
 

 

В І Д Г У К  

 
 

офіційного опонента на дисертацію  

Михайлової Оксани Павлівни 

«Відображення соціальних проблем у сучасних мас-медіа України», 

подану на здобуття наукового ступеня  

кандидата наук із соціальних комунікації  

за спеціальністю 27.00.01 –  

теорія та історія соціальних комунікацій 

 

 

Рецензована праця піднімає важливі науково-практичні проблеми – 

визначає тенденції, правила та принципи висвітлення соціальної 

проблематики у випусках українських телевізійних новин. Причому 

вагомість названих вище проблем в контексті сучасної суспільно-

політичної ситуації в Україні та в умовах воєнної агресії, полягає в 

актуалізації соціальної проблематики у мас-медійному процесі та у появі 

нових її аспектів. 

У дисертаційному дослідженні Оксани Михайлової вперше системно 

розглянуто й класифіковано критерії актуальних проблем соціальної 

практики в інформаційних програмах загальнонаціональних телеканалів, 

окреслено проблемно-тематичні напрями, в межах яких реалізуються 

матеріали з відображення соціальних проблем, проаналізовано тенденції 

висвітлеення соціальних проблем у випусках інформаційних програм. 

І хоча не можна говорити про роботу в сенсі остаточного і однозначного 

вирішення проблеми здійснення типологічного аналізу соціальних проблем 

в інформаційних телепрограмах, однак варто позитивно відзначити 
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глибокий науковий підхід авторки до удосконалення типологічної 

парадигми соціальної проблематики в українських телевізійних мас-медіа 

із урахуванням результатів опитування та експертного інтерв’ю (що дало 

можливість дисертантці простежити підходи саморегуляції медіаредакцій 

загалом та журналістів зокрема щодо відображення соціальних проблем).  

Результати дослідження дисертантки ґрунтуються на великому за 

обсягом фактичному матеріалі (джерельною базою став контент випусків 

інформаційних програм телевізійних каналів СТБ, ICTV, 1+1 протягом 

2011 – 2016 років), студіювання якого дало можливість закласти підґрунтя 

для подальших наукових досліджень українського телепростору в контексті 

реалізації соціальної проблематики.  

Варто наголосити на актуальності теми роботи, яка виконана в межах 

комплексних науково-дослідних тем Інституту журналістики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Український медійний 

контент у соціальному вимірі» (№ 11БФ045-01) та «Дослідження у галузі 

українського журналістикознавства: методологія, термінологія і стандарти» 

(№ 06БФ045-01).   

Актуальність дисертації виявляється ще й у тому, що Оксана 

Павлівна вперше теоретично й експериментально виявила та обґрунтувала 

типові соціальні проблеми нашого часу у проекції телевізійних мас-медіа 

України (проблем людей, що живуть з  ВІЛ/СНІД, проблеми людей з 

інвалідністю, проблеми безпритульних та ув’язнених, проблеми 

внутрішньо переміщених осіб, волонтерський рух та капеланство тощо). 

Дисертантка справедливо наголошує, що «характерною ознакою контенту 

медіа загалом та інформаційних телепрограм зокрема є чітке розмежування 

проблем соціальних, які з’являлися, формувалися та актуалізувалися в 

суспільстві поступово та тих, які з’явилися на порядку денному з початком 

агресії Росії на Донбасі» (с. 5). 
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У дисертації чітко визначено мету та завдання дослідження, 

відповідно до яких логічно вибудовано структуру роботи. Продумана 

структура дисертації дає підстави говорити про якість теоретико-

практичного осмислення проблеми, а отже й про об’єктивність 

дослідження та його результатів. 

Згідно з поставленими завданнями у роботі сформульовано 

обґрунтовані висновки, які засвідчують цілісність і завершеність 

дослідження. Окремі положення й результати дослідження викладено в 

10 наукових публікаціях.  

Найбільш вагомими досягненнями здобувачки вважаємо такі: 

1. На основі аналізу теоретико-методологічних праць із 

відображення соціальних проблем визначено та обґрунтовано загальні 

журналістські стандарти висвітлення подій в теленовинах. 

2. Здійснено практичне дослідження змісту інформаційних 

телепрограм українського телебачення та розглянуто порядок денний та 

структуру новинних блоків на українському телебаченні. Наголошено на 

важливій ролі і змісту, і форми, і мовного втілення журналістського 

матеріалу на соціальну тематику. 

3. Вперше методом контент-аналізу з’ясовано тенденції 

відображення перманентних соціальних проблем у теленовинах трьох 

українських каналів (СТБ, ICTV, 1+1). Визначено інформаційні приводи, 

мікротеми, типові фабули телесюжетів, у яких актуалізуються соціальні 

проблеми.  

4. Ретельно проаналізовано соціальні проблеми, явища та процеси, 

що виникли в умовах російсько-української війни, а також окреслено 

проблемно-тематичне коло телесюжетів, у яких висвітлено соціальні 

проблеми. Дисертантка послідовно доводить, що «контент інформаційних 

програм безпосередньо залежить від суспільно-політичної ситуації в країні. 
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У випадку важливих суспільних подій, змін у політиці чи економіці випуск 

новин насамперед формується з топових матеріалів» (с. 59). 

5. Особливу цінність мають укладені дисертанткою правила та 

принципи відображення соціальних проблем у телеефірі (с. 88–90). 

З огляду на проаналізовані практичні та теоретичні розробки, проведені 

Оксаною Михайловою опитування та експертні інтерв’ю, було 

удосконалено існуючі рекомендації та розширено їх, сформульовано 

рекомендації для телевізійних журналістів, які розробляють соціальну 

проблематику. 

Перевагою текстової частини дисертації є вдале поєднання аналізу 

результатів проведеного авторкою опитування журналістів (і на цій основі 

виокремлення схем саморегуляції в межах редакцій інформаційних 

програм) та студіювання багатого джерельного матеріалу (нормативно-

правових документів та документів декларативного характеру; контент 

випусків інформаційних програм трьох українських телеканалів протягом 

2011–2016 років). 

Висновки, які завершують дисертаційну роботу, ґрунтовні й 

відповідають змістові та характерові проведеного дослідження. 

Дисертація й автореферат оформлені відповідно до вимог 

Міністерства освіти і науки України, що висуваються до кандидатських 

дисертацій. Зміст автореферату ідентичний основним положенням 

дисертації. Мова текстової частини дослідження, наукових публікацій 

дисертантки відповідає вимогам наукового стилю.  

Вважаємо, що мета роботи реалізована, поставлені завдання – 

виконано, а тему – розкрито. Висновки презентують найбільш вагомі 

результати дисертації, повно і системно розкривають хід і знахідки 

дослідження. 
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Але поряд із позитивними моментами, значущими висновками варто 

відзначити певні твердження здобувачки, які можуть слугувати підґрунтям 

дискусії під час захисту дисертації: 

1. Хоча дослідження базується на аналізі значної кількості сюжетів 

телевізійних новин українських каналів, однак немає чіткого 

обґрунтування, чому саме джерельною базою обрано випуски новин на 

каналах СТБ, ICTV, 1+1 та яким чином (за якими критеріями, показниками, 

параметрами тощо) здійснювалася вибірка матеріалів саме соціальної 

тематики.  

 2.  Оксана Михайлова окреслює «загальні тенденції щодо принципів 

висвітлення соціальної проблематики» на трьох українських 

телеканалах (с. 59–73). У цьому контексті виникає запитання, чи 

зафіксовано тенденції, які характеризують специфіку відображення 

аналізованого явища на кожному телеканалі окремо, аби зрозуміти, яке 

місце посідають новинні сюжети, в яких актуалізується соціальна тематика, 

у системі кожного зі студійованих телеканалів? 

3. Студіюючи контент інформаційних програм українського 

телебачення, Оксана Павлівна констатує, що у теленовинах висвітлюють 

соціальні проблеми і справедливо вказує на тенденцію «тяжіння до 

вирішення соціальних проблем на всіх телеканалах» (с. 73), однак не 

описує детально, яким чином телебачення допомагає вирішувати 

аналізовані соціальні проблеми. Вважаємо за доцільне під час захисту 

конкретизувати висловлене твердження.  

Названі зауваження не знижують у цілому теоретичного та 

практичного значення роботи, яка виконана на належному професійному 

рівні, є актуальним дослідженням, завершеною науковою працею, в якій 

отримано нові науково обґрунтовані результати в контексті особливостей 

висвітлення в телеефірі проблем соціальної практики. 
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Результати проведеного дисертанткою експертного опитування 

можуть бути використані журналістами, відеооператорами для 

вдосконалення своїх телесюжетів, у яких актуалізуються соціальні 

проблеми, а також телевізійними редакторами для врахування під час 

верстки новинних блоків специфіки подачі сюжетів на соціальну тематику. 

Новизна і важливість одержаних здобувачкою результатів, їх 

обґрунтованість і достовірність, а також практична цінність 

сформульованих положень і висновків у сукупності дають підстави для 

висновку про те, що дисертаційна робота відповідає вимогам п. 11 та п. 13 

«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, які висуваються до 

кандидатських дисертацій, відповідно до яких авторка цього дослідження – 

Оксана Павлівна Михайлова – заслуговує на присудження наукового 

ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 

27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій. 
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ВІДГУК 
 

офіційного опонента  

на дисертацію Михайлової Оксани Павлівни 

«ВІДОБРАЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ  

У СУЧАСНИХ МАС-МЕДІА УКРАЇНИ», подану  

на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій 

 за спеціальністю 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій 

 

Публікації, які висвітлюють питання, що особливо турбують людей,  

посідають чільне місце в «порядку денному» сучасних медіа. Тому соціальна 

проблематика в мас-медіа неодноразово привертала увагу різних авторів. 

Однак, попри свою актуальність, вона й досі не мала належного висвітлення. 

Дослідження соціально важливих повідомлень актуальне насамперед у 

контексті їх відображення в телевізійному ефірі. З огляду на це актуальність 

теми «Відображення соціальних проблем у сучасних мас-медіа України» не 

викликає жодних сумнівів. 

Закономірним  з огляду на актуальність теми є зв’язок дисертаційної 

роботи з науковими планами, темами. Дисертацію виконано в межах 

науково-дослідних тем Інституту журналістики Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Дослідження в галузі українського 

журналістикознавства: методологія, термінологія і стандарти» (№06БФ045-

01) та «Український медійний контент у соціальному вимірі» (НДР 

№11БФ045-01), що дає підстави стверджувати: тема відповідає потребам 

сучасної науки про соціальні комунікації. 

Дисертантка поставила собі за мету визначити тенденції, правила та 

принципи висвітлення соціальної проблематики у випусках українських 

теленовин. Задля досягнення цієї мети вона виконала великий обсяг 

різноаспектних досліджень. 

Вивчивши наявні напрацювання, осмисливши реалії практичних 

медіакомунікацій, Оксана Павлівна Михайлова системно розглянула й 
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  2

класифікувала  критерії актуальних проблем соціальної практики в 

інформаційних програмах загальнонаціональних телеканалів; окреслила 

проблемно-тематичні напрями, в межах яких реалізуються матеріали з 

відображення соціальних проблем; виокремила схеми саморегуляції в 

редакціях інформаційних програм.  

Рецензована робота є цікавою та затребуваною, бо дає нам 

квінтесенційні витяги сучасних тенденцій відображення соціальних проблем 

у випусках інформаційних програм вітчизняного телебачення. Міркування 

про необхідність враховувати і професійні журналістські принципи, і  

специфіку кожної вразливої групи населення під час висвітлення інформації 

про неї в телематеріалі завдяки проведеному аналізові отримують своє 

емпіричне підґрунтя.    

Дисертантка наголошує, що є соціальні проблеми, до яких медіа 

звертаються більш охоче, і є теми, які даються журналістам украй складно, а 

тому з’являються в ефірі нечасто. Вона робить припущення і підтверджує 

конкретними прикладами, що це залежить від принципів, якими 

послуговуються медіаредакції, повідомляючи, наприклад, про людей з 

інвалідністю, переселенців, волонтерів та військових капеланів.  

У першому розділі «Історіографія досліджень відображення 

соціальних проблем у медіа» дослідниця ґрунтовно аналізує наукові 

надбання в межах теми з опертям на праці знаних теоретиків, однак не 

оминає увагою також і напрацювання журналістів-практиків. Аналіз 

дозволив їй зробити висновок про те, що окремі соціально дражливі теми 

досліджували більше практики, аніж теоретики, з чого склалося враження 

про брак практичного розуміння науковцями цієї проблеми. Водночас, коли 

за дослідження теми, наприклад, внутрішньо переміщених осіб беруться суто 

практики, виникає загроза формування необ’єктивного дослідження. Тому 

дисертантка наголошує, що теоретикам та практикам вітчизняних медіа 

бракує взаємодії та постійного взаємомоніторингу.  
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У другому розділі «Загальна характеристика телеканалів «1+1», 

«ICTV» «СТБ» та інформаційних програм «ТСН», «ФАКТИ», «ВІКНА-

Новини», окрім аналізу верстки новин, контенту, форм та жанрів, 

дослідниця значну увагу приділяє мовному аспекту відображення соціальних 

проблем. Актуальним є висновок щодо мовних принципів – вона стверджує, 

що відсутність єдиного тезаурусу телевізійних сюжетів на зазначені теми дає 

різний наслідок. З одного боку, аудиторія нелегко сприймає різну лексику на 

позначення одного й того ж явища, особливо якщо її використано некоректно 

(щодо біженців, внутрішньо переміщених осіб, переселенців), з іншого – 

саме брак термінологічних одиниць на позначення різних соціально 

вразливих груп спонукає шукати більш толерантні та коректні слова. 

Третій розділ «Принципи висвітлення соціальної проблематики в 

теленовинах» присвячений суто результатам дослідження.  У ньому 

окреслено тематично-проблемне коло телевізійних сюжетів, у яких 

відображені соціальні проблеми. У підрозділі детально розглянуто, як часто, 

у якому вигляді та з якою метою відображаються такі соціальні проблеми, як 

проблеми людей, що живуть з ВІЛ, проблеми ув’язнених, інвалідів і 

безпритульних. а також соціальні явища, які актуалізувалися в умовах 

російсько-української війни: проблеми внутрішньо переміщених осіб, 

діяльність волонтерів, капеланів.  

 У цьому розділі сформовано практичні рекомендації щодо 

відображення соціальних проблем у мас-медіа. 

Вважаємо, що дисертаційне дослідження О. П. Михайлової є завершеною 

працею, в якій отримано нові науково обґрунтовані результати, що в 

сукупності вирішують важливе наукове завдання для галузі науки «Соціальні 

комунікації». Його результати і висновки придадуться в медійній практиці 

для вдосконалення професійних журналістських стандартів, стануть у 

пригоді викладачам навчальних дисциплін відповідної тематики. 
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У цілому позитивно оцінюючи наукове та практичне значення отриманих 

дисертанткою результатів дослідження, слід вказати на дискусійний характер 

окремих положень та висловити деякі зауваження до змісту роботи: 

 

1. Складається враження, що авторка використала не всі можливості 

зазначених нею в дисертації методів дослідження. Наприклад, 

доречним був  би аналіз порядку денного інформаційних програм до та 

після агресії Росії, що дало б можливість зробити висновки про 

висвітлення соціальних проблеми  довоєнного та повоєнного періодів. 

Крім цього, варто було би чітко окреслити (як мінімум, перерахувати) 

соціальні проблеми, які існували в українському суспільстві раніше,  до 

2013 р. Таким чином можна було би оцінити весь їх спектр і, можливо, 

навіть виділити ті, що потребують більш інтенсивного висвітлення 

медіа. 

2. На с. 9–10 пункт, де перераховано методи дослідження, має назву 

«Методологія дослідження». З огляду на цю назву хотілось би під час 

захисту отримати пояснення, розрізняє дисертантка терміни 

«методологія» і «метод» чи вважає їх синонімами?  

3.  Під час висвітлення історіографії відображення соціальних проблем у 

мас-медіа авторці варто було проаналізувати наукові надбання із 

суміжних галузей знань – соціології, психології,  політології, 

антропології тощо. Це збагатило б історіографічний спектр роботи й, 

імовірно, дало би можливість глибше розглянути деякі аспекти 

досліджуваної теми. 

4. Окремо варто звернути увагу на мову дисертаційної роботи. Вона не 

завжди є суто науковою. Відчувається, що дослідниці бракує чітких 

емоційно нейтральних формулювань. Свій відбиток накладає 

причетність дослідниці до практичної журналістики.  
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Висловлені зауваження та побажання не впливають на загальну 

позитивну оцінку роботи. У цілому дисертація О. П. Михайлової є 

актуальним і ґрунтовним дослідженням. Вона виконана на достатньому 

науковому рівні, містить важливі теоретичні положення та має практичне 

значення. 

Автореферат та опубліковані статті повністю передають зміст роботи. 

На підставі викладеного можна зробити висновок, що дисертація 

«Відображення соціальних проблем у сучасних мас-медіа України» за 

змістом та оформленням відповідає вимогам нормативних документів, 

зокрема п. 11 і п. 13 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння 

вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого 

постановою Кабінету міністрів України № 567 від 24.07.2013 р., що 

висуваються до кандидатських дисертацій, а її авторка Михайлова Оксана 

Павлівна заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата наук із 

соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.01 – теорія та історія 

соціальних комунікацій. 

 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/

