
ВІДГУК

офіційного опонента на дисертацію 

ШВЕЦЯ В’ЯЧЕСЛАВА МИХАЙЛОВИЧА 

«Преса болгарської національної меншини в Україні (1986-2015): 

становлення, розвиток, проблематика», 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата наук 

із соціальних комунікацій зі спеціальності 

27.00.04 -  теорія та історія журналістики

Сучасний стан накопичення знань у галузі історії соціальних комунікацій 

загалом і журналістики зокрема свідчить про помітну концентрацію наукових 

зацікавлень сучасних дослідників міжкультурним дискурсом у різних аспектах 

його публічного виявлення. Засоби масової комунікації завжди відігравали й 

відіграють одну з провідних функцій у процесі налагодження й побудови 

взаємовідносин титульної нації з національними меншинами як усередині 

країни, так і в міждержавній комунікації.

Актуальність представленої до захисту дисертаційної роботи Швеця 

В ’ячеслава Михайловича полягає в системному підході автора до розкриття 

ролі болгарської громади у процесах державотворення в Україні, її впливу на 

суспільно-політичний, національно-культурний та комунікативний аспект 

формування національної української політики в умовах новітнього 

історичного зрізу. Широкий фактографічний матеріал, залучений до джерельної 

бази дослідження, дозволив автору в об’єктивній площині проаналізувати 

особливості становлення та розвитку преси болгарської національної меншини 

в умовах незалежної Україні, розкрити специфіку її типологічного творення, 

проблемно-тематичного компонування й жанрових варіацій публіцистичних 

виступів, розкрити питання у його розвитку та трансформації відповідно до 

інформаційних потреб та соціально-політичного контексту.

Археографічна характеристика джерельної бази дослідження, її типізація, 

спонукали дисертанта увиразнити коло найбільш дискусійних питань,
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структурувати специфіку та умови розвитку болгарської періодики на 

територіях трьох регіонів України, де проживають найбільші за чисельністю 

болгарські громади. На нашу думку, досить вдалим дослідницьким підходом 

автора є аналіз болгарського інформаційного середовища в Україні як частини 

національного інформаційного простору в співвідношенні окремого (етнічного) 

та цілісного (всеукраїнського).

Про систематичність пошуково-дослідницького етапу роботи дисертанта 

свідчить чітко структурований та максимально повний перший розділ 

дисертації «Історіографія та джерела до вивчення преси болгарської 

національної меншини», в якому дослідник обґрунтовує парадигму наукових 

інтерпретацій проблеми, диференціює основні хронологічні періоди 

історіографії проблеми, стан її вивчення в українському науковому дискурсі, 

зокрема у контексті конституційно-правового та громадсько-політичного 

статусу, культурних, соціальних та економічних умов проживання болгар на 

території України. На основі критичного аналізу історіографії проблеми 

В.М. Швецем констатовано: «Незважаючи на широке коло проблем,,

досліджуваних вітчизняними журналістикознавцями, преса національних 

меншин, зокрема болгарської, і досі залишається на периферії уваги науковців. 

Актуальним залишається і укладення загальної бібліографії періодики 

болгарської громади в Україні» (с. 11).

Вагомим внеском у відтворенні болгарських видавничих традицій в 

Україні є другий розділ роботи «Становлення й розвиток преси болгарської 

меншини в незалежній Україні», у якому дослідник продемонстрував тяглість 

пресовидавничих ініціатив болгарської меншини, навіть попри 50-річну 

перерву. Акцентуючи на новітньому етапі відродження національної преси 

болгар, дослідник зазначає: «Видання болгарської громади цього періоду не 

лише відбивали процес національного відродження, а й самі були його 

частиною» (с. 102).

Окреслюючи тенденції та перспективи розвитку періодичних видань 

болгарської громади в Україні, автор, на основі аналізу широкої палітри
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газетних публікацій, виявив ключові аспекти болгарської тематики, 

проаналізував погляди основних учасників публічних рецепцій, які 

найактивніше, за висновками дисертанта, формували й формують погляди 

українців щодо ролі болгарської громади в становленні громадянського 

суспільства в Україні. Наголошуючи на перевагах рецензованої дисертаційної 

роботи, відзначимо об’єктивний підхід автора у висвітленні ролі 

болгарськомовної преси як публічної платформи захисту етнічної ідентичності 

та утвердження української громадянської свідомості.

Аналізу проблематики болгарських національних видань присвячений 

третій розділ дисертації «Тематика й проблематика періодичних видань 

болгарської меншини в Україні», в якому дисертант на основі провідних 

дискурсів преси відтворив розмаїття суспільно-політичного та культурно- 

духовного життя меншини. Хронікальний огляд проблематики часописів 

дозволили досліднику сформулювати такі висновки: «Тематичне багатство 

аналізованих періодичних видань визначалося потребами конкретної читацької 

аудиторії в певних соціально-історичних умовах» (с. 168). Акцентуючи на 

важливому ідеологічному змісті публікацій у болгарській пресі часі» 

становлення незалежності України, зокрема «Камбана», «Роден край», «Извор», 

В.М. Швець зазначає: «Преса стала трибуною вираження думок представників 

різних політичних таборів, світоглядних концепцій та ідеологій» (с. 168). 

Важливим здобутком рецензованої дисертаційної роботи є наявність 

візуального компоненту й статистичної інформації, представлених у додатках, 

які узагальнюють та структурують наративний виклад основного дослідження.

Зроблені дисертантом висновки є достатньо повними й узагальнюють 

логічну послідовність викладеного у розділах матеріалу, розкривають глибинну 

багатогранність проведеної наукової розвідки й демонструють тривалість 

болгарських видавничих традицій в Україні, міцність міжкультурних зв'язків та 

вагому роль болгарської громади у формуванні громадянського суспільства в 

Україні.
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Безперечну новизну отриманих результатів дослідження В.М. Швеця, їхню 

актуальність та самостійність засвідчує високий рівень публічної апробації 

висновків роботи -  5 публікацій у фахових наукових виданнях України, 2 статті 

у зарубіжних виданнях, а також численні виступи на всеукраїнських й 

міжнародних наукових конференціях, засвідчені публікацією тез та матеріалів 

доповідей.

Автореферат дисертації повністю відповідає змістові й структурі роботи та 

зробленим у ній висновкам й повною мірою відображає основні наукові 

результати дослідження. У той же час рецензована робота не є вільною від 

зауваг, найбільш суттєвими вважаємо такі:

1. У дисертаційній роботі серед функціональної аргументації 

використовуваних методів дослідження В.М. Швець не називає та не розкриває 

методологічне підґрунтя тих, що застосовувалися з метою збору, аналізу та 

узагальнення емпіричного матеріалу. Зокрема, у тексті простежується 

методологічний інструментарій археографічного (на рівні роботи з джерельною 

базою), типологічного (на рівні виявлення типів, видів та структури 

періодичних видань, окремий рубрик й публікацій), контент-аналізу (на рівні 

проблемно-тематичного аналізу контенту, ідеологічної складової болгарського 

міжкультурного дискурсу) та експертного інтерв’ю (під час спілкування з 

редакторами та співробітниками періодичних видань).

2. На нашу думку, репрезентаційну основу джерельної бази дослідження 

можна було б дещо розширити, наприклад, шляхом залучення до аналізу 

публікацій українсько-болгарського дискурсу загалом, що дозволило б 

дисертанту більш об’єктивно відтворити роль болгарської меншини у 

формуванні національної політики України, а також окремих аспектів 

суспільно-політичного та громадсько-культурного діалогу.

3. Результати проведеного дослідження мають безперечну наукову та 

історичну цінність, вклад дисертанта у комплектування бібліотечних газетних 

фондів, бібліографування періодики та болгарського контенту загалом в 

українському пресовому сегменті має неоціненне значення для майбутніх
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дослідників. Вважаємо, доцільним було б підтвердити їх довідками про 

впровадження практичних результатів, які б засвідчили прикладний характер 

дослідження.

Однак наведені вище зауваження не мають принципового характеру і 

жодним чином не зменшують наукову цінність рецензованої роботи. 

Враховуючи позитивні моменти дослідження, самостійність у його проведенні, 

наукову значущість та новизну одержаних результатів, належну апробацію і 

зважаючи на те, що дослідження відповідає вимогам п. 11 та 13 «Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 липня 2013 року № 567, які висуваються до кандидатських 

дисертацій, вважаємо, що дисертація В ’ячеслава Михайловича Швеця «Преса 

болгарської національної меншини в Україні (1986-2015): становлення, 

розвиток, проблематика» є вагомим внеском в багатонаціональну історію 

української журналістики, а її автор заслуговує на присудження наукового 

ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій зі спеціальності 27.00.04 -  

теорія та історія журналістики.

Офіційний опонент -  кандидат філологічних наук, 
доцент, доцент кафедри журналістики 
Запорізького національного 
технічного університету

Підпис Хітрової Т.В. засвідчую:

Вчений секретар 
Запорізького національного 
технічного університету, 
доктор технічних наук 
професор

Т.В. Хітрова

В.В. Наумик
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ВІДГУК

офіційного опонента на дисертацію Швеця В’ячеслава Михайловича 

“Преса болгарської національної меншини в Україні 

(1986-2015): становлення, розвиток, проблематика”, 

подану на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук із соціальних комунікацій 

за спеціальністю 27.00.04 -  теорія та історія журналістики

Наукова праця “Преса болгарської національної меншини в Україні (1986- - 

2015): становлення, розвиток, проблематика” В’ячеслава Швеця, асистента кафедри 

мови та стилістики Інституту журналістики Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, є першою спробою глибокого й детального вивчення преси 

болгарської національних меншин. Актуальність дослідження годі переоцінити, адже 

засоби масової інформації етнічних меншостей формують їхнє активне включення в 

державотворчий процес, сприяють міжнаціональній злагоді.

Інтеграція меншостей в українське суспільство відбувається через самоіден- 

тифікацію, розвиток культури, освіти та ін. Цей процес залежить від специфіки кон

кретного регіону, стану самосвідомості етнічної спільноти. Національна преса ви

ступає засобом єднання, невід’ємним інструментом духовного взаємозбагачення.

Звільнившись від утисків тоталітарної системи, яка придушувала вияви націо

нального саморозвитку, прирікаючи етноси на асиміляцію, національні меншості 

почали активно консолідуватися, повніше виявляти розуміння проблем внутрішньо- 

національного життя. Більшість із них піклуються про відродження мови, знання рі

дної історії, розвиток національного мистецтва. Долаючи постколоніальну спадщи

ну, меншини України стали на шлях національного відродження. Українська де

ржава турбується про забезпечення їхніх прав і свобод. Виникли й продовжують 

створюватися товариства, асоціації, спілки, центри, громади та інші організації, на

ціональним громадам повернуто культові споруди, школи та ін. На теренах з етнічно 

мішаним населенням мовами національних меншин транслюються теле-, радіопере

дачі, публікується преса.
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Мовно-культурне розмаїття є багатством націй, яке слід оберігати й популяри

зувати. Наша держава розуміє і враховує це. Вочевидь краще, ніж деякі сусідні дер

жави, які нав’язали Україні сумнозвісну “Європейську хартію регіональних мов або 

мов меншин”. Ухвалений із порушенням засад і духу хартії документ, став засобом 

зросійщення та розколу країни.

Для захисту етнічної, мовної та релігійної самобутності в Україні давно ство

рено належну правову базу. Конституція України, ряд законодавчих актів, при

єднання до міжнародних угод і конвенцій ставить Україну в ряд зразкових держав у 

ставленні до нацменшин. Нормативні положення регулюють взаємини між націями, 

народностями, забезпечують належні умови для їхнього розвитку, зокрема: “Конце

пція державної етнополітики України”, “Декларація прав національностей України”, 

закони: “Про громадянство України” , “Про національні меншини в Україні”, “Про 

біженців” та ін.

Характерно, що коли європейські народи будували свої національні держави, на 

права меншин особливо не зважали. Приміром, у школах Франції вивчення мов наці

ональних меншин запровадили лише вкінці минулого сторіччя. Наприкінці французь

кої революції було сказано, що кожен громадянин, незалежно від етнічного поход

ження, є громадянином Франції. Відтак в освіті побутувала французька мова. На 

цьому принципі дотепер базується чимало європейських країн. Він, вочевидь, відпо

відає європейським стандартам.

У царині етнополітики відродження національних меншостей повністю спів

звучне з інтересами нашої держави. Виваженість України в національному питанні 

посприяла гармонійному розвитку культури нацменшин, в тому числі їхніх ЗМЗ як 

складника загальнодержавного інформпростору. Цілком природно преса національ

них меншин є об’єктом новітніх наукових пошуків. Свідчення цьому -  подана до за

хисту дисертація В’ячеслава Швеця “Преса болгарської національної меншини в 

Україні (1986-2015): становлення, розвиток, проблематика”.

Хоча тему національних меншин України, діяльності їхніх засобів масової ін

формації вітчизняні науковці вже порушували, але здобуток В’ячеслава Швеця вирі

зняється серед них. Його дослідження є першим всебічним аналізом становлення й 

розвитку преси болгарської меншини в Україні. Із цього погляду пропонована робо-
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з
та є важливою й своєчасною. Вона започаткувала новий тематичний пласт у вивчен

ні національної культури. У цьому має непересічне значення.

У дисертації проаналізовано стан, контент, особливості преси болгарської 

меншини минулого й сьогодення, показано перспективи її дальшого розвитку. Осно

ву емпіричної бази наукової роботи склали 20 видань болгарською мовою, які вихо

дили в Україні впродовж 1986-2015 років. Більшість із них -  газети. Щоб достемен

но з’ясувати особливості становлення й функціонування болгарських періодичних 

видань, автор широко послуговувався пресознавчими дослідженнями українських і 

закордонних учених.

Крім того, у своєму дослідженні В’ячеслав Швець ретельно опрацював май

же все, що з’явилося у вітчизняному пресознавстві впродовж чверті століття, вико

ристав історичні матеріали, поточні архіви сучасних видань, активно спілкувався з 

представниками болгарської нацменшини, авторами болгарських газет, що збага

тило його працю необхідним фактажем.

Дослідник добре оволодів науковим інструментарієм, успішно освоїв мето

дику порівняльно-історичного, системно-хронологічного, бібліографічно-описового 

та проблемно-тематичного аналізів. Для наглядності використав контент-аналіз. Це 

дало можливість зробити аргументовані, переконливі висновки, побачити успіхи й 

прорахунки національних видань.

На прикладі широкого пласту болгарської періодики, різнопланових публікацій, 

виступів відомих публіцистів і громадських діячів у дисертації досліджено глибинну 

суть болгарської преси, її роль у суспільному житті. Автор аргументовано доводить, 

що новітня преса болгарської нацменшини змогла переорієнтуватися з москвоцент- 

ричного напряму на проукраїнський, зі збереженням свого національного колориту. 

Сучасні болгари вже усвідомили, що захистити їхній етнос цілком здатна багатона

ціональна держава (С. 71).

Об’єктом дослідження обрано періодичні видання болгарської нацменшини, в 

яких відображено багатогранне життя болгарського народу; практичний досвід низ

ки періодичних видань, зокрема “Роден край”, “Камбани”, “Извор”, “Родолюбие” та 

багатьох ін. Предметом -  особливості становлення, функціонування, тематичну
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спрямованість цієї преси. Пильну увагу приділено також міжкультурному діалогу як 

засобу порозуміння між народами.

Наукова робота має науково-практичну цінність. Її результатами можна по

слуговуватися у викладанні низки дисциплін, зокрема таких, як “Історія журналіс

тики”, “Теорія журналістики”, “Медіакультура”, “Теорія твору й тексту”, а також 

окремого курсу “Преса національних меншин України”. Дослідження має добру ап

робацію: його основні положення висвітленні у 8 наукових публікаціях, обговорю

валися на міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференціях. Практична 

значущість одержаних результатів, сподіваємося, буде оцінена журналістами-прак- 

тиками багатьох видань.

Заглибившись у текст дисертації й автореферату, переконуємося, що фактич

ний матеріал, міркування автора та висновки викладені в роботі грамотно, методич

но виправдано, у повній відповідності до завдань, окреслених у вступі. Продуманою, 

логічною є структура роботи, яка складається зі вступу, трьох розділів, висновків і 

списку використаних джерел.

Кількість завдань цілком достатня для розкриття провідної теми. Відхилень 

від основного дослідницького напряму не виявлено. Окремо відзначимо такі ас

пекти: автор дисертації вважав за необхідне дослідити можливості впливу етнічної 

преси на суспільно-політичне життя меншин, визначити роль преси в утвердженні 

національної самобутності.

Окреслені завдання є досить важливими з наукового погляду, однак потребу

вали чималих зусиль, щоб опрацювати широкий масив фактичного порівняльного 

матеріалу. Такий підхід забезпечив достатні підстави для аргументованих висновків. 

В ’ячеслав Швець впорався з цим.

Слід відзначити за позитив намагання дисертанта не тільки дослідити й проана

лізувати специфіку преси болгарської нацменшини, але й визначити її ідейно-виховне 

значення. Скажімо, “своїми публікаціями автори газет збурили свідомість болгарсь

кої громади (...), перетворили видання на форпост передових досягнень болгарської 

історичної науки”, “модерний світогляд молодих співробітників національних ви

дань допоміг (...) подолати наслідки тоталітарного минулого” (С. 167) тощо.
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Перший розділ дисертації В ’ячеслава Швеця має назву “Історіографія та дже

рела до вивчення преси болгарської національної меншини”. Попри певний описо

вий характер тексту, наявність конкретного цифрового (соціологічного й статисти

чного) матеріалу, не можна не відзначити, що тут багато цікавої, корисної інформа

ції для соціологів, етнологів, журналістикознавців. Проаналізувавши розвиток на

ціональних меншин у контексті державної політики України, дисертант вказав на 

відсутність вагомих підстав для міжетнічних чвар.

Найважливішими і найбільш змістовними є другий і третій розділи дисертації, 

де автор подав розгорнуте дослідження структурно-змістових та аудиторних особ

ливостей діяльності преси болгарської спільноти в Україні, що дало змогу визначити 

чіткі тенденції та перспективи розвитку болгарської періодики. Ключову роль серед 

таких видань відіграє всеукраїнський часопис “Роден край”, діяльності якого дисер

тант присвятив підрозділ 2.2. Застосовуючи порівняльні характеристики, дослідник 

доводить, що кожне видання, маючи конкретне інформаційне поле, шукає й знахо

дить потрібні тематичні напрямки, різноманітні жанрові та мовностилістичні засоби, 

щоб задовольнити інформаційні запити читачів. У третьому розділі, базованому на 

значній фактологічній основі, В ’ячеслав Швець досліджує, як преса болгарської 

нацменшини висвітлює проблеми політики, економіки, історії, релігії та культури. 

Заглиблюючись у проблематику й тематику національних видань, він аналізує, як 

болгарські часописи використовують духовний потенціал мови, історії, літератури 

свого народу. Щоб прищепити підростаючому поколінню любов до національних 

вартостей, донести до дитячих душ рідне слово, видання болгарської меншини по

пуляризують культурно-духовні цінності свого народу, висвітлюють його фольклор, 

традиції, показують літературне життя меншини, вшановують прозаїків, поетів, пуб

лікують їхні твори, розповідають про знаменні дати, події.

Загалом дисертація добре продумана й творчо реалізована. Три розділи науко

вої роботи сповна розкривають суть дослідження. Звичайно, не всі сторінки дисер

тації відзначаються глибиною аналітичності, є місця, які скидаються на опис перед

платних кампаній чи редакційних міжусобиць. Але вся дисертація позначена праг

ненням віднайти позитивне, що може слугувати сьогоднішній практиці. І тим вона 

цінна. Названий позитив спонукає зробити висновок про своєчасність, потрібність
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такого дослідження. При всій прихильності до роботи не можна оминути вад, які 

іноді прикро вражають.

1. Насамперед це стосується перелічених методів, якими дисертант послуговува

вся для функціональної аргументації. В’ячеслав Швець чомусь не назвав і не розкрив 

методологічне підґрунтя тих, які використовував для збору, аналізу та узагальнення 

емпіричного матеріалу. Зокрема, у тексті простежується методологічний інструмента

рій археографічного плану (на рівні роботи з джерельною базою), типологічного харак

теру (при з’ясуванні типів, видів, структури періодичних видань), а також експертне 

інтерв’ю (під час спілкування з авторами видань). Ці методи дисертант не означив.

2. У пропонованому варіанті наукової праці відсутній перелік умовних скоро

чень і розшифровка тих, які повторюються кількаразово. Можемо лише здогадуватися, 

що малося на увазі під абревіатурами “УБО”, “АБУ”, “РК”, “ВЦБК”, “ОЦБК” та ін. 

Авторові роботи треба було б належно подати їхнє тлумачення при першому згадуванні.

3. Репрезентаційна основа джерельної бази дослідження видається завуженою. 

Слід було б її дещо розширити, скажімо, через залучення до аналізу публікацій укра- 

їнсько-болгарського дискурсу, що допомогло б дисертанту глибше збагнути роль 

болгарської меншини у формуванні національної політики України та консолідації 

українського суспільства.

4. Дисертація виконана загалом грамотно, хоч інколи трапляються технічні вади, 

зокрема в оформленні списку джерел, а також мовні огріхи: логічні неточності (“дія

льність національно-культурних товариств на сторінках болгаромовних ЗМІ” (С.2); 

використання пасивних конструкцій (“досліджуваний автором період”, “поставлені 

дослідником проблеми”, “виконані здобувачем завдання”); нерозрізнення займенни

ків “їх”/“їхнього” (“їх самоорганізації”, “їх колективних прав”, “їх політичної свідо

мості”); вживання плеоназмів “дисертаційна робота”, “дисертаційне дослідження” 

(слово “дисертація” і позначає наукову роботу, дослідження); наявні порушення 

чергування прийменників у-в, з-із та сполучників і-й. Робота містить також публіцис

тичні вкраплення, не характерні для дисертаційного жанру. Зокрема, “на жаль”(С. 82), 

“камінь спотикання” (С. 82), “болючий процес” (С, 67), “пліч-опліч” (С. 152), “кри

чущі випадки” (С. 143) та інші.
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Утім ці зауваження не мають принципового характеру й не впливають на загаль

ну позитивну оцінку дослідницької праці. Публікації автора в наукових виданнях 

й автореферат повністю відповідають змісту роботи. Дисертація В ’ячеслава Швеця 

“Преса болгарської національної меншини в Україні (1986-2015): становлення, роз

виток, проблематика” характеризується актуальністю, самостійністю, новизною, висо

ким рівнем наукового осмислення й повністю відповідає рекомендаціям ДАК МОН 

України до кандидатських дисертацій, всім вимогам п. 11 та п. 13 “Порядку присуджен

ня наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітни

ка”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року № 567, 

які висуваються до кандидатських дисертацій, а автор дисертації Швець В ’ячеслав 

Михайлович заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата наук із соціаль

них комунікацій за спеціальністю 27.00.04. -  теорія та історія журналістики.

Доктор наук із соціальних комунікацій, доцент, 

професор кафедри журналістики, реклами і РЯ-технологій 

Черкаського національного університету 

імені Богдана Хмельницького 
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