ЗМІ,  що,  безумовно, 

матиме  вплив  на  розширення  теоретичної  бази  сучасної 

комунікативістики. 
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Окреслення  цих  дослідницьких  чинників  відіграє  важливу  роль  у 

визначенні  шляхів  подолання  культурно‐мистецької  кризи  в  України  та 

винайденні  адекватних  методів  висвітлення  цих  проблем  у  мас‐медіях.  

Особливу увагу звернемо на ті дослідницькі шари аналізованої дисертації, 

аналіз яких можна вважати особливо вдалим.  

Перше.  Цінним  з  теоретичної  точки  зору  є  уточнення  авторкою 

поняття  “культура”;  з  огляду  на  проблему  дослідження,  аналіз  поняття 

“культура”  проводиться  на  тлі  взаємообумовлених  процесів  соціальної 

взаємодії,  що  знаходять  своє  відображення  у  медіях.  Авторкою 

досліджуються такі  інтегровані поняття, як “медіакультура”  та “глобальна 

культура”,  а  симбіоз  культур  у  практиці  української  та  світової  преси 

дозволив  дисертантці  кваліфіковано  окреслити  структуру  контентного 

поля  проблеми,  дати  релевантне  тлумачення  відповідним  термінам  та 

запропонувати варіанти їх класифікації.    

Друге.  Авторці  вдалося  проаналізувати  ключові  чинники  культурно‐

мистецького  контенту  видань,  визначити  як  традиційні,  так  і  новітні 

тенденції  висвітлення  культурно‐мистецької  проблематики  в мас‐медіях  з 

точки  зору  тематики,  автури  та  жанрових  особливостей  матеріалів. 

Безперечним  здобутком  дисертантки  є  обґрунтування  такого  явища 

новітньої  медійної  культури  як  блог  –  в  ракурсі  жанру  публіцистики  і 

контентної забави, певного мистецького виду сучасної медіакультури. 

 Третє. Пані Юлією вдало проаналізовано базові соціальні процеси, що 

визначають  формування  та  сприйняття  культурно‐мистецького  контенту 

аудиторією країн, газети яких включено до джерельної бази дисертації. На 

особливу  увагу  заслуговує  спроба  авторки  узагальнити  культурно‐
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мистецьку  проблематику,  яку  охоплюють  аналізовані  видання.  Слід 

відзначити  і  практичну  цінність  запропонованого  дисертанткою 

визначення  релевантних  та  не  релевантних  ознак  культурно‐мистецького 

контенту газет. 

Четверте.  Дослідницею  здійснено  детальний  аналіз  не  лише 

культурологічної  проблематики  українського  сегменту  видань,  але  й 

осмислення  ключових  процесів,  які  відбуваються  в  українській  сучасній 

культурі,  встановлення  причинно‐наслідкових  зв’язків  подій  в  культурі  з 

суспільним, політичним та економічним життям країни. Авторка детально 

дослідила  спрямування  контенту  висвітлення  культурно‐мистецької 

проблематики вітчизняними виданнями в контексті  сукупності  соціально‐

політичних  та  економічних  чинників,  які  безпосередньо  впливають  на 

сучасну  культуру  в  Україні.  Беззаперечним  здобутком  дисертантки  є 

надання практичних рекомендацій з вдосконалення контентних подач – ці 

рекомендації  сформульовані  як  результат  порівняння  з  відповідним 

контентом західних видань (з урахуванням критерію релевантності).  

П’яте.  Особливої  цінності  набуває  проведений  у  дисертації  аналіз  

впливу революційних подій 2013 – 2014 років та військового протистояння 

на  Сході  України  на  світоглядні  орієнтири  громадян,  на  вітчизняне 

мистецтво,  на  культурні  події,  що  виникають  у  зв’язку  з  цими  подіями. 

Матеріал третього розділу акумулює спостереження авторки за основними 

тенденціями  формування  та  якісними  характеристиками  культурно 

орієнтованого  контенту  українського  сегменту  аналізованих  видань. 

Дисертантка  відмічає  дискусійне  ставлення  журналістів  до  фактів 

культурного  розвитку  України,  а  також  акцентує  увагу  на  необхідності 
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вдосконалення культурно‐мистецького  контенту  за рахунок  впровадження 

нових  публіцистичних  жанрів  та  включення  до  загального  культурно‐

мистецького контексту продуктів сучасної медіакультури.  

На жаль – що притаманно будь‐якій науковій розвідці – аналізована 

дисертація не позбавлена прикрих огріхів,  на деякі  з яких  треба  звернути 

увагу.  

1. Авторка виходить з багатоаспектності поняття “культура”, проте  в 

тексті роботи відсутня  інформація про те,  на  висвітлення яких  саме явищ 

культурного  життя  соціуму  орієнтується  дослідження.  У  дисертації  слід 

було  б  чітко  окреслити  провідні  галузі  культурно‐мистецької 

проблематики,  на  які  орієнтувалося  дослідження  медійного  контенту,  – 

література,  музика,  театр,  кіно  –  у  порівнянні  специфіки  відображення 

одних і тих самих проблем на шпальтах різних газет різних країн.   

2.  Розкриваючи  у  першому  розділі  поняття  “культура”,  авторка 

торкається  теми  виникнення під  впливом ЗМІ  нових  галузей  культури  та 

нових  жанрів  мистецтва:  “Так,  з  появою  нових  технологічних  засобів 

масової  комунікації  з’явилися  нові  види  культури  та  жанри  у  мистецтві” 

(сторінка  49).  На  жаль,  при  цьому    у  тексті  дослідження  не  знаходимо 

жодних відповідних прикладів.  

3.  В цілому дисертація виконана грамотно, проте інколи трапляються 

мовностилістичні  огріхи:  так,  по  тексту  дисертації  натрапляємо  на 

ототожнення  понять  “культурний”  та  “культурологічний”,  вони 

вживаються  як  синоніми;  трапляється  неузгодженість  відмінкових  форм: 

“Було  також  удосконалено поняття “культура”,  зокрема базуючись на його 

вплив  на  засоби  масової  інформації…”  (сторінка  8)  та  окремі  технічні 
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помилки: “інформаційно‐аналітичий” (сторінка 18), “відміністю” (сторінка 

19),  “укритів”  (сторінка  54),  “аналітичною  статею”  (сторінка  101)  тощо; 

подекуди  авторка  відступає  від  наукового  стилю  викладення,  у  т.ч.  за 

рахунок  публіцистичних  вкраплень  (“Західні  видання  славляться”, 

“економіка,  політика  і,  звичайно  ж,  культура”  –  сторінка  53); 

спостерігається  активне  вживання  плеонáзмів  “дисертаційна  робота”, 

“дисертаційне  дослідження”  (слово  “дисертація”  і  позначає  наукову 

роботу,  дослідження)  вживання  русизмів  (“заклечається”,  “дані  видання”, 

“обширний  розділ”  тощо),  порушення  чергування  прийменників у‐в, 

сполучників і‐й тощо. 

І  все  ж,  дисертанткою  виконано  велику  роботу,  яку  вартує  гідно 

оцінити.  Ґрунтовність  висновків  забезпечується  вмотивованістю, 

аргументованістю  та  обґрунтованістю  вирішення поставлених  завдань,  які 

підкріплюються  результатами  дослідження.  Проведений  пані  Юлією 

Мірошниченко  аналіз  засвідчує,  що  у  сучасному  медіапросторі  досить 

активно  відбуваються  процеси  взаємодії  (а  часом  навіть  інтеграції) 

культури  та мас‐медій, що  знаходить  відображення  у  симбіозі  так  званих 

”елітарної”  та  “масової”  культури.  Порівнюючи  характер  культурно 

орієнтованого  контенту  українського  сегменту  аналізованих  видань  із 

виданнями  іноземними,  авторка формулює цінні практичні поради щодо 

вдосконалення  контенту,  ці  поради  можуть  бути  використані  не  лише  у 

прикладній  журналістиці,  але  й  як  матеріал  для  подальших  наукових 

розвідок у галузі соціальних комунікацій. 
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ВІДГУК 

 

офіційного опонента на дисертацію  

Мірошниченко Юлії Петрівни 

«Культурно-мистецька проблематика провідних газет  

України та світу», 

подану на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук із соціальних комунікацій 

за спеціальністю 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій  

 

На тлі сучасних суспільно-політичних подій в Україні, що тривають протягом 

останніх років після десятиліть духовного застою, монопартійності й ідеологічних 

зловживань, українська преса почала сповнюватися новим змістом, відображаючи 

зміну ціннісних орієнтирів, прагнення українського народу до оновлення та 

духовного самоочищення, повернення до національних витоків. Очевидно, що за 

умов таких соціально-політичних потрясінь вітчизняна культура також зазнає 

певних трансформацій, активізується відродження культурних вартостей, 

національної самосвідомості та прагнення до визначення автентичності нації. Цей 

складний, розмаїтий, сповнений конфліктів і протиріч процес знаходить своє 

відображення й на шпальтах вітчизняних видань. З огляду на це, актуальність теми 

дисертаційного дослідження Мірошниченко Ю.П. цілком виправдана та 

беззаперечна.  

Дослідження культурно-мистецької проблематики провідних газет України та 

світу у культурологічному аспекті сприяє творчому оновленню та вдосконаленняю 

форм і методів новітньої журналістики. Прогресивні публіцистичні видання України 

та світу, що лягли в основу дослідження дисертантки, є авторитетними, 

самостійними і, водночас, органічно включеними в інформаційну систему 

відповідних країн, що в ракурсі дослідження заявленої проблематики відкриває 

перед автором широкі перспективи як у науково-дослідницькому, так і у 

прикладному вимірах.
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Мета, завдання, об'єкт, предмет дослідження визначені коректно. Матеріал 

роботи адекватний меті та завданням, відхилень від канви дослідження не помічено. 

Методи дисертації влучно обґрунтовані дисертанткою та цілком адекватні 

поставленим завданням. 

Теоретичне значення і практична цінність роботи безумовні; їх опис у тексті 

дисертації відповідає всім необхідним вимогам. 

Не викликає сумнівів і наукова новизна дослідження, яка полягає у всебічному 

аналізі культурно-мистецької проблематики в межах культурно орієнтованого 

контенту Українських та світових газет, розробці узагальненої дефініції поняття 

«культура» у ракурсі соціальних комунікацій, здійсненні порівняльного аналізу 

культурно-мистецького контенту, тенденцій його представлення в українських та 

зарубіжних ЗМІ та визначенні шляхів його вдосконалення. 

Теоретичне значення і практична цінність роботи безумовні; їх опис в тексті 

дисертації відповідає всім необхідним вимогам. Результати рецензованого 

дослідження можуть бути використаними під час викладання профільних дисциплін, 

зокрема «Основ журналістики», «Теорії журналістики», «Медіаосвіти», «Історії 

журналістики» та ін. Дослідження має належну апробацію: його основні положення 

висвітленні у 6 публікаціях, обговорювалися на всеукраїнських і міжнародних 

конференціях. Наукові статті за своїм змістом цілком розкривають зміст дисертації. 

Автореферат дисертації повністю відповідає структурі, змісту роботи та 

зробленим висновкам. Ознайомлення зі змістом дисертації й авторефератом 

переконує, що фактичний матеріал, міркування авторки та висновки викладені 

виважено, логічно і методично правильно, відповідно до завдань, окреслених у роботі. 

Виваженою й логічною є також структура дисертації, яка складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків і списку використаних джерел. 

Вступ відбиває авторське бачення проблеми та відрізняється глибиною й 

фундаментальністю осмислення проблем, яких торкається автор, демонструючи 

високий рівень наукової ерудиції та обізнаності в межах обраної теми. 

Перший розділ «Методологічні основи вивчення культурно-мистецької 
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проблематики» включає три підрозділи та висновки. В цілому, розділ демонструє 

високий рівень осмислення проблеми. Слід відзначити за позитив намагання 

дисертантки не тільки описати поняття «культура» з точки зору різних наукових 

дисциплін,  а й висловити важливі міркування щодо вдосконалення його інтерпретації 

крізь призму соціальних комунікацій, коли культура інтерпретується авторкою як «не 

просто річ чи абстрактне поняття, а інформація, що може функціонувати, тобто не 

бути просто законсервованою і використовуватися тільки в одному значенні, і яка 

являє собою механізм пізнання, що можна змінювати» (ст. 48). Авторці вдається 

прослідкувати взаємозв’язок між культурою та ЗМІ: «Відбувається тісний зв'язок між 

культурою та ЗМІ, що призводить до виникнення нових понять, таких як «медіа 

культура», «глобальна культура» та ін., а також до перетворення колись 

розрахованої лише на обраних, елітарної культури у масову» (ст. 49). 

Заслуговує на увагу наукове осмислення та теоретичне обґрунтування таких 

різновидів культури, як «елітарна культура», «масова культура», «медіакультура», 

«глобальна культура», та їх взаємодії під впливом сучасних ЗМІ.  Дисертантка 

всебічно арґументує думку про те, що за сучасних умов в результаті симбіозу 

«елітарної» та «масової» культур під впливом ЗМІ виникає якісно нова культурна 

парадигма, нові види й жанри мистецтва (ст. 50 – 51).  Із цим важко не погодитися, 

адже розвиток медіакультури та альтернативних видів мистецтва, що виникли саме 

під впливом ЗМІ, на сьогоднішній день очевидний. Водночас, слід врахувати їхній 

уплив на формування громадської думки та еволюцію культурних вподобань, які не 

завжди характеризуються розвитком та вдосконаленням.  

Особливу увагу привертає другий розділ роботи «Аналіз розділу «Культура» 

газет «The New YorkTimes» (США), «The Guardian» (Велика Британія), «The local» 

(Німеччина)», який безпосередньо стосується суто практичного аспекту формування 

культурно орієнтованого контенту друкованих видань провідних країн світу. Розділ 

включає три підрозділи, відповідно до кількості аналізованих видань, та висновки. 

Завдяки цьому розділу, авторці вдається розширити межі досліджуваної проблематики, 

залучивши досвід висвітлення культурно-мистецької проблематики провідними 
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газетами світу.  

У межах наукової теми авторка дисертації глибоко й ерудовано досліджує 

культурно-мистецький контент заявлених видань, виокремлюючи та порівнюючи між 

собою пріоритетні напрямки: «Очевидну схожість мають всі три проаналізовані 

видання у висвітленні культурно-релігійних та культурно-расових проблем. У The 

New York Times – це висвітлення проблем сексизму та расової нетерпимості, у The 

Guardian – це проблема нелегальних мігрантів та ставлення до них, а також 

ставлення до мусульманства, як до релігії, в тому числі допустимості чи 

недопустимості тої чи іншої сексуальної орієнтації для представників цього 

віросповідання, у The Local – це проблема біженців, яка є такою актуальною в 

Європі, та проблема їх захисту та підтримки шляхом організації флеш-мобів та 

вуличних культурно-пізнавальних заходів, задля боротьби з ксенофобією» (ст. 87).  

Безперечно новаторським вбачається тлумачення з наукової точки зору такого 

феномену, як блог в контексті актуального та перспективного публіцистичного жанру: 

«Блоги – це  своєрідні дискусійні майданчики, прості для використання, які 

дозволяють публіці висловитися у зручний та деперсоналізований спосіб, що має 

значний соціальний ефект. Використання блогів дає змогу зрозуміти ставлення 

широкої аудиторії до тих чи інших новин чи подій, відчути настрої у суспільстві, та 

зрештою, постійно покращувати якість контенту видання, керуючись думкою 

громадськості» (ст. 88). З огляду на сформульовані у прикінцевих висновках практичні 

поради з удосконалення вітчизняного культурного контенту, ці міркування є вкрай 

важливими та вкотре засвідчують актуальність теми. 

У третьому розділі «Аналіз розділу «Культура» українських видань «Дзеркало 

тижня» та «День»  дисертантка окреслює провідні культурно-мистецькі 

проблеми, якими наповнений контент передових вітчизняних видань. Розділ 

також включає три підрозділи та висновки. Висвітлюючи заявлену проблематику, 

авторці вдається окреслити  загальний культурний контекст суспільного життя 

України, визначити коло соціально-політичних проблем, що мають на нього 

безпосередній вплив, а також визначити основні процеси, які відбуваються у 
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сучасному культурному просторі України.  

Дисертантка щиро переймається майбутнім української преси. Це сповна 

засвідчує аналіз, представлений у підрозділах 3.1 та 3.2. Розглядаючи культурно-

мистецьку проблематику, автор торкається широкого спектру культурних явищ, які 

знаходять відображення на шпальтах заявлених видань. Високої оцінки заслуговує 

той факт, що дисертантці вдається не просто окреслити культурно-мистецьку 

проблематику, а і встановити глибинну сутність кожної проблеми в контексті 

української культури, яку і відображають сторінки вітчизняних газет.  

Безумовним здобутком авторки є перелік обґрунтованих практичних 

рекомендацій по вдосконаленню культурно-мистецького контенту вітчизняної 

періодики з огляду на досвід провідних світових видань. 

Третій розділ є ключовим пунктом наукової роботи, адже він акумулює 

аналітичні надбання попередніх розділів з подальшою проекцією їх на українську 

журналістику культурно-мистецького спрямування. У результаті, дослідниця 

виокремлює коло актуальної культурно-мистецької проблематики: «крім опису 

мистецьких та культурних подій в Україні за останні роки, найважливішими 

проблемами визначено такі: військове протистояння на Донбасі та події на Майдані 

– 56% контенту; занепад вітчизняного кінематографу, книгодрукування, мистецтва – 

16% контенту; низький рівень культури та духовності суспільства – 12% контенту» 

та арґументує необхідність розширення проблематики й вдосконалення культурно-

мистецького контенту за рахунок «удосконалення, у першу чергу, технічних 

можливості періодичних видань», «супроводження структурованої інформації  

релевантними аудіо- та відеоматеріалами», «включення до публіцистичних жанрів 

блогу»,  «започаткування рубрики «Гід по місту», «включення оглядів відеоігор» 

тощо. Формулюючи практичні поради з удосконалення культурно-мистецького 

контенту вітчизняних газет, дисертантка акумулює релевантні риси світових 

аналогів, новітні здобутки провідних видань та вітчизняну традицію журналістики. 

Підсумкова частина дослідження Мірошниченко Ю.П. є продуманою й 

логічною, висновки – вмотивовані, арґументовані, правильні, належно підсумовують 
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матеріал наукового дослідження.  

Незважаючи на те, що робота Мірошниченко Ю.П.  відрізняється глибокою 

теоретичністю, скрупульозним аналізом матеріалу, характеризується новизною висновків, 

теоретичної та практичної значимістю, хотілося б висловити й окремі зауваження:  

1. Як свідчить наукове дослідження, дисертантка всебічно проаналізувала 

поняття «культура», враховуючи особливості різних наукових дисциплін, до 

системи координат яких входить зазначений феномен. Проте у тексті дисертації не 

надано критеріїв розмежування понять «культура», «медіакультура» та «глобальна 

культура»; крім того, відсутні приклади пам’яток (або «продукту») «медіакультури» 

та «глобальної культура», які стали джерелом фактичного матеріалу для здійснення 

висновків про їх взаємодію та симбіоз, про який говорить авторка.  

2. У третьому розділі дисертантка оперує термінами «культурний конфлікт» та 

«неформат», тлумачення яких відсутнє у тексті дисертації.  

3. З огляду на заявлену проблематику, доцільніше було б вивчати галузеві 

періодичні видання культурологічного спрямування, на шпальтах яких більш фахово 

та глибоко розглядається культурно-мистецька проблематика.  

4. Назагал дисертація виконана грамотно, хоч інколи трапляються 

мовностилістичні огріхи та технічні помилки у тексті.   

І все ж, ці зауваження не мають принципового характеру й не можуть істотно 

вплинути на загальну позитивну оцінку. В цілому робота завершена і написана на 

високому науковому рівні. Критичні коментарі та пропозиції не носять принципового 

характеру.  

Дисертація Мірошниченко Ю.П. на тему «Культурно-мистецька проблематика 

провідних газет України та світу» є завершеною, самостійною й оригінальною; має 

суттєву практичну цінність та   цілком   відповідає спеціальності 27.00.01 – історія 

та теорія соціальних комунікацій спеціалізованої вченої ради Д 26.001.34 та всім 

вимогам      п.   11 та п. 13 «Порядку   присудження   наукових     ступенів і при-

своєння вченого   звання    старшого     наукового     співробітника»,    затвердженого  

Петрівна — заслуговує на присвоєння наукового ступеня кандидата наук із 
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соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.01  – історія та теорія соціальних 

комунікацій. 

 

Морозова Олена Олександрівна 

 

кандидат наук із соціальних комунікацій,  

старший викладач кафедри маркетингу та реклами, 

факультету економіки менеджменту та права 

Київського національного торговельно-економічного університету   
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