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Літературно-художні видання є помітною частиною сучасного інформа

ційного простору, тим більшого значення вони набувають, коли формують 

комунікацію на стику культур, налагоджують міжкультурний діалог, такий 

необхідний у світлі ефективної комунікації в глобальному світі. Попри ви

вченість загалом літературно-художніх видань в Україні, у плані міжкул ь- 

турної комунікації журнали іноземної літератури майже не розглядалися. Тож 

окреслений аспект цілком претендує на предмет окремого дослідження. Впер

ше у нашому журналістикознавстві маємо осмислення ролі, місця, значення 

видань зарубіжної літератури в сучасній комунікації, при чому до уваги 

беруться як українські журнали («Всесвіт»), так і зарубіжні («Иностранная 

литература», «Lire», «Words withous borders»).

Дослідниця пропонує та обґрунтовує власний методологічний підхід до 

аналізу таких видань, робить грунтовний огляд напрацювань науковців в 

теорії комунікації, при вивченні об’єкту та предмету дослідження з'ясовуючи 

сутність поглядів на проблему міжкультурної комунікації. Робота позначена 

міждисциплінарним симбіозом, оскільки для проведення такого дослідження 

залучено не лише джерельну базу з соціальнокомунікаційних студій, але й з 

інших галузей знань: філософія, соціологія, психологія, культурологія, літера

турознавство, перекладознавство. Подекуди доводиться дуже обережно бадан-
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сувати між цим величезним обсягом наукових знань, щоб залишитися в межах 

власне журналістикознавчого підходу. У роботі на відповідному науковому 

рівні розкрито розуміння поняття «міжкультурна комунікація», синтезовано 

погляди широкого кола дослідників на проблему, узагальнено основні аспекти 

його трактування і тим сформовано теоретичне підґрунтя трактування між- 

культурної комунікації («Історіографія питання міжкультурної комунікації»).

Проблема розглядається на тлі процесів глобалізації та динамічних між- 

культурних контактів, тож журнали іноземної літератури аналізуються як 

інструменти мобілізації та інтеграції, налагодження міжкультурних контактів, 

як спосіб визначення людських світобуттєвих орієнтирів та створення нових 

суспільно-духовних вимірів, зорієнтованих на перспективи культурної інте

грації України та інших країн світу. Дослідниця простежує, як саме журнали 

інтерпретують культурні та суспільні процеси в різних національних куль

турах та яку модель міжкультурної комунікації сповідують.

Для цього, безумовно, їй знадобився детальний аналіз контенту, аби 

визначити аспекти взаємодії носіїв різних культурних спільнот, простежити 

взаємопроникнення культурно-комунікативних смислів з урахуванням націо

нальної ментальності авторів, відчути літературно-художнє взаємозбагачення 

через культурний діалог. Авторці важливі комунікативні настанови видань, 

рецепція тих чи інших культурних явищ у суспільній свідомості етнічно 

різних читацьких аудиторій, концепти духовної спільності, що зміцнюють 

міжкультурну комунікацію, та концепти інакшості, які акцентують на своє

рідності кожної культурної свідомості.

Дослідниця виправдано акцентувала на пришвидшенні культурних 

комунікаційних обмінів в сучасному інформаційному світі, що відкрило нові 

можливості для міжкультурних зв'язків, згадала про онлайн-версії дослід

жуваних часописів, проте, вважаємо, цей аспект можна було б розширити, 

детальніше простеживши процеси зближення й взаємопроникнення культур 

різних континентів, адже сучасний інформаційний простір забезпечує нові 

умови для створення культурно-інформаційного поля, в якому відбуваються

міжкультурні комунікації. Інтернет- це ще й коло нових потенційних читачів,
2
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нових можливостей, видів, форм та засобів міжкультурного спілкування, тож 

зіткнення культур в мережі та активізація міжкультурної комунікації, на наш 

погляд, заслуговує на ширшу увагу.

Підкреслимо виправданий дослідницький інтерес до інституції худож

нього перекладу, адже саме бездоганні переклади забезпечують взаємопро

никнення різних культур, їх взаємозбагачення та утворення нових міжкуль- 

турних комунікацій, що сприяє поглибленню культурного обміну та формує 

єдність культур у їх різноманітті. Як результат пошуків аспіранткою в дисер

тації вперше виокремлено і розглянуто перекладацький аспект в досягненні 

якісного міжкультурного діалогу.

Виділимо також те, що у роботі органічно поєднуються якісні та кіль

кісні методи дослідження. Кількісні методи аналізу дозволяють досягнути 

чіткості репрезентованих результатів, а їх якісна інтерпретація є структурова- 

ною та логічно вмотивованою. Вперше проведено контент-аналіз концепту

ально-тематичних особливостей публікацій журналів «Иностранная литерату- 

ра», «Words without borders», «Lire» та «Всесвіт» за 2010-2015 рр., у чітких 

відсотках представлено тематичний зріз контенту. Аналіз публікацій зроблено 

і за притаманністю виданням основних журналістських жанрів -  інформа

ційних, аналітичних та художньо-публіцистичних. Тож зміст міжкультурної 

комунікації та її жанрову парадигму, вважаємо, належним чином проана

лізовано.

Відзначимо доцільність проведеного методу анкетування, за допомогою 

якого здійснено якісне, поглиблене вивчення аудиторії медіа, якою є молодь, 

студенти спеціалізованих факультетів (400 опитаних). Метод анкетування 

допоміг дослідниці з’ясувати та констатувати, як відбувається міжкультурна 

комунікація серед майбутніх фахівців, які характеристики читацької аудиторії 

вказаних видань: відсотки інтересу до журналів, оцінка можливості задово

лення культурних потреб і відображення культур різних народів, тобто між

культурної комунікації.

Цілком вмотивованим видається акцент дисертантки на необхідності

побудувати власну концептуальну модель літературно-художніх видань у
З
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системі міжкультурної комунікації, яка дозволяє проаналізувати як на основі 

їх публікацій простежується міжкультурна взаємодія. Модель базується нею 

на основі системи соціальних комунікацій, до якої входить система між

культурної комунікації, що в якості медіасуб'єктів включає літературно-худо

жні видання і де вони виступають не лише медіасуб'єктами, але й каналами 

комунікації, трансляторами візуальної та вербальної інформації у вигляді 

текстів та ілюстрацій. Нею запропонована концептуальна модель міжкуль

турної комунікації, яка може бути використана для подальших досліджень 

різних літературно-художніх видань з метою визначення, як функціонують та 

взаємопроникають образи свого нормативного та чужого, де проходить межа 

наших спільних та відмінних зацікавленостей. У цьому полягає цінність 

теоретичного аспекту дисертації -  у розробці типологічної моделі аналізу 

міжкультурної комунікації в медіа. Загалом за цією схемою можна ана

лізувати, як саме літературно-художні видання виконують функцію між- 

культурного діалогу.

Хочемо підкреслити, що матеріал проаналізований на відповідному 

науковому рівні, систематизація та узагальнення одержаних даних відобра

жають належну дослідницьку кваліфікацію.

У висновковій частині дисертації успішно узагальнено результати до

слідження. Висновки, зроблені дисертанткою, випливають з усього проведе

ного нею дослідження. Вони об’єктивні, чіткі, належним чином аргумен

товані. Проведена у такому науковому ракурсі робота дозволила поглибити 

наукові уявлення про специфіку літературно-художніх видань, про їхню роль 

в міжкультурних діалогах, таким чином вона розширила існуючі аспекти 

масово-комунікаційних досліджень.

У списку опублікованих праць названо 22 публікації в українських та 

міжнародних виданнях, з них 8 у фахових виданнях, а також оприлюднені 

тези та доповіді на наукових конференціях.

Належно оцінюючи дисертацію, водночас, висловимо кілька зауважень:

1. У вступі при визначенні предмету дослідження чітко не аргументо

вано, чому саме вказані видання стали об’єктом дослідження.
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2. Варто було б ширше представити видавничу концепцію журналів: хто 

веде комунікацію (засновники і видавці), періодичність виходу, наклади ви

дань та їх онлайн аудиторію, з’ясувати, чи є підтримка такого роду ЗМІ 

(держава, меценати).

3. Доцільно було б залучити ширший контекст: порівняти міжкультурну 

комунікацію видань зарубіжної літератури та комунікацію українських літе

ратурно-художніх видань, які іноді теж включаються у міжкультурний діалог.

4. Серед дослідників літературно-художніх видань слід було б назвати 

Ю.Колісника, чия докторська дисертація присвячена вивченню літературно- 

художньої журнальної періодики періоду УРСР (1950-1980 рр.).

Однак наші зауваження та побажання ніяким чином не впливають на 

загальне позитивне враження від дослідження.

Дисертаційна робота виконана відповідно до вимог нормативних доку

ментів, зокрема п. 10 та п. 13 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 

року № 567, які висуваються до дисертацій, оскільки вирішує наукову проб

лему, отримані результати є обгрунтованими, їх наукова новизна розкрита у 

основних положеннях та висновках дисертації, представлена дисертаційна 

робота безперечно має теоретичну та практичну цінність. Зазначене дає 

підстави для присудження Дзюбі Катерині Анатоліївні наукового ступеня 

кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю -  27.00.04 -  теорія 

та історія журналістики.

Офіційний опонент
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ВІДГУК
офіційного опонента на дисертацію 

КАТЕРИНИ АНАТОЛІЇВНИ ДЗЮБИ
«Літературно-художні журнали в системі 

міжкультурної комунікації», 
подану на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 
27.00.04 -  теорія та історія журналістики

Сучасний глобалізований комунікаційний світ потребує нових 
стратегій його осмислення та інтерпретації. Пошуки механізмів 
налагодження контактів між суб’єктами планетарного суспільства для 
адекватного взаємного розуміння й об’єктивного оцінювання 
соціокомунікаційних явищ наштовхують на необхідність декодування 
культурних смислів та ідентичностей. Найдоступнішою платформою для 
налагодження такої взаємодії є медіа, які реалізують запити своїх цільових 
аудиторій та оперують технологіями налагодження діалогу між ними. Такі 
функціональні можливості мають і літературно-художні видання -  саме вони 
стали об’єктом дослідження Катерини Анатоліївни Дзюби.

Актуальність пропонованого дослідження доречно вмотивована 
усвідомленням авторкою дисертації ролі глобалізованих каналів зв’язку, 
розвитку все нових способів культурної експансії шляхом передачі 
культурних моделей на інформаційному рівні, здатності літературно- 
художніх видань задовольняти культурні потреби широкої аудиторії і 
завдяки цьому сприти взаємодії культур.

Робота Катерини Анатоліївни Дзюби має чітку, вмотивовану 
структуру. У вступі визначені всі необхідні елементи наукового дослідження. 
Мета наукової роботи полягає у з'ясуванні концептуальної моделі 
функціонування літературно-художніх журналів іноземної літератури, а саме: 
«Всесвіт» (Україна), «Иностранная литература» (Росія), «Words without 
borders» (США), Lire (Франція) -  у системі міжкультурної комунікації.

Відповідно об’єктом дослідження обрано публікації журналів іноземної 
літератури «Всесвіт» (Київ), «Иностранная литература» (Москва), «Words

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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without borders» (Нью-Йорк), «Lire» (Париж). Доречно окреслено і предмет 
дослідження -  функціонування журналів у системі міжкультурної 
комунікації, що передбачає визначення проблемно-тематичної та жанрової 
спрямованості матеріалів журналів.

Умотивовано визначено і хронологічні межі дослідження 2010-2015 
роки, і доречно їх обгрунтовано: «Стрімкий розвиток суспільства протягом 
останнього десятиріччя, який характеризується появою нових можливостей, 
видів, форм та засобів спілкування, а також соціальними, політичними, 
економічними та іншими загальносвітовими негараздами, спричинив процес 
міграції народів, їх переселення і змішування, що, в свою чергу, призвело до 
зіткнення культур та активізувало між ними новий діалог у контексті 
міжкультурної комунікації» (с. 4).

Фактологічну базу утворюють 288 номерів, ґрунтовне опрацювання 
яких допомогло авторці систематизувати достовірні, виважені, верифіковані 
висновки, а також здійснити комплексний аналіз обраних для аналізу 
літературно-художніх журналів у контексті міжкультурної комунікації. При 
цьому закономірно застосовано історичний метод для виявлення внутрішніх 
та зовнішніх зв'язків, закономірностей та суперечностей; логічний метод і 
метод узагальнення -  для з’ясування проблемно-тематичних зон та їхніх 
домінант суспільного життя, що висвітлюються у журналах за 2010-2015 рр. 
Наукова новизна дослідження реалізована завдяки використанню методу 
контент-аналізу, що дало змогу кількісно визначити і систематизувати 
жанрові і тематичні домінанти в журналах «Всесвіт», «Lire», «Иностранная 
литература», «Words without borders». Метод моделювання ефективно 
прислужився для побудови авторської концептуальної моделі 
міжкультурної комунікації у літературно-художніх виданнях. Посприяв 
цьому і метод опитування, на основі результатів якого сформовано 
емпіричну базу дослідження (400 респондентів).

Дисертація охоплює три розділи, які мають внутрішню логіку, їм 
властивий глибокий та всебічний аналіз пов'язаних із предметом 
дослідження проблем. Так, у першому розділі «Теоретико-методологічна 

основа дослідження» авторка послідовно аналізує дослідницькі концепції
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українських і зарубіжних науковців у медіагалузі, філософії, соціології, що 
посприяло виокремленню різних підходів до вивчення журнальної періодики, 
зокрема літературно-художніх журналів: історичного, структурного та
функціонального. Дослідниця слушно зауважує, що «кожен із 
вищенаведених підходів актуалізує напрямки розвитку журнальної 
періодики, зокрема літературно-художніх видань, сприяє виявленню 
цінностей та функціональних закономірностей літератури в інформаційному 
просторі» (с. 29).

Також у роботі представлено широкий історіографічний контекст для 
вивчення явищ міжкультурної комунікації. Наукові здобутки з цієї теми 
створюють грунтовну базу для аналізу «взаємовідносин між культурами 
різних народів, сприяють вивченню процесу розвитку суспільства й 
цивілізації загалом» (с. 29).

Катерина Дзюба залучила достатньо широкий науковий зарубіжний і 
український контекст (праці Л. Вітгенштейна, Ю. Габермаса, Г. Гадамера, 
К. Бергер, С. Гантінгтон, Г. Гофстаде, С. Даль, А. Кребер, В. Андрущенко, 
Н. Висоцька, О. Гриценко, І. Дзюба, Л. Губерський, А. Єрмоленко та інші). 
Завдяки цьому вона ідентифікувала три підходи до вивчення міжкультурної 
комунікації: системний (окреслення взаємозв'язку і співвідношення понять 
культура і комунікація); антропологічний (вивчення міжкультурної 
комунікації як суспільно-історичного феномену); синергетичного (аналіз 
міжкультурної комунікації через взаємодію її елементів).

Усебічне вивчення феномену міжкультурної комунікації, осмислення 
її специфіки в сучасних умовах глобалізації, простеження трансформацій 
науково-методологічних інтерпретацій зумовлює логічний висновок 
дослідниці про міждисциплінарний характер цього поняття, і як наслідок, 
виформовується авторське визначення міжкультурної комунікації «як 
механізму взаємодії культур, що здійснюється на основі інокультурних 
елементів, представлених у виглядів символів та знаків, що забезпечує 
формування, відтворення та взаємопроникнення культур в інформаційному 
просторі» (с. 46).
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Систематизована грунтовна науково-теоретична база дослідження 
сприяла залученню широкого методологічного інструментарію. Авторка 
послідовно аргументує використання загальнонаукових і спеціальних методів 
у межах соціально комунікаційного підходу до аналізу літературно-художніх 
журналів «Всесвіт», «Lire», «Иностранная литература», «Words Without 
Borders» у системі міжкультурної комунікації.

У другому розділі представлено результати дослідження особливостей 
контенту літературно-художніх журналі іноземної літератури. Авторка 
зосереджує увагу на таких тематичних блоках, які знайшли найбільш 
репрезентативне втілення на сторінках журналів «Всесвіт», «Lire», 
«Иностранная литература», «Words Without Borders»: міжособистісні
стосунки, культура, гуманістичні ідеї, релігія, екологія. Перелік 
обгрунтований домінуванням у світовідчутті і світорозумінні соціуму у 
виданнях концептуальних засад екзистенціалізму. Цілком доречно вона 

стверджує, що «кожна з тематик, представлена у журналах, показує як 
широко журнали висвітлюють світовий літературний процес, що 
характеризується перекладами поезії, прозових та драматургічних творів 
закордонних письменників» (с. 72).

Специфіка проблемно-тематичного поля зумовлює необхідність 
окреслення різних типів літературних впливів, які Катерина Дзюба 
простежує у виданнях: наслідування, ремінісценція, концентрація. Саме цей 
аспект аналізу окремих публікацій (художні тексти, інтерв'ю, літературно- 
критичні статті, рецензії) дозволив авторці виокремити наскрізні проблемно- 
тематичні блоки (політичні кризи, екологічні катастрофи, релігійні конфлікти 

тощо), які однаково стосуються кожного члена глобального суспільства.
Ще один аспект дослідження -  жанрова система, представлена у 

літературно-художніх журналах «Всесвіт», «Lire», «Иностранная 
литература», «Words Without Borders». Опираючись на контент-аналітичну 
методику дисертантка констатує, що видання дотримуються певного 
розподілу між літературною та публіцистичною частиною, а саме: 70% 
відводиться на представлення прозових та поетичних творів, 30% становлять 
літературно-критичні, історичні матеріали, тексти мистецького спрямування
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(рецензії, творчі портрети художників) та інші жанрові форми публіцистики 
(с. 90). Вибір жанрових форм для авторів публікацій у літературно-художніх 
виданнях зумовлений пошуками найбільш оптимальних шляхів для 
налагодження діалогу з читачами та найбільш повного змісту матеріалів.

Для об’єктивної репрезентації результатів дослідження проблемно- 
тематичних і жанрових домінант у виданнях Катерина Дзюба вмотивовано 
використовує контент-аналіз, забезпечило їй такі висновки: 42,7% займають 
матеріали, присвячені проблемам міжособистісних стосунків, 36,3% -  
культури, 12,0% -  гуманізму, 3,7% -  релігії, 2,8% -  екології, 2,5% публікацій 
стосуються інших проблем, висвітлених авторами журналів (с. 106); 32,6% 
займає жанр стаття, 31,6% -  есе, 18,5% -  інтерв'ю, 8,7% -  нарис, 8,6% -  
рецензія (с. 109).

Третій розділ дисертації репрезентує аналіз результатів соціологічного 
опитування студентів-філологів (всього 400 респондентів) щодо 
особистісного оцінювання міжкультурної комунікації у літературно- 
художніх журналах. Облік відповідей засвідчив, що аналізовані видання 
«можуть виступати інтерпретаторами культурних і суспільних процесів, що 
відбуваються у різних країнах світу у системі міжкультурної комунікації» 
(с. 118). Варто відзначити доречність вибору спорідненості інтересів 
опитуваних і галузевої спеціалізації журналів, оскільки саме фахівці здатні 
дати об’єктивну оцінку функціональним особливостям літературно-художніх 
видань.

Авторка переконливо стверджує, що взаємодія культур базується не 
лише на процесах збагачення, поглиблення зв'язків, але й формує платформ 
для їхньої переоцінки,а інтерпретаторами таких соціокультурних процесів є 
провідні літературно-художні видання, у яких всебічно репрезентовані 
соціокультурний простір і полікультурність як детермінант міжкультурної 

комунікації.
На основі грунтовного опрацювання науково-методологічної та 

емпіричної бази дослідження авторка сформувала власну концептуальну 
модель міжкультурної комунікації у літературно-художніх виданнях, яка 
«відображає процес взаємодії між об’єктами соціокультурної діяльності
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(літературно-художніми журналами) з метою передачі інформації за 
допомогою різних знакових систем, тобто мов» (с. 148). 1 це дало їй підстави 
стверджувати, що подібні видання в сучасних глобалізаційних, 
технологічних умовах стають мультифункціональною платформою для 
налагодження зв’язків між різними суб’єктами соціокультурної дійсності з 
метою порушення і подальшого вирішення спільних проблем.

Новизну отриманих результатів, їхню актуальність і самостійність 
засвідчують належний рівень апробації результатів рецензованої праці -  22 
публікацій з них -  5 статей у фахових виданнях.

Визнання високого наукового рівня дослідження не позбавляє підстав 
висловити й окремі зауваження та пропозиції, вчасне врахування яких могло 
би збагатити науковий здобуток:

1. Науково цінним, на нашу думку, є здійснене авторкою анкетне 
опитування серед студентів факультетів іноземної філології, української 
філології та літературної творчості ім. А. Малишка Національного 
педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, студентів спеціальності 
«українська література і компаративістика» Київського університету імені 
Бориса Грінченка. Однак для переконливішої репрезентації результатів 
доречно доповнити аналіз, провівши анкетування також серед студентів 
країн, в яких виходять досліджувані журнали.

2. У дисертації авторка пропонує розглядати досліджувані журнали як 
своєрідний полікультурний простір, в якому співіснують представники 
різноманітних культур (с. 129). На наш погляд, це можливо частково, тому 
що явище полікультурності розгортається на основі функціонування та 
співіснування в певному соціумі різноманітних етнокультурних спільнот з 
притаманним їм усвідомленням власної ідентичності, пояснюючи те, яким 
чином люди з різних країн та культур ведуть спільну діяльність, спілкуються 

та сприймають навколишній світ.
3. У підрозділі 2.1 «Виявлення особливостей літературних впливів та 

проблемно-тематичних аспектів у публікаціях журналів» дослідницею серед 
основних проблемно-тематичних аспектів, порушених у літературно- 
художніх журналах «Всесвіт», «Lire», «Иностранная литература» та «Words
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without borders», виокремлено міжособистісні стосунки, культуру, 
гуманістичні ідеї, релігію та екологію. Можливо, було б доцільно 
зосередитися на ширшому спектрі проблемно-тематичних аспектів цих 
публікацій.

Щоправда, наведені вище зауваження не мають принципового 
характеру і жодним чином не применшують наукову цінність рецензованої 
роботи.

Дисертація Катерини Дзюби «Літературно-художні журнали в системі 
міжкультурної комунікації» характеризується актуальністю, самостійністю, 
новизною, високим рівнем наукового осмислення й відповідає спеціальності 
27.00.04 -  теорія та історія журналістики спеціалізованої вченої ради 
Д 26.001.33 Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 
вимогам пп. 11 і 13 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння 
вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року № 567, які 
висуваються до кандидатських дисертацій, а її авторка Катерина Анатоліївна 
Дзюба заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата наук із 
соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.04 -  теорія та історія 

журналістики.

Офіційний опонент —
кандидат наук із соціальних комунікацій, 
доцент кафедри журналістики
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