
ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертацію 

Корнєєва Віталія Михайловича 

«Соціальнокомунікаційний підхід в українській науці», 

 подану на здобуття наукового ступеня  

доктора наук із соціальних комунікацій 

зі спеціальності 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій 

 

З появою «Соціальних комунікацій» як наукової галузі розширилися 

горизонти наукових досліджень для тих, хто прагнув охопити предметні сфери 

комунікаційної діяльності, ширші за суто філологічні виміри комунікації та 

тексту в ній. Залучення до наукового дискурсу нових об’єктів, методів, форм 

аналізу, дослідницьких процедур спричинили розмивання меж 

соціальнокомунікаційного підходу, проблемою виявлення та кваліфікації якого 

ніхто всерйоз не переймався, за винятком директора Інституту журналістики, 

голови експертної ради МОН В. В. Різуна, який виступив з науковим 

повідомленням, де обґрунтував потребу такого дослідження. 

Відтоді питання теоретичного підґрунтя соціальнокомунікаційного 

підходу, що передбачало серйозну наукову працю, пов’язану з узагальненням 

різноманітних наукових даних, відстеженням процесів та форм наукових студій, 

так і не набуло наукового осмислення. Щоб виконати цю роботу, потрібно було 

долучитися до процесу атестації наукових кадрів, мати можливість ретельно 

оцінювати їхні здобутки. Осмислити не тільки окремі наукові результати, а й 

увесь дискурс соціальнокомунікаційних досліджень удалося  В. М. Корнєєву, 

який з 2008 року працював секретарем однієї зі спецрад і виконував обов’язки 

заступника директора Інституту журналістики з наукової роботи й тому мав 

змогу відстежити закономірності та виявити особливості чималої кількості 

досліджень на різних етапах їх виконання – від затвердження наукової теми до 

публічного захисту. 

Об’єктом вивчення в рецензованій роботі стала 51 дисертація, захищена зі 

спеціальностей галузі «Соціальні комунікації»,  причому кілька робіт з 
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указаного переліку було подано на здобуття наукового ступеня доктора 

історичних наук. Це вже само собою ілюструє всю складність дослідження, 

адже вироблення критеріїв і закономірностей нового наукового підходу 

передбачає як аналіз об’єктів і залежних від них методів їх дослідження, так і 

особливості формування наукової новизни та інформаційного потенціалу 

окремої спеціальності чи галузі в цілому. 

Усі ці параметри наукових досліджень не завжди можна звести до 

спільного знаменника, особливо з огляду на історичне походження цих двох 

спеціальностей та можливість здобуття наукового ступеня доктора історичних 

наук в їх межах. Як правило, у таких дослідженнях відповідним чином 

визначається новизна отриманих результатів, домінують принципи історизму та 

характерна для історичного підходу методологія наукового пошуку.  

Усі ці чинники вплинули на розуміння соціальнокомунікаційного підходу 

в науці як спеціально організованої методології дослідження, в основі якої 

лежить виявлення соціальних параметрів функціонування об’єкта в умовах 

соціальних комунікацій (с. 17). 

 На основі аналізу об’єктів докторських дисертацій, особливостей 

залучення українського та зарубіжного досвіду в соціальнокомунікаційні студії, 

визначення найбільш частотних методів, які використовують науковці, 

дисертант робить висновок про необхідність ширшого, більш універсального 

окреслення соціальнокомунікаційного підходу і визначає його як відображення 

в роботі соціального та інформаційно-комунікаційного контекстів 

досліджуваного явища як конгруентних параметрів (с. 68). 

У дисертації наголошено, що про використання 

соціальнокомунікаційного підходу свідчить виявлення, взаємозалежностей між 

соціальними та інформаційними (комунікаційними) складниками 

характеризованого вченими об’єкта (с. 28). Якщо ж дослідження виявляє лише 

один бік такої залежності, то воно зорієнтоване або в площину соціального, або 

в площину комунікаційного, філологічного підходів.  

Спостереження за використанням соціальнокомунікаційного підходу в 

докторських дисертаціях дали підстави В. М. Корнєєву для висновків про 
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деякий парадокс, зокрема, учені часто й послідовно використовують цей підхід, 

але, як правило, не зазначають цього в методологічній характеристиці 

дослідження. Цей висновок більшою мірою стосується наукових студій у межах 

спеціальностей 27.00.01, 27.00.04, 27.00.05 і 27.00.06.  

Інша ситуація складається в дискурсі бібліотеко- і документознавчих 

досліджень (спеціальності 27.00.02 та 27.00.03). Тут, як зазначає дисертант, 

соціальнокомунікаційний підхід використовується вченими за принципом 

тематичної відповідності наукової розвідки комунікаційній діяльності, 

застосовується як елемент радше декларативного характеру, повідомлення про 

настанову розгляду об’єкта з того чи іншого погляду (с. 268). 

Розглядаючи в 4-му розділі дисертації перспективи використання 

соціальнокомунікаційного підходу в науці та його можливості, В. М. Корнєєв 

продемонстрував  розуміння особливостей дослідницької уваги до сфери 

комунікаційних технологій (на матеріалі кваліфікаційних досліджень 

спеціальності 27.00.06 – Прикладні соціальнокомунікаційні технології), 

окреслив перспективи вивчення проектування комунікаційних середовищ. 

Особливу увагу в цьому розділі приділено впровадженню наукових результатів, 

отриманих представниками науки про соціальні комунікації. 

У роботі зазначено, що більшість досліджень упроваджено в навчальний 

процес, притому, як засвідчив аналіз докторських дисертацій, наукове 

використання їх результатів не мають системного характеру. Винятком є 

дисертації тих учених, які беруть безпосередню участь в атестаційному процесі 

або ж чиї праці лягли в основу найбільш відомих посібників і підручників.  

Дисертант дослідив особливість використання наукових знань у навчальному 

процесі, виділив «мале» та «велике» коло впровадження наукових результатів 

(с. 305–306), наголосив на втраті актуальності наукових знань, які 

впроваджуються в навчальний процес. Адже до практичного використання цих 

знань студентами у виробничій діяльності після закінчення навчання проходить 

доволі багато часу.  

Структура роботи відповідає поставленим завданням, які авторові  вдалося 

реалізувати в повній мірі. Їх змістовність, глибина та подальше розв’язання 
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свідчать про високу наукову ерудицію дисертанта. Дослідницькими завданнями 

вмотивована методика дисертаційної роботи. В. М. Корнєєв обрав як 

теоретичні, так і емпіричні методи, а серед емпіричних – ті, що ведуть як до 

якісних, так і до кількісних результатів. Продуманий добір шляхів наукового 

пошуку дав змогу здобути репрезентативні результати та зробити адекватні 

висновки. 

У процесі дослідження, дисертант сформулював нову наукову проблему 

та кілька наукових завдань, які потребують теоретичного осмислення на основі 

використання соціальнокомунікаційного підходу. Новизна винесених на захист 

наукових положень підтверджується детальним аналізом літературних джерел, а 

також апробацією наукових положень та отриманих висновків. Достовірність 

здобутих результатів зумовлена методологічною обґрунтованістю вихідних 

теоретичних положень, комплексним розглядом проблеми дослідження, 

потужною емпіричною базою. Тож теоретичні висновки, до яких доходить 

дослідник, виглядають цілком обґрунтованими. 

 При цьому робота не позбавлена дрібних недоліків, насамперед у 

стилістичному оформленні тексту. Деякі положення та твердження автора 

потребують уточнення та додаткового обґрунтування:  

1. Робота тільки б виграла, якби автор провів компаративний аналіз у межах 

виділених ним тематичних груп дослідження. Наприклад, варто було б 

порівняти методи, дослідницькі технології та результати, використані в 

таких тематично подібних дослідженнях, як теорія PR, подана в 

дисертаціях Н. Мантуло і В. Березенко,  чи феномен літератури в 

дослідженнях О. Іванової та О. Біличенко.  

2. Чи  можна говорити про певну циклічність досліджень, про повернення 

науковців до перспективних напрямів, заявлених як цікаві наукові 

проблеми попередніми дослідниками?  

3. З поданої в дисертації діаграми кількісного розподілу захистів випливає 

висновок про «дисертаційний бум» 2013 року. Варто було б пояснити, 

чим він спричинений і чи не є випадковим.  
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ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертацію 

Корнєєва Віталія Михайловича 

«Соціальнокомунікаційний підхід в українській науці», 

 подану на здобуття наукового ступеня доктора наук  

із соціальних комунікацій зі спеціальності 

 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій 

 

Наукова галузь «Соціальні комунікації» надала належного статусу 

комунікації як універсальній формі людського буття, відкрила 

можливості для наукової локалізації феномену, який до 2007 року був 

«розчинений» у низці суміжних феноменів антропологічного характеру 

(мова, мовлення, діяльність, поведінка тощо), дозволила системно підійти 

до наукового позиціонування різноманітних комунікаційних явищ та 

процесів.  

Становлення та інституціоналізація нової наукової галузі 

супроводжується певними організаційними, функціональними, 

концептуальними процесами, що мають свою внутрішню іманентну 

специфіку та особливості стосовно подібних процесів у інших наукових 

галузях. Окреслимо їх.  

  При збереженні єдиної парадигматичної основи 

спостерігається суттєва варіативність методологічної оптики та 

стратегічних аспектів досліджень, тактичних та конкретно-методичних 

підходів, що своєю чергою зумовлює і варіативність наукових 

результатів, які продукуються соціально-комунікаційною галуззю. 

Дослідницький релятивізм можна пояснити, по-перше, тими 

нерівномірними і різноплановими методологічними трансформаціями, які 

спостерігаються на шляху переходу від філології до соціальних 

комунікацій; по-друге, перманентно високим рівнем технологічного і 

функціонального розвитку об’єкта досліджень, який випереджає розвиток 
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знання про нього; по-третє, характерною для гуманітарної сфери 

багатопредметністю наукових спеціальностей, що входять до галузі 

«Соціальні комунікації».   

Усе це вказує на необхідність і безумовну актуальність ревізії 

наукового знання, напрацьованого вченими галузі протягом десяти років; 

інвентаризації методів та дослідницьких стратегій; оцінки та корекції 

методологічних орієнтирів, якими послуговуються дослідники. Іншими 

словами, наукова галузь «Соціальні комунікації» сягнула тієї стадії 

розвитку, на якій виникла потреба наукової саморефлексії, 

самовизначення серед суміжних наукових галузей, метапогляду на науку, 

що знаходиться у становленні  

Докторське дисертаційне дослідження В.М. Корнєєва є 

фундаментальною науковою працею, яка реалізує метатеоретичний підхід 

до наукової галузі «Соціальні комунікації», надає їй комплексну, зважену, 

багатоаспектну оцінку. Дисертантом зроблено безпрецедентну і 

безумовно успішну спробу осягнути дискурс цілої наукової галузі, 

опрацювавши не вибірку, а генеральну сукупність досліджуваного 

об’єкта, категоризувати його зміст за багатьма критеріями.  

Для здійснення дослідження такого типу й масштабу потрібна 

неабияка наукова сміливість і величезний дослідницький потенціал, що 

продемонстровано шановним дисертантом у докторській роботі, яка 

виходить за галузеві межі і набуває наукознавчого характеру.  

Найважливішими здобутками дисертаційного дослідження  

вважаємо обґрунтування релевантності соціальнокомунікаційного 

підходу концептуальному баченню медіа-явищ та процесів; розробку 

категоріальної системи «Соціальних комунікацій», за допомогою якої 

явище, представлене галуззю, може бути описане як цілісний феномен; 

встановлення кваліфікаційних критеріїв соціальнокомунікаційного 

підходу, що можуть застосовуватися при відповідній оцінці 

дисертаційних досліджень.  
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Дисертація (422 с.) складається зі вступу, чотирьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел (932 позицій), додатків. 

Архітектоніка роботи умотивована дослідницькою стратегією: 

дисертант починає дослідження дефініційним опрацюванням об’єкта 

дослідження; подає його ретроспективний аналіз, вказуючи на певні 

протоформи; здійснює декомпозицію об’єкта, ґрунтуючись на 

генеральній сукупності емпіричного матеріалу; типологізує масив 

досліджень з соціальних комунікацій; виявляє критерії кваліфікації 

досліджень у галузі; вказує на методологічні та прикладні перспективи 

соціальнокомунікаційного підходу. 

Перший розділ дисертаційного дослідження присвячено науковій 

кваліфікації соціальнокомунікаційного підходу, визначенню історичних 

передумов його виникнення, аналізу об’єктних та предметних вимірів 

наукового дискурсу соціальних комунікацій. Безумовним здобутком 

розділу є категоризація об’єктів та предметів дисертаційних робіт за 

всією генеральною сукупністю досліджень. В.М.Корнєєв слушно 

наголошує на неможливості вибудувати єдину модель системного 

дослідницького об’єкта для наукової галузі «Соціальні комунікації». Дане 

твердження достатньою мірою аргументоване, вказано на принципову 

дивергентність об’єкта науки про соціальні комунікації. Зокрема, 

дисертант звертає увагу на те, що поряд з явищами медійного плану, 

дослідниками вивчаються інформаційно-знаннєві комплекси; увагу 

науковців привертають історичні особливості становлення окремих 

медіасистем, форми суб’єктивації аудиторії мас-медіа, окремі феномени 

інформаційно-комунікаційної діяльності. Багатоаспектність об’єкта 

спричиняє пропозицію групувати дослідження за тематичними 

напрямами, і вже в межах таких груп узагальнювати об’єктні 

характеристики досліджень. 

Особливий акцент на такому компоненті наукового апарату, як 

об’єкт, зроблено з огляду на його важливу стратегічну роль у 
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дослідженні, нормативну релевантність методам та методикам 

дослідження, що безпосередньо визначають системні характеристики 

соціальнокомунікаційного підходу. Методологічний дискурс досліджень 

соціальних комунікацій  описано в окремому підрозділі. Шляхом 

частотного аналізу в дисертації визначено найбільш використовувані 

методи, принципи та підходи науковців.  

У дисертації встановлено, що переважну кількість методів з 

найбільшою частотою використання становлять загальнонаукові методи, 

наступну за частотою групу складають методи емпіричних досліджень. 

Виявлена закономірність свідчить про те, що вибудувати критерії 

соціальнокомунікаційного підходу на основі використання типових 

методів для вирішення типових завдань можна лише в межах тематично 

об’єднаних об’єктів. Дослідником слушно вказано на те, що різні підходи 

до визначення об’єкта дослідження, релятивна репрезентація об’єкта у 

джерельній базі робіт призводять до різноплановості методології, що з 

часом становитиме суттєву проблему у розвитку соціально-

комунікаційного підходу. 

Другий та третій розділи дисертаційної роботи репрезентують 

результати аналізу форм і напрямів реалізації соціальнокомунікаційного 

підходу у докторських дисертаціях. Зокрема, у другому розділі 

аналізуються дослідження спеціальностей 27.00.01, 27.00.04, 27.00.05, 

27.00.06, у третьому – дисертації, захищені зі спеціальностей 27.00.02 та 

27.00.03. Такий розподіл зумовлено генетичними особливостями 

формування нової наукової галузі. Перша група спеціальностей вийшла зі 

спеціальності «Журналістика», де застосовувався філологічний підхід. 

Друга група дисертацій сформувалася на основі історичного підходу. 

В.М.Корнєєв у цьому зв’язку слушно зазначає, що сьогодні дисертанти, 

які подають  роботи з означених  спеціальностей можуть претендувати  і 

на ступінь доктора наук із соціальних комунікацій, і на ступінь доктора 

історичних наук. Дисертації двох виокремлених В.М.Корнєєвим груп 
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кардинально відрізняються об’єктами досліджень, методологічними 

орієнтирами, інтерпретацією соціальнокомунікаційного  підходу в 

дослідженні. Саме на ці особливості звертає увагу дисертант. 

Четвертий розділ розкриває перспективні напрями використання 

соціальнокомунікаційного підходу та демонструє його вагомий 

методологічний потенціал у тематично орієнтованих дослідженнях. У 

дисертації, зокрема, доведено перспективність проектування 

комунікаційної парадигми у різні соціальні площини. Зроблено висновки 

щодо прагматично-прикладного впровадження результатів дисертацій, 

визначено можливості нової наукової галузі при вивченні синтетичних 

комунікаційних технологій – реклами, зв’язків з громадськістю та інших  

промо-комунікаційних практик тощо. 

 

Висновки роботи повною мірою відображають структуру 

дослідження, корелюють із запропонованою дослідницькою стратегією, 

відповідають поставленим завданням та розкривають отримані 

результати. Водночас, робота не позбавлена окремих недоліків, деякі 

питання потребують уточнення під час процедури публічного захисту:   

1. Дисертант цілком слушно розрізняє соціальну комунікацію як 

функцію і комунікацію як природну властивість людини, що 

характеризується (цитую С. 21) «відсутністю каналу, статусу, соціального 

підґрунтя». При цьому він вказує на наявність природних комунікативних 

форм у  медіасередовищі, що потребує уточнення з огляду на 

каналізованість, статусність та соціальний характер медіакомунікації. 

2. На сторінці 27 дисертаційного дослідження В.М. Корнєєв 

виокремлює три напрямки, що, на його думку, «вирізняються 

типологічними ознаками». Йдеться про фундаментальні дослідження, 

прикладні дослідження та науково-технічні розробки. Варто було б 

з’ясувати,  яким чином виокремлені напрямки корелюють із типами 

дисертаційних досліджень із соціальних комунікацій, представленими у 
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другому розділі роботи, серед яких – історичні дослідження соціальних 

комунікацій; феноменологічне осмислення окремих аспектів, форм, 

способів та результатів медіадіяльності; прикладні аспекти 

комунікаційної діяльності. 

3. Виокремлені типи реалізації соціальнокомунікаційного 

підходу у дисертаційних дослідженнях В.М.Корнєєв номінує концептами 

«рефлексивний» та «моделюючий», акцентуючи, перш за все, на 

особливостях часових векторів спрямування дисертаційних робіт.  Утім, 

на нашу думку, говорячи про різні часові модуси дослідницьких стратегій 

варто було б скористатися більш універсальними концептами на їх 

позначення. Йдеться про ретроспекцію (відображення минулого) і 

відповідно ретроспективний підхід, презенсоспекцію (відображення 

теперішнього) і відповідно презенсоспектний підхід та антиципацію 

(відображення майбутнього) і відповідно антиципативний підхід. 

4. Певною мірою збагатити дослідження могло б звернення до 

комунікативної моделі як підґрунтя щодо визначення об’єктів та напрямів 

досліджень у галузі відповідно до її складників. Відомо, що у науці 

провідна парадигма виступає моделюючою основою для здійснення 

концептуалізації матеріалу. Соціальна комунікація, представлена як 

модель, дає нам той мінімум наукових напрямів, які укладаються у межі 

переліку чинників комунікативної системи. Якщо розвивати цю тезу, 

скориставшись базовою моделлю Р.Якобсона, ми отримаємо такі об’єкти: 

адресант, адресат, повідомлення, контекст, код. Більш пізні доповнення 

комунікативної схеми додадуть до переліку такі об’єкти, як процеси 

кодування, декодування, зворотної реакції, зворотного зв’язку тощо. 

Вказані зауваження та побажання не зменшують наукової цінності 

дисертації В.М. Корнєєва «Соціальнокомунікаційний підхід в українській 

науці», яка є цілісним самостійним дослідженням, що відповідає паспорту 

спеціальності 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій та усім 

вимогам    п.  10  та   п.13   «Порядку   присудження  наукових   ступенів»,  
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ВІДГУК 
 

офіційного опонента на дисертацію 
Корнєєва Віталія Михайловича 

«Соціальнокомунікаційний підхід в українській науці», подану на здобуття 
наукового ступеня доктора наук зі соціальних комунікацій 

зі спеціальності 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій 
 

З появою галузі 27.00.00 «Соціальні комунікації» у науці сформувалася 

нова парадигма методологічних підходів, прийомів, методик аналізу 

теоретичних масивів та емпіричних даних. За порівняно невеликий час 

існування галузі захищено більше 50 докторських та близько 400 

кандидатських дисертацій із семи спеціальностей, які представлені в 

соціальних комунікаціях. Різноманітні наукові підходи, численні методи 

досліджень, різнорідні об’єкти наукового вивчення, – все це потребує 

систематизації та узагальнення в межах спільного для всіх спеціальностей 

галузі наукового підходу. Визначення соціально комунікаційного підходу як 

кваліфікаційної особливості наукових досліджень у соціальних комунікаціях 

і становить  актуальність дослідження.  

Для науковців, які сьогодні проводять наукові дослідження, важливо 

знати, що є критерієм соціальнокомунікаційного підходу, яка модель 

реалізації цього підходу буде ефективна для дослідження, якими методами 

той чи інший об’єкт дослідження вже вивчався раніше і чому варто 

використовувати саме ці методи і методики аналізу. Відповіді на всі ці 

питання неможливо знайти без усвідомлення особливостей підходу, 

іманентних характеристик соціальнокомунікаційної парадигми в 

інформаційному суспільстві, про розвиток якого наголошується чи не в 

кожній науковій праці. 

Дисертація В.Корнєєва не пропонує остаточних відповідей, у ній 

визначено особливі умови реалізації соціальнокомунікаційного підходу в 

науковому дослідженні, встановлено чинники, що формують такі умови та 
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вказано на особливості використання соціальнокомунікаційного підходу за 

перший, початковий період становлення нової наукової галузі.  

Варто відзначити особливість формування наукової проблеми 

дослідження: вона не просто обґрунтована актуальністю чи відсутністю 

знань, або ж потребою узагальнення певного масиву даних, навпаки, 

В.Корнєєв наголошує на тому, що ця проблема сформульована іншим вченим 

(В. Різуном) під час відкритої дискусії на сторінках наукових видань, 

сформульована на основі класичного підходу до визначення наукових 

проблем. Певно саме тому, в другому та третьому розділі дисертації 

В.Корнєєв, крім інших параметрів дослідження, вивчає особливості 

кваліфікації наукової проблеми дослідниками соціальних комунікацій. 

Важливість визначення наукової проблеми передбачає не тільки глибину 

розуміння науковцем тих чинників, що обмежують поширення наукової 

галузі, але й вказує на широту бачення перспектив розвитку окремого 

напряму чи науки в цілому.  

Авторське бачення форми і способів осмислення особливостей 

соціальнокомунікаційного підходу не виходить за межі традиційних 

дослідницьких практик, які орієнтовані на узагальнення і переосмислення 

теоретичного досвіду в розвитку окремої галузі чи спеціальності: у 

дисертації дається визначення та розуміння досліджуваного підходу, 

визначаються об’єктні виміри його, встановлюються чинники кваліфікації, 

характер інтеграції в світовий та національний науковий простір досліджень, 

заснованих на основі соціальнокомунікаційного підходу, виявляється та 

систематизується сукупність методів, які використовуються вченими для 

вирішення наукових проблем. 

Систематизація досліджень, які стали об’єктом дисертації (а це 51 

докторська наукова праця, захищена протягом 2008-2015 рр., що становить 

генеральну сукупність робіт), відбувалася на тематичній основі. При цьому 

категорії тематичної класифікації відображають структуру наукового аналізу: 

історія науки, її теорія, ключові феномени, які стали об’єктами вивчення, 
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особливості відображення в науці новітніх явищ, характеристика 

найближчих перспектив, – всі ці чинники використані для групування та 

послідовного аналізу досліджень у другому та третьому розділах дисертації 

В.Корнєєва. 

Серед позитивного також варто відзначити послідовність аналізу 

кожної дисертації, здійснений за певним алгоритмом, що в підсумку надає 

результати у компаративному вимірі та уможливлює формалізацію 

отриманих даних. У дисертації соціальнокомунікаційний підхід у сумі своїх 

характеристики есплікується на основі аналізу наукових студій, що 

представляють генетично різні наукові парадигми: медіадослідження 

складають одну значну групу робіт, а праці присвячені вивченню діяльності 

бібліотек, архівів, документознавству – винесені дослідником у окремий 

розділ. Ці дослідження різні за своєю суттю та особливостями наукового 

осягнення дійсності, оскільки перші, за словами дослідника, виходять з 

філологічної традиції, другі ж – сформувалися в системі історичного знання.  

Такі особливості виявляються у способах використання 

соціальнокомунікаційного підходу, зокрема, у розумінні наукової 

проблематики, використанні методів і принципів наукового аналізу (за 

свідченням В.Корнєєва, у працях, що захищені зі спеціальностей 27.00.02 – 

«Документознавство. Архівознавство» та 27.00.03 – «Книгознавство, 

бібліотекознавство, бібліографознавство» принципи історизму та 

об’єктивізму використанні практично в кожному дослідженні). Увага до 

історичної методології в цих роботах передбачає особливі форми реалізації 

соціальнокомунікаційного підходу, а відтак – розширює коло критеріїв 

відповідності цьому підходу. 

Наукова новизна дослідження В.Корнєєва складається з кількох 

важливих компонентів: у дисертації вперше зібрано та проаналізовано 

фундаментальні дослідження в галузі, здійснена успішна спроба 

узагальнення результатів цих робіт з метою вироблення критеріїв 

соціальнокомунікаційного підходу. Не менш важливим результатом є 
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характеристика сутності нового наукового підходу, його складників та 

обов’язкових компонентів. При цьому В.Корнєєв зосереджується не на 

формальних чинниках використання певної методології чи вказівках на 

відповідності робіт окремим теоріям, навпаки, наукове розуміння підходу 

подається як встановлення у науці певних кореляцій соціального та 

інформаційно-комунікаційного рівнів осягнення складних соціальних явищ.  

Інформаційно-комунікаційна характеристика явищ та фактів дійсності 

в дисертації В.Корнєєва розуміється досить широко: дослідник акцентує на 

тому, що в нових умовах інтенсифікації інформаційного простору, 

актуалізації комунікаційних функцій різних соціальних інститутів 

(наприклад, бібліотек) якісні виміри інформації в системі соціальних 

комунікацій стають відчутно іншими. Окремо в роботі подається  розуміння 

суб’єктності комуніканта, який може визначати не тільки особливості 

комунікаційних процесів, але формувати окремі комунікаційні середовища з 

відчутно відмінними правилами та функціями комунікування. 

Проектування комунікаційних середовищ як модель комунікаційної 

діяльності розглядається у четвертому розділі дисертації, аналітичному за 

своїми характеристиками. Тут окреслені подальші перспективи  

соціальнокомунікаційних досліджень, розкриваються можливості підходу на 

матеріалі вивчення тематичної спрямованості досліджень окремої 

спеціальності (за період 2008 – 2015 рр.), виявлено ефективні формати 

впровадження наукових результатів. 

Отже, можна стверджувати, що формальні вимоги обсягу дослідження, 

його структурної організації, актуальності та наукової новизни виконано на 

належному рівні. Дисертація В.Корнєєва – цікаве самостійне дослідження, 

що охоплює початковий період становлення нової наукової галузі, 

безумовно, ця робота стане важливим підсумком початкового етапу 

соціальнокомунікаційних досліджень. 

Разом з тим вважаємо за потрібне висловити кілька зауважень і 

побажань, які з’явилися при вивченні роботи. 
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