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«Функціонально-комунікаційна система малих текстових форм у мас- 

медіа: структура і типологія (на матеріалі пресових та інтернет- 

видань», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата наук
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за спеціальністю 27.00.04 -  теорія та історія журналістики

Одного разу Ернест Хемінгуей посперечався, що зможе написати 

найкоротшу розповідь, здатну зворушити й розчулити будь-якого читача. 

Він виграв суперечку: «Рог заіе: ЬаЬу зЬоез, пєуєг \уогп»  («Продаються 

дитячі черевички. Неношені»). З того часу цей текст цікавив багатьох 

авторів, які й нині намагаються скласти історію, здатну зачепити, 

здивувати і приголомшити читача в якомога стислій формі (наприклад, за 

допомогою лише шістьох слів -  як в оригіналі письменника).

Стислість та інформаційну ємність можна визнати одними з 

основних рис ефективного мас-медійного матеріалу. Сьогодні особливий 

статус у багатьох комунікативних сферах отримують так звані 

малоформатні тексти. В інформаційному суспільстві, коли простежується 

стрімке збільшення обсягів інформації, виникає необхідність швидко й 

максимально ефективно організувати й спрямувати потік необхідної 

інформації реципієнтові. Як можна подати в стислій формі якомога більше 

важливої інформації, яким шляхом формального мінімалізму створити 

ємний текст, якими інструментами можна досягги структурно- 

семантичного згортання тексту, передавши необхідну інформацію, й при 

цьому привернути та утримати увагу читача? Ці та інші питання сьогодні 

цікавлять багатьох журналістів-практиків, копірайтерів, рекламістів, що 

свідчить про затребуваність досліджень текстів малих форм.
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У зв’язку з цим надзвичайно актуальною та цікавою вважаємо 

дисертацію Катерини Сергіївни Ломоносової «Функціонально- 

комунікаційна система малих текстових форм у мас-медіа: структура і 

типологія (на матеріалі пресових та інтернет-видань», присвячене 

комплексному аналізу малих текстових форм у ЗМІ.

Запропоноване дослідження відкриває широкі перспективи для 

виявлення дієвих інструментів формування тексту стислої форми з 

високим інформаційним / емоційним / впливогенним потенціалом.

Основною метою дисертаційної роботи К. С. Ломоносової стало 

визначення структурно-типологічних, жанрово-функціональних та 

мовностилістичних характеристики текстів малої форми, розміщених у 

друкованих та інтернет-джерелах.

Привертають увагу поставлені авторкою чіткі завдання, що свідчить 

про її цілісне бачення предмета й об’єкта дослідження, конкретних шляхів 

послідовного та успішного вирішення проблеми.

Для досягнення мети Катерина Сергіївна провела комплексне 

дослідження, продемонструвавши володіння різними науковими методами 

-  дискурсивним, когнітивним, лексико-семантичним аналізами.

Саме завдяки використанню різних методик аналізу, а також широті 

залученого матеріалу дисертантці вдалося вперше запропонувати 

класифікацію ТМФ, описати їхні функції, дослідити тематичну, 

фактологічну, архітектонічну, композиційну, емоційно-експресивну, 

логіко-поняттєву, інформаційну, комунікативну структури, проаналізувати 

окремі мовностилістичні засоби, а також виявити основні вимоги до якості, 

змісту, форми подання інформації в міні-текстах.

Для визначення сутності текстів малих форм К. С. Ломоносова 

ретельно опрацювала джерельну базу, що дозволило виявити аспекти, які 

потребують подальшого вивчення. Зокрема, авторка з ’ясувала, що 

відкритими залишаються проблеми сутності, жанрової належності,



самостійності, ефективності ТМФ, які вона успішно вирішує у своїй 

роботі.

Заслуговує на схвалення авторський підхід до визначення основного 

категоріального поняття, аналізу його сутнісних ознак та особливостей. На 

відміну від багатьох дефініцій запропоноване дослідницею тлумачення 

ТМФ акцентує увагу на його найвиразніших ознаках: під текстом малої 

форми К. Ломоносова пропонує розуміти «зафіксований на письмі продукт 

мовленнєвої діяльності, що характеризується стислістю, інформаційною 

насиченістю, лаконізмом, комунікативною завершеністю, компресією та 

виразністю мовних засобів» (С. 19). Авторка слушно наголошує, що всі 

малі тексти характеризуються мовною компресією, в них кількість 

інформації передається за допомогою мінімуму мовних прийомів.

Катерині Сергіївні вдалося провести ретельний аналіз жанротворчих 

чинників, які дозволяють виокремити тексти малих форм в окрему групу 

самостійних жанрових утворень (і це при тому, що більшість дослідників 

міні-текстів у своїх роботах взагалі не приділяють уваги питанню жанрової 

специфіки цих матеріалів). Серед основних чинників авторка слушно 

виокремлює предмет розмови, призначення матеріалу, глибину 

інтерпретації фактів, способи реалізації авторами поставленої мети, 

стилістичні засоби.

На окрему увагу заслуговує соціологічне дослідження, проведене з 

метою визначення особливостей перцепції текстів малої форми. Варто 

відзначити наукову ретельність дослідниці, яка досить серйозно підійшла 

до виконання цього завдання. Катерина Сергіївна передусім обґрунтувала 

принцип добору респондентів, провела пілотне опитування, зондажне 

тестування питальника та основне опитування, крім цього, довела 

доцільність застосування критерію у і  для встановлення розбіжностей у 

відповідях респондентів.



У ході проведеного анкетування дисертантка отримала прикладні 

результати, які можуть успішно впроваджуватися у повсякденну практику 

журналістів, бути корисними при визначенні ефективності ТМФ, 

виявленні реальних вимог аудиторії до міні-текстів, що, у свою чергу, 

дозволить розробити конкретні рекомендації щодо створення ефективних 

мас-медійних матеріалів. Так, встановлено, що «найчастіше в 

інформаційно-рекламних міні-текстах респонденти потребують повноти 

інформації» (що зазначили 92 % опитаних). Міні-тексти передусім 

задовольняють потреби читачів у нових відомостях, впливають на 

прийняття рішень, що, може свідчити про ефективність таких матеріалів. 

Від інформаційно-рекламних міні-текстів аудиторія вимагає 

характеристик, не притаманних класичним інформаційним матеріалам: 

оригінальної та цікавої форми подачі (що зазначили 97%! респондентів), 

глибоко аналізу, вираження авторської позиції, гумору (С. 88-89). Як 

бачимо, сучасний читач ТМФ -  вимогливий споживач, який хоче отримати 

якісну (як за змістом, так і за формою), цікаву, креативно подану 

інформацію, на що сьогодні необхідно звернути увагу багатьом 

журналістам.

Логічним кроком дослідження є проведений комплексний аналіз 

особливостей інформаційно-рекламних ТМФ, розміщених у пресових 

виданнях та в мережі інтернет, а також дослідження структури, яка, як 

доводить дослідниця, зумовлена завданнями та функціями міні-текстів.

Позитивно оцінюючи здобутки дисертантки, вважаємо за доцільне 

зробити і ряд зауважень до тексту аналізованої розвідки.

1. На жаль, у ході визначення особливостей ТМФ К. С. Ломоносова 

досить часто лише констатує наявність тих чи інших ознак, не вдаючись до 

ретельного аналізу конкретних матеріалів. Так, недостатньо 

аргументованими виявляються висновки авторки щодо типологічних 

особливостей малих текстових форм: у підрозділі 3.1 авторка у наведених



таблицях лише констатує наявність певної типології, не вдаючись до її 

аналізу (С.92-97). У зв’язку з цим виникають питання: Чим відрізняються 

між собою тексти, призначені для певної групи осіб, та тексти, розраховані 

на вузьку аудиторію? Яка різниця між оцінними рецензіями та рецензіями- 

враженнями (адже враження також містить оцінку)? На якій підставі 

виокремлено міні-рецензії на кінопродукти та міні-рецензії на мистецькі 

заходи, у той же час афіші, на думку авторки, можуть бути лише одного 

виду -  афіші мистецьких заходів (а до якого розряду віднести кіноафіші)?

2. На наш погляд, недостатньо аргументованим виявися вибір 

емпіричного матеріалу дослідження: для аналізу ТМФ пресових видань 

дисертантка обрала всеукраїнські та регіональні друковані ЗМІ, при цьому 

у ході аналізу не було з ’ясовано, чи впливає вид видання на специфіку 

ТМФ, чи мають міні-тексти, розміщені у всеукраїнських та регіональних 

виданнях, спільні та / чи відмінні ознаки.

3. Дещо недоопрацьованими вбачаємо окремі загальні висновки 

роботи. Зокрема, дублюючи уже описані в розділах отримані результати 

дослідження, дисертантці не вдалося узагальнити окремі положення, що 

виносяться на захист (див., наприклад, третій загальний висновок роботи 

наС. 191-194).

Незважаючи на висловленні зауваження, зазначимо, що дисертація 

Ломоносової Катерини Сергіївни є завершеним науковим дослідженням, 

виконаним на актуальну тему. Оформлення і структура викладу матеріалу 

узгоджуються із завданнями та основними етапами дослідження, кожна 

структурна частина розкриває певний аспект загальної теми. Безперечну 

актуальність отриманих результатів дослідження, їх новизну та 

самостійність засвідчує високий рівень апробації результатів дослідження 

—  у 8 публікаціях (5 із яких було надруковано у фахових виданнях), а 

також у доповідях на всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-



практичних конференціях. Опубліковані статті за своїм змістом та обсягом 

розкривають зміст роботи, представленої до захисту.

Усе це дає підстави стверджувати, що дисертація Ломоносової 

Катерини Сергіївни «Функціонально-комунікаційна система малих 

тестових форм у мас-медіа: структура і типологія (на матеріалі пресових та 

інтернет-видань)» є завершеною і самостійною. Вона концептуально і 

структурно відповідає вимогам до робіт такого рівня, оформлена згідно з 

вимогами п. 10 та п. 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 дисертацій на здобуття наукового 

ступеня кандидата із соціальних комунікацій, а її автор Ломоносова 

Катерина Сергіївна заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю за 27.00.04 -  

теорія та історія журналістики.

Доктор наук із соціальних комунікацій, 

професор, декан факультету журналістики 

Національного університету

«Одеська юридична академія»

Л І Д П И С  З А С В І Д Ч У Ю
Вчейі^секретар НУ "ОЮА"
Дудд&дко в. в.
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ВІДГУК

офіційного опонента
на дисертацію Ломоносової Катерини Сергіївни

«ФУНКЦІОНАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНА СИСТЕМА МАЛИХ 
ТЕКСТОВИХ ФОРМ У МАС-МЕДІА: СТРУКТУРА І ТИПОЛОГІЯ (НА 

МАТЕРІАЛІ ПРЕСОВИХ ТА ІНТЕРНЕТ-ВИДАНЬ)», 
подану на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних 

комунікацій за спеціальністю 27.00.04 -  теорія та історія журналістики на 
засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.001.33 в Інституті журналістики 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

У сучасному розвитку журналістикознавства пильної уваги потребує 

вивчення інформаційних жанрів журналістики, оскільки тексти малої форми 

сьогодні стають найпопулярнішими й найпоширенішими.

Актуальність дослідження не викликає сумніву. Вона зумовлена 

кількома чинниками. По-перше, проблема, що досліджується, є об’єктивною 

потребою визначити місце міні-творів у жанрових групах, проаналізувати й 

підсумувати наукові розвідки не тільки українських, але й іноземних 

журналістикознавців. По-друге, тексти малої форми інформаційного або 

рекламного спрямування є превентивними повідомленнями про майбутні 

події, а отже, спонукають суспільство до дії. Погоджуємось із твердженням 

авторки, що в сучасному світі глобальний інформаційний простір 

перенасичений повідомленнями, отже, малі тексти користуються більшим 

попитом у суспільстві, ніж матеріали аналітичних та художньо- 

публіцистичних жанрів, які мають значний обсяг.

Дисертанткою опрацьовано значний масив інформації у відносно новій 

площині, що дозволяє розставити дещо інші, порівняно з усталеними, 

акценти в розгляді теми дослідження.

Своєрідність дослідження Катерини Ломоносової полягає в цілісному 

та всебічному підході до проблеми вивчення й класифікації міні-текстів у 

сучасному комунікаційному середовищі. У процесі розв’язання поставлених 

завдань дисертантка повсякчас звер кола наукових
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авторитетних джерел. Рецензоване дослідження є актуальною науковою 

розвідкою, у якій здійснено прикладний аналіз інформаційно-рекламних 

міні-текстів, встановлено відмінність текстів малої форми від рекламних 

матеріалів, виявлено основні вимоги аудиторії до різних типів міні-текстів, 

відокремлено публіцистичні ТМФ інформаційно-рекламного характеру від 

рекламних матеріалів. Труднощі наукового осмислення та фіксації знання 

про ТМФ пов’язані з дискутивністю та проблемністю навіть самого поняття, 

вже не кажучи про його параметри. Відтак, спроба дисертантки заглибитись 

у сутність явища, намагання охарактеризувати специфіку, виявити вимоги 

читачів до різних типів міні-текстів є, на нашу думку, ціннісною та 

успішною.

Об’єктивність та раціональність основних дослідницьких прийомів 

обґрунтовуються серйозним науковим підходом К. Ломоносової до форму

лювання основної гіпотези дослідження та її доведення на теоретико- 

методологічному, аналітичному й емпіричному рівнях. Поставлені завдання, 

об’єкт і предмет зумовили чітке структурування дисертаційної роботи, яка 

містить чотири розділи. Отримані результати представляють цінність для 

науки, мають великий потенціал для їх практичного застосування.

Можна констатувати: задум, актуальність теми, ії практична

спрямованість і наукова новизна заслуговують позитивного відгуку. 

Композиція дисертації охоплює найважливіші аспекти досліджуваної теми й 

виправдана логікою дослідження.

У процесі роботи над теоретичною частиною авторка успішно про

демонструвала дослідницькі вміння, послідовно та логічно вирішувала 

поставленні завдання. У першому розділі «Текст малої форми як 

комунікаційний феномен» Катерина Ломоносова систематично обґрунтовує 

парадигму наукових інтерпретацій дефініцій тексту малої форми, вивчає 

розбіжності в поглядах дослідників, зокрема, М. Гусара, А. Македонцева,
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І. М ’ясникова, К. Нечаєва, К. Панченка, Г. Плотникова, О. Таюпова,

О. Тертичного, Є. Толстолуцької, та ін.

Дослідниця розглядає міні-тексти як окремі, самостійні жанрові форми, 

незважаючи на їх подібність до усталених жанрових груп. У підрозділі 

1.1. «Парадигма текстів малої форми» аналізується ступінь наукового 

дослідження ТМФ. Авторка пропонує власну класифікацію текстів, ознакою 

яких є невеликий обсяг (с. 12).

Дослідниця в підрозділі 1.2. «Мова та стиль текстів малої форми», 

опрацювавши теоретичну базу, робить висновок, що «...усі малі тексти 

характеризуються економією мовних засобів та компресією, використанням 

особливих стилістичних засобів» (с.ЗЗ), проте не наводить жодного 

прикладу.

У підрозділі 1.3. «Функції та засоби впливу текстів малої форми на 

аудиторію» Катерина Ломоносова визначає основні функції міні-текстів: 

інформаційну та функцію впливу. Дослідниця акцентує увагу на необхідності 

подальшого дослідження «проблеми комплексного функціонального аналізу 

малих текстових форм» (с. 39). Хоча також помітними є деякі суперечності, 

пов’язані з оцінками функцій рекламних та інформаційно-рекламних текстів 

різних дослідників, яких можна було уникнути, якби дисертантка 

висловлювала власну обґрунтовану позицію з приводу тієї чи іншої праці.

Найбільш ґрунтовними в дисертації є другий і третій розділи, 

присвячені комунікативно-перцептивним аспектам дослідження ТМФ та 

жанровим і мовностилістичним характеристикам інформаційно-рекламних 

міні-текстів.

Другий розділ «Комунікативно-перцептивні аспекти дослідження міні- 

текстів», який складається з чотирьох підрозділів, присвячено дослідженню 

джерельної бази та аналізу результатів проведеного анкетування. Це, на 

думку дослідниці, дозволяє «визначити ефективність ТМФ, виявити потребу
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аудиторії в цікавій та оригінальній формі подання інформації, у вираженні 

автором суб’єктивних поглядів та оцінок» (с. 88).

У підрозділі 2.1. «Джерельна база дослідження» обґрунтовується 

доцільність обраного для аналізу матеріалу. Дисертантка вперше в роботі 

визначає часовий зріз досліджуваних матеріалів. Проте виникає питання в 

доцільності функціонування окремого підрозділу, який складається з 2 (!) 

сторінок.

У підрозділах 2.2. «Методологія дослідження малих текстових форм» 

та 2.3. «Процедура проведення анкетування» Катерина Ломоносова 

обґрунтовує доцільність обраних у роботі методів дослідження. Дослідниця 

подає ґрунтовний опис проведення анкетування, аргументує доцільність 

вибірки, пропонує логічне пояснення обраної системи обчислювання 

результатів, аргументує рішення дослідити розмаїття ТМФ за 15 років. 

Авторка зазначає, що «це дозволило додатково виявити, як популярні теми, 

образи, тренди відбиваються в міні-текстах» (с. 88). Проте в роботі не 

зазначено, яким чином змінювалися МТФ протягом 15 років.

У підрозділі 2.4. «Особливості перцепції текстів малої форми» 

проаналізовано відповіді респондентів. Потрібно зазначити, що завдання 

досить складне, враховуючи об’ємний матеріал, який потребував аналізу та 

перевірки. Окрім того, К. Ломоносова подає практичні рекомендації для 

написання міні-текстів. Дисертантка зазначила, що найбільше в 

інформаційно-рекламних текстах респонденти потребують повноти та 

об’єктивності інформації.

Третій розділ «Типологічні, жанрово-функціональні та мовностилістичні 

характеристики текстів малої форми» складається з чотирьох підрозділів. 

Цікавим є підрозділ, присвячений типологічним особливостям малих 

текстових форм, де запропоновано класифікацію за типологічними ознаками 

анонсів, анотацій, міні-рецензій, міні-оглядів, оголошень, афіш. 

Пропонується типологія ТМФ за п’ятьма критеріями: за цільовою
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аудиторією, за тематичним спрямуванням, за джерелом розміщення, за 

функціями, за характером інформації. У підрозділі 3.2. «Жанрова 

характеристика текстів малої форми» дисертантка доводить, що ТМФ «...є  

самостійними жанровими утвореннями, незважаючи на їхню подібність до 

традиційних жанрів..» (с. 109). Високої оцінки заслуговує детальний 

порівняльний аналіз інформаційних повідомлень і суто рекламних. 

Розглядаючи особливості контенту інформаційно-рекламних текстів малої 

форми дисертантка акцентує увагу на тому, що «...ТМФ, написані 

журналістами й розміщені в мас-медіа, варто відмежувати від класичних 

рекламних повідомлень» (с. 100).

У підрозділі 3.3. «Функціональна спрямованість текстів малої форми» 

Катерина Ломоносова майстерно визначила функції інформаційно-рекламних 

і рекламних міні-текстів. Проте в кінці підрозділу міститься повтор 

вищезазначених функцій. Більш доцільно було б винести їх у висновок до 

розділу.

У підрозділі 3.4. «Лінгвальні особливості текстів малої форми» детально 

аналізуються лексико-стилістичні особливості та синтаксичні 

характеристики текстів малої форми. Дослідниця в процесі прискіпливого 

аналізу джерельної бази приходить до висновку, що, незважаючи на 

невеликий обсяг, ТМФ часто містять низку засобів увиразнення мови. У 

роботі виділені найпоширеніші засоби ємного передавання змісту в ТМФ 

(тропи, стилістично забарвлена лексика, фразеологізми, приказки, афоризми, 

прислів’я тощо).

Четвертий розділ присвячений глибокому аналізу структури малих 

текстів. Дисертантка досліджує фактологічну (4.1.), тематичну (4.2.), 

архітектонічну (4.З.), композиційну (4.4.), емоційно-експресивну (4.5.), 

логіко-поняттєву (4.6.), інформаційну (4.7.), комунікативну (4.8.) структури 

текстів малої форми.

Підсумовуючи аналіз змісту дисертації, констатуємо, що дослідження
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загалом справляє позитивне враження. Роботу відзначає висока філологічна 

культура, поєднання різних видів аналізу тексту, вільне володіння сучасною 

термінологією у сфері соціальних комунікацій, вдала розробка анкети, 

результати якої дають можливість покращити якість ТМФ.

Практична цінність результатів дослідження полягає в можливості їх 

використання в подальших теоретичних розробках не тільки у сфері 

журналістики, а й у сфері рекламної діяльності. Окрім того, представлена 

робота стане у нагоді журналістам, які пишуть інформаційно-рекламні міні- 

тексти, адже зроблені Катериною Ломоносовою висновки є повними й 

узагальнюють послідовність викладеного в розділах матеріалу відповідно до 

поставлених завдань, розкривають глибинну багатогранність проведеного 

наукового дослідження й демонструють практичні здобутки у сфері 

дослідження текстів малої форми рекламного та інформаційно-рекламного 

характеру.

Безперечну новизну отриманих результатів дослідження 

Катерини Ломоносової, їх актуальність та самостійність засвідчує високий 

рівень апробації результатів дослідження -  5 статей у фахових наукових 

виданнях, 1 стаття в іноземному науковому виданні, 2 статті в інших 

наукових виданнях. Автореферат дисертації повністю відповідає змістові й 

структурі роботи та зробленим у ній висновкам й повною мірою відображає 

основні наукові результати дослідження.

Разом з тим вважаємо за потрібне висловити кілька зауважень і 

побажань, які з ’явилися в процесі вивчення роботи.

1. У підрозділі 1.2. «Мова та стиль текстів малої форми» здобувачка 

звертає увагу на прийоми побудови інформаційно-рекламних текстів, 

аналізує лінгвальні засоби міні-текстів, однак не наводить прикладів 

із текстів самих інформаційно-рекламних повідомлень, натомість 

обмежується суто теоретичним аналізом.
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2. Доцільним, на нашу думку, було б окреслити хронологічні межі 

дослідження у вступі. Проте визначений період дослідження зустрічаємо 

вперше тільки в другому розділі (с. 41). Також не зрозуміло, чим 

зумовлені такі хронологічні межі дослідження та логіка вибору преси й 

інтернет-видань.

3. Вважаємо за доцільне уточнити, у чому дослідниця бачить 

принципову відмінність дефініцій «інформаційно-рекламні ТМФ» та 

«рекламні ТМФ».

4. На с. 46-47 дисертації, аргументуючи логіку формування вибірки

анкетування, К. Ломоносова зазначає: «Представникам технічних

спеціальностей інколи було складно оцінити окремі характеристики 

анонсів (наприклад, мову, стиль написання тощо), у них могло не бути 

побажань стосовно вдосконалення змісту та форми цих текстів... 

Опитавши переважно представників гуманітарних професій, які частіше 

читають міні-тексти, ми змогли отримати ґрунтовні, об’єктивні відповіді 

людей, що розуміють специфіку малих форм». Логічно припустити, що в 

такому разі результати анкетування будуть об’єктивними тільки для 

представників гуманітарних професій. Якщо дослідження потребує 

ґрунтовних, розлогих, об’єктивних відповідей респондентів, доцільніше 

було б користуватися якісними методами дослідження (фокус-група, 

глибинне інтерв’ю тощо), а не кількісними.

Висловлені зауваження й побажання в жодному разі не нівелюють 

цінності дослідження. Отримані автором результати достовірні, науково 

обґрунтовані, конкретизують низку теоретичних та практичних проблем 

журналістики.

Дисертація «Функціонально-комунікаційна система малих текстових 

форм у мас-медіа: структура і типологія (на матеріалі пресових та інтернет- 

видань)», що є завершеним самостійним дослідженням, відповідає вимогам 

до дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних



8

комунікацій, Порядку присудження наукових ступенів і присудження 

вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 567, а її авторка 

Ломоносова Катерина Сергіївна заслуговує присвоєння їй наукового ступеня 

кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.04 -  теорія 

та історія журналістики.

Кандидат наук із соціальних 
комунікацій, доцент, 
завідувач кафедри реклами і 
зв’язків з громадськістю
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