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Заповнення лакун у дослідженні жіночого медійного дискурсу вважаємо 

нагальним завданням для історії української журналістики. Це стосується як 

відкриття науковій спільноті і широкому загалу імен забутих, незнаних, 

маловідомих журналісток, видавчинь, редакторок, так і введення до наукового 

обігу їхніх публікацій. Журналістика моди другої половини XIX - першої 

третини XX ст. - окремий, вартий наукової уваги аспект преси цього періоду, 

оскільки різні періодичні видання (жіночі, суспільно-політичні, універсальні 

та ін.) висвітлювали питання моди, її провідних тенденцій, надавали 

інформацію про актуальні моделі одягу, давали практичні поради жінкам 

щодо виготовлення одягу тощо. Проте цілісні дослідження подібної

проблематики відсутні в українському пресознавстві.
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Крім того, розвиток українських ЗМІ свідчить про те, що вони 

перебувають на етапі становлення фешн-журналістики на платформах онлайн- 

медіа та нових медіа. Тому для сучасної журналістики надзвичайно важливо у 

своєму розвитку спиратися на вітчизняний досвід і традиції у сфері 

висвітлення моди, а для журналістикознавства - досліджувати провідні
• •• • •• •тенденції цього сегменту української преси.

Зважаючи на все вищезазначене, можемо визнати дослідження 

Астапцевої Христини Андріївни, присвячене перетину журналістики і моди в 

інформаційному і соціокультурному вимірах, актуальним для історії 

української журналістки. Дисертантка цілісно і всебічно проаналізувала 

львівську журналістику моди 1853-1939 рр., визначила її провідні тенденції, 

охарактеризувала її національні, жанрові і тематичні особливості.

Робота Астапцевої Христини Андріївни пов’язана з держбюджетними 

кафедральними темамами «Творення сучасного інформаційного продукту: 

теоретичні та практичні аспекти» (2016-2019) та «Актуальні проблеми 

функціонування медіасфери» (2020). Дисертація також виконувалась у межах 

наукових тем Інституту книгознавства - «Атрибуція та експертиза як складові 

наукових досліджень книжкових та інших бібліотечних пам’яток» (2019-2021) 

та Інституту інформаційних технологій - «Бібліотечні портали знань» (2020- 

2022) Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

Структура роботи визначена поставленими завданнями: перший том 

роботи складається з вступу, трьох розділів і висновків. Другий том роботи - 

це покажчик інформаційних матеріалів про моду у львівській пресі 1853— 

1939 рр.

У вступі мета сформульована чітко, з нею логічно пов’язані завдання 

роботи. Теоретико-методологічний інструментарій роботи дібраний вдало і є 

адекватним щодо вирішення поставлених завдань.

У першому розділі узагальнено, систематизовано та проаналізовано 

праці дослідників як з історії журналістики, так і зі сфери моди. З огляду на те, 

що бракує вітчизняних студій, присвячених фешн-журналістиці, у роботі



приділено значну увагу фундаментальним зарубіжним дослідженням, зокрема 

працям A. Cain та Р. Furbank, К. Swanson та J. Everett, J. Bradford, K. Best та ін.

Українська наука має здобутки у дослідженні галицької преси, а також 

її сегменту - жіночої преси: це праці М. Мартинюка, Н. Сидоренко, 

Л. Сніцарчук та ін. Саме огляд цих досліджень дозволив дисертантці 

стверджувати, що Львів - це «мала батьківщина української журналістики 

моди» [с. 22]. Авторка переконливо доводить, що журналістика моди виникла 

саме на шпальтах західноукраїнських жіночих періодичних видань.

У цьому розділі уточнюється й об’єкт дослідження, до якого, окрім 

жіночих часописів, дисертантка правомірно залучає й шпальти популярних 

львівських газет «Жіноча сторінка» (українська газета «Діло») і «Нашим 

читачкам» (українська газета «Новий Час»), «Z krainy szyku і mody» 

(польськомовна єврейська газета «Chwila: Dziennik dla spraw politycznych, 

społecznych i kulturalnych»). Слушною вважаємо висловлену у роботі думку 

про те, що компаративний аналіз львівських часописів, які видавалися різними 

етнічними групами, дозволить більш повно охарактеризувати методи і 

прийоми фешн-журналістики того часу.

Здобутком дисертантки є те, що вона віднайшла й маловідомий жіночий 

журнал «Очаг», який значну увагу приділяв моді. Важливим є те, що у роботі 

аналізуються різні за ідеологією видання: національно-демократичні 

(україноцентричні за визначенням дисертантки) «Нова Хата», «Жінка», 

соціалістичний «Жіночий Голос» й москвофільські «Лада», «Русалка» й 

«Очаг». Це створює цілісну картину того, як розвивалася журналістика моди 

в різних ідеологічних і національних сегментах львівської преси.

У першому розділі проаналізовано поняття «журналістика моди» і 

«жіночий часопис», які авторка логічно пов’язала у роботі. Відзначимо як 

позитивну тенденцію те, що всі наукові терміни, які використовувалися у 

роботі, визначено достатньо повно та коректно.

Посутніми вважаємо зауваження дисертантки про те, що деякі 

публікації, авторські колонки є прототипом популярних нині блогів про моду 

в нових медіа, і цінними рекомендації щодо вироблення авторського ідіостилю



для сучасних блогерів/ок у сфері моди, оскільки до цього спонукає активний 

розвиток блогосфери моди в онлайн-виданнях та на платформі соцмереж.

У другому розділі дисертантка аналізує львівські періодичні видання 

для жінок другої половини XIX у контексті розвитку феміністичного руху, що 

є вмотивованим, оскільки саме активні учасниці жіночого руху водночас були
• •Ои організаторками жіночих періодичних органів, їхніми дописувачками, 

формували читацькі запити щодо контенту видань для жінок. Крім того, у 

дисертації наголошується, що в Європі у XIX ст. феміністичні організації й 

окремі борчині за жіночі права визначали певні тенденції у сфері моди, а у 

XX ст. саме вони сприяли революційним змінам у стилі жіночого вбрання.

У другому розділі належна увага приділена не лише авторам й авторкам 

текстів про моду, але й читацькій аудиторії. Так, дисертантка створила 

типологію читачок публікацій про моду: виокремлено «заможних жінок- 

домогосподинь», «освічених емансипанток» і «фахівчинь з індустрії моди 

(корсетярок, модисток, кравчинь та ін.)» [с. 71].

Глибоким і всебічним є аналіз москвофільських періодичних видань 

«Лада» й «Русалка». Як переконливо доводить авторка дослідження, ці 

часописи для «благородних дівчат» та «поважних дам» [с. 79] не були 

належним чином поціновані ні пресознавцями, ні дослідниками 

феміністичного руху, адже на їхніх шпальтах зустрічалися і доволі 

прогресивні публікації про соціальну роль жіноцтва.

У другому розділі приділено значну увагу малознаній діяльності відомої 

громадської діячки Олени Кисілевської у сфері журналістики моди, яку вона 

провадила на посаді редакторки додатку «Жіноче Діло». Дисертантка провела 

пошукову роботу зі збирання публікацій про моду Олени Кисілевської, 

систематизувала їх й проаналізувала. Висвітлюється діяльність й інших 

редакторок і журналісток, зокрема М. Рудницької, І. Блажкевич, 

Л. Бурачинської, М. Струтинської, X. Кононенко, С. Мартинюк та ін. Проте 

якщо праця більшості жінок у сфері журналістики моди охарактеризована

достатньо повно, то щодо деяких залишилися «білі плями». Так, 

наголошується на феміністичних акцентах у роботі М. Рудницької на посаді



редакторки часопису «Жінка», але бракує інформації про її публікації зі сфери

моди.

На нашу думку, обґрунтованим є великий інтерес дисертантки до

журналу «Нова Хата», який виховував у своїх читачок гарний смак, 

орієнтуючись на актуальну європейську моду і водночас закликаючи не сліпо 

копіювати її, а збагачувати своїми, українськими, традиціями, до прикладу
• •Оприкрашати найновіші моделі суконь народним орнаментом.

Не оминаються увагою і «жіночі» тематичні шпальти у львівських

газетах, які мали рубрику про моду. Важливою є інформація про єврейських 

журналісток і редакторок (Яніни Ґлазгалувни, Бетті Фойєрман та ін.) та їхню 

діяльність на жіночій сторінці польськомовної газети «Хвиля: Щоденник для
• ••справ політичних, суспільних і культурних» як для історії журналістики моди, 

так і для історії преси України загалом.

Поділяємо думку дисертантки про те, що журналістика моди 

конструювала суспільні смаки і впливала на громадську думку, поступово 

змінюючи консервативне галицьке середовище.

У третьому розділі авторка у кількох підрозділах («Вікторіанська 

епоха», «Епоха ар-нуво», «Епоха ар-деко», «Епоха пізнього ар-деко») 

простежила зміну європейських стилів у моді другої половини XIX - першої 

третини XX ст. і те, як це осмислювалося львівськими журналістками. 

Відзначимо, що дисертантка добре обізнана з історією моди, легко оперує 

відповідною термінологією знається на стильових тенденціях в історії 

жіночого одягу.

Логічно, що рекламні оголошення зі сфери моди у роботі аналізуються 

в окремому підрозділі «Реклама і промоція». Ґрунтовним є контент-аналіз 

рекламних оголошень, які розміщувалися у популярних жіночих виданнях. 

Цікавим видається спостереження дисертантки про те, що за сучасними 

критеріями провідних фахівців з реклами «рівень цих оголошень не 

поступається нинішнім рекламним кампаніям з індустрії моди» [с. 200], адже 

тогочасні рекламодавці використовували й оригінальні заголовки, і цікаві 

слогани, і сторітелінг.



Важливими є відомості, які знайшла дисертантка про українських 

виробників одягу у міжвоєнному Львові, зокрема про такі потужні 

кооперативи, як ««Труд» та «Українське Народне Мистецтво». Вони

визначали ті модні тренди, про які писали західноукраїнські журналісти. Для
»

історії української журналістики моди цінною є інформація про львівських 

модельерок і модельєрів міжвоєнного часу: Е. Олесницьку-Новак, 

А. Літинську-Цьокан, М. Волянську-Павлюк, І. Бондрівського, О. Кікту та ін. 

Переконливими є висновки дисертантки про те, що «розвиток журналістики 

моди вплинув на популяризацію фаху кравчині і модистки. Естетичне 

задоволення від fashion-ілюстрації у журналах мод, хороша заробітна плата у 

ательє, великий потік замовників зумовлювали вибір професії кравчині чи 

модистки» [с. 215]. Не є перебільшенням стверджувати, що «фактично, 

журналістика моди стала маніфестом свободи для молодих львів’янок» 

[с. 216].

У підрозділі «Гендерне питання» авторка дисертації справедливо 

визначає орієнтацію журналістики моди на жіночу аудиторію, при цьому 

називаючи багато імен чоловіків-журналістів, перекладачів, художників, які 

працювали у цій сфері. Так, згадуються ескізи жіночих моделей українських 

графіків М. Осінчука і С. Гординського, семінар «Соціологія моди», 

проведений В. Старосольським та ін. Не оминає увагою дисертантка й 

поодиноких публікацій (до прикладу, матеріалів X. Кононенко «Чого повинен 

вистерігатись добре одягнений пан?», «Жіночі ради для мужчин в літі», «Нова 

американська мужеська мода») жінок-журналісток про чоловічу моду.

У третьому розділі відзначено дві течії у середовищі львівських фешн- 

журналісток міжвоєнного періоду: це популяризатори «народної ноші» 

(традиційного українського вбрання) і шанувальники найновішої 

європейської моди, які орієнтувалися на зразки німецьких та паризьких 

кутюр’є. Як стверджується у роботі, саме у Львові зародилася та національна 

за духом концепція популяризації народного костюму [с. 226].

Із рухом за українцізацію одягу пов’язані і перші львівські покази моди, 

публікації про які аналізуються у підрозділі 3.4.1 «Започаткування львівських



показів моди» [с. 236]. Відзначається цікавий симбіоз модних і феміністичних 

тенденцій, адже ініціатором показів моделей народного вбрання була масова 

жіноча організація «Союз українок».

Наприкінці третього розділу Астапцева Х.А. робить спробу довести, що 

журналістика моди вже на етапі її становлення була конвергентною, оскільки

користувалася різними медіаплатформами: «поширення інформації про моду 

через часописи, газетні шпальти, практичні посібники, мистецькі твори, 

просвітницькі семінари і лекції, покази моделей одягу тощо». І хоча це 

твердження має проблемний характер, проте започатковує цікаву наукову 

дискусію. Цікава думка про «фемінність» львівської журналістики моди, яку 

авторка послідовно доводить у своїй роботі.

Серед популярних жанрів журналістики моди визначаються такі: огляд 

тенденцій моди у формі розширеної замітки, репортаж про модні покази, 

рекламне оголошення, критична стаття з питань стилю в одязі, порадницька

стаття.

Висновки до дисертації є логічними й структурованими. Авторка 

переконливо довела взаємозв’язки журналістики моди і феміністичних 

тенденцій у суспільстві: «становлення журналістики моди не відбулося б без 

отримання жінками виборчих та соціальних прав, адже журналістика моди є

складовою жіночої журналістики». Визначено поняття моди и

охарактеризовано його як соціокультурний феномен, який впливає на 

громадську думку і формує суспільні смаки. Узагальнено й типологізовано 

читацьку аудиторію часописів про моду, визначено функції журналістики 

моди: просвітницька, інформаційна, інтерпретаційна, аксіологічна,

комунікативна, рекреативна, функція критики.

У другому томі дисертації Астапцевої Х.А. «Львівська fashion-

журналістика: покажчик інформаційних матеріалів про моду у жіночій пресі 

(1853-1939 рр.)» зібрано й упорядковано публікації у провідних жіночих 

часописах. Покажчик є важливим джерелом відомостей як для істориків 

журналістики, так і для дослідників моди, адже подає бібліографічні відомості 

про інформаційні, ілюстративні та рекламні матеріали оглядачів моди,



референтів та редакторів тематичних шпальт про моду, рукоділля і швейну 

справу, модельєрів, мисткинь, художників-ілюстраторів, що малювали ескізи 

моделей жіночого одягу, власників магазинів аксесуарів для одягу, керівників 

кравецьких ательє та трикотажних мануфактур тощо [с. 4].

Загалом, максимально високо оцінюючи ґрунтовну роботу дисертантки,
• • • • w •вважаємо необхідним підкреслити деякі дискусійні питання:

1. У роботі неодноразово згадуються фахові кравецькі часописи, які 

«мали викрійки модного вбрання», високо поціновані львів’янками, проте ця

інформація не конкретизується. На нашу думку, потребує уточнення об’єкт 

аналізу: якщо аналізується львівська журналістика моди, то варто залучати 

фахову пресу так само, як і тематичні шпальти, сторінки, рубрики, присвячені 

моді, у жіночих часописах.

2. У дисертації послідовно вживається етнонім «русинки» як у тексті 

[с. 87, с. 94 та ін.], так і в назві підрозділів («Часописи для русинок- 

феміністок») на означення читачок і журналісток-українок. Припускаємо, що 

його вживання обумовлене тим, що ця назва українців активно 

використовувалася в Австро-Угорщині в другій половині XIX ст., але у 

міжвоєнний період XX ст. вже закріпилися етноніми «українці», «українки», в 

культурі й політиці, ними активно послуговувалися й у сфері 

західноукраїнської журналістики, тому, на нашу думку, його використання у 

сучасній науковій роботі не є вмотивованим.

3. У висновках до другого розділу серед інших функцій моди 1853- 

1939 рр. називається й така, як «висловлення за допомогою одягу протесту 

проти патріархального ладу, самоствердження жінки в образі емансипантки, 

рівної чоловікові у правах і свободах» [с. 154], але у самому розділі не 

висвітлено, які моделі одягу, популяризовані серед львів’янок, дають підстави

для визначення такої уточнення и пояснення.

Зазначені зауваження мають дискусійний характер, а тому не 

применшують наукової цінності дисертації Христини Астапцевої, якій 

вдалося досягти поставлених мети і завдань.



Дисертантка засвідчила своє вміння синтезувати напрацювання

попередників, аналізувати тексти, оперувати журналістикознавчою

методологією і термінологією, орієнтуватися в широкому історико- 

культурному контексті та робити самостійні висновки.

Наукова новизна праці полягає в тому, що до наукового обігу введено 

сотні журналістських публікацій про моду, рекламних оголошень про роботу 

жінок в індустрії моди. Вперше цілісно і системно проаналізовано львівську 

журналістику моди в широкому історико-культурному контексті, зокрема 

визначено вплив фемінізму на ключові тенденції у розвитку журналістики

моди міжвоєнного періоду.

Дисертація Астапцевої Христини Андріївни важливим

міждисциплінарним дослідженням, результати якого можуть використовувати 

як історики журналістики, так і дослідники зі сфери моди. Прикладний аспект 

цієї роботи полягає у тому, що вона містить цінну інформацію і корисні 

рекомендації для сучасних журналістів, блогерів, які пишуть про моду. Крім
• «• •того, и результати варто використовувати і при викладанні різних 

журналістських дисциплін, зокрема «Історії української журналістики». 

Плідною є ідея щодо запровадження нової навчальної дисципліни «Історія та 

практика української журналістики моди» для підготовки майбутніх фахівців 

у галузі журналістики моди.

Дисертація належним чином апробована: її основні положення 

відображені в 13 одноосібних статтях (із них 8-у фахових виданнях, 3-у 

виданнях іноземних держав, 1 - у виданні, яке індексується у базах Scopus, 

Web of Science; 1 - додатково відображає наукові результати дисертації) та 

висвітлені в авторефераті.

Дисертація Астапцевої Христини Андріївни є завершеним, самостійним 

науковим дослідженням, виконаним на високому науково-методичному рівні 

і присвяченим актуальній темі. Основні наукові положення і висновки роботи 

обґрунтовані і достовірні та достатньо висвітлені у наукових публікаціях, а 

отримані результати є суттєвим внеском у розвиток історичного напрямку
• • • •української журналістики.



Дисертація Астапцевої Христини Андріївни «Феномен журналістики 

моди у дискурсі львівської преси (1853-1939 рр.)» відповідає спеціальності 

061 «Журналістика», вимогам «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах 

(наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 23 березня 2016 року № 261 (зі змінами та доповненнями від 03 

квітня 2019 року № 283), вимогам п. 10, 11 «Тимчасового порядку 

присудження ступеня доктора філософії», затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. № 167 (зі змінами та 

доповненнями), а також вимогам, передбаченим пунктом 2 Вимог до 

оформлення дисертації, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки 

України від 12 січня 2017 року № 40, а її автор, Астапцева Христина Андріївна, 

заслуговує на присудження наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 061 «Журналістика».

Офіційний опонент: 
кандидат філологічних наук, 
доцент, доцент кафедри журналістики
та нових медіа
Інституту журналістики 
Київського університету 
імені Бориса Грінченка

'■ КхПл, fli izut А : :Л І

і ІМ5НІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА •
і ідентифікаційний код 021S6554 ї

*,-7Л

О.А. Хамедова

К 
г.
т»

Є/W

київський
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Вх.■№ 03 _ і.н ГУ . .

~ ■. wt. ГіЛС.



Голові спеціалізованої вченої ради ДФ 26.001.305 
у Київському національному університеті 

імені Тараса Шевченка, 
доктору філологічних наук, професору, 

завідувачці кафедри історії журналістики
Навчально-наукового інституту журналістики 

Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

Сидоренко Наталії Миколаївні

ВІДГУК
офіційного опонента, доктора наук 
із соціальних комунікацій, доцента, 

завідувача кафедри журналістики та філології 
Сумського державного університету 

Садівничого Володимира Олексійовича 
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06 «Журналістика» зі спеціальності 061 «Журналістика»

Актуальність обраної теми дослідження

Дисертантка Христина Астапцева, ставлячи завданням розкриття 

специфіки розвитку журналістики моди, у процесі роботи та формування 

висновків виводить на загальні обшири розвитку журналістики. Адже без 

належного вивчення виникнення і становлення галузевої преси ми ніколи не 

осягнемо цілісність становлення національної журналістики. Так само не 

відбудеться осягнення цілісного розвитку без належного поцінування та 

узагальнення внеску тих особистостей, хто своїм розумом, невтомною працею, 

інтелектом, грішми, власним часом розвивав пресову справу в Україні. Власне ці 

дві важливі складові й привносить авторка опонованої праці в українське 

журналістикознавство. Дисертація поставленими завданнями та досягнутими
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результатами також удосконалює й розширює комплексність підходів до 

вивчення історії журналістики.

Дисертація не позбавлена й практичної актуальності. Перш за все 

освітньої: вона обов’язково буде використана під час викладання історико- 

журналістських дисциплін у ЗВО України, в яких готують мас-медійників. 

Також напрацювання можна використовувати в сучасній журналістиці: як 

джерело тем, як факти для аналітики, як форми роботи з читачами, як орієнтир 

підготовки нетрафаретних текстів та принципи подання реклами тощо. У цьому 

полягає її практична актуальність.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертацію виконано в межах науково-дослідних тем «Творення 

сучасного інформаційного продукту: теоретичні та практичні аспекти» (2016— 

2019) та «Актуальні проблеми функціонування медіасфери» (2020) кафедри 

медіакомунікацій Української академії друкарства; «Атрибуція та експертиза як 

складові наукових досліджень книжкових та інших бібліотечних пам’яток» 

(2019-2021) Інституту книгознавства; «Бібліотечні портали знань» (2020-2022) 

Інституту інформаційних технологій НБУ імені В. І. Вернадського.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна

Визначені в роботі наукові положення щодо аналізу етапів формування 

жіночого часопису як окремого виду преси, розкриття специфіки розвитку 

журналістики моди в дискурсі соціокультурних процесів міжвоєнного Львова, 

узагальнення внеску львівських громадських діячок і діячів у становлення 

української журналістики моди повністю розкриті та обґрунтовані в роботі й 

науковому доробку авторки. Ознайомлення зі змістом дослідження дає підстави 

стверджувати належну достовірність висунутих у дисертації положень, їх 

обґрунтованість і новизну, відповідність вимогам до таких досліджень. Робота 

виконана на основі визначеного, вивченого, належними чином описаного й 

уведеного в науковий обіг широкого емпіричного матеріалу.



Важливим у плані обґрунтованості теми дисертації є комплексний 

науковий підхід до вивчення журналістики моди, залучення для цього історії 

моди, журналістикознавства, культурології, мистецтвознавства, семіотики, 

етнографії, етики, естетики, соціології, психології, економіки тощо. 

Журналістика моди також досліджується в комплексі з теорією та історією 

моди, пресознавством, тендерними пошуками, суспільними й поведінковими 

дисциплінами.

Комплекс завдань цілком достатній для розкриття заявленої теми, жодних 

відхилень від основного дослідницького шляху не спостережено.

Позитивом є залучення до наукової бази праць закордонних учених, які 

вивчали журналістику моди, феміністичні та емансипаційні процеси в 

суспільстві, жіночі рухи.

Сформульовані об’єкт і предмет роботи відповідають темі дисертації.

Наукова новизна дисертації - систематизація бібліографічної інформації 

про журнали мод, аналіз умов їхнього функціонування, дослідження змісту й 

структуру видань, вивчення журналістики моди як окремого сегменту 

журналістики в цілому тощо - відповідає спеціальності 061 «Журналістика», 

доповнює наукові пошуки в галузі.

Значущість дослідження для науки і практики та шляхи його 

використання

Здобуті результати можуть бути використані у науковій, педагогічній та 

практичній сферах. Зокрема матеріали доповнять фактологічну складову під час 

вивчення історії журналістики та зав’язків із громадськістю у закладах вищої 

освіти України, де навчають журналістів.

Основні положення та результати дослідження впроваджено у науково- 

інформаційну діяльність Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського (акт про впровадження № 37/402 від 17.11.2021 р.).

Значущу вагу мають уведення в науковий обіг більше 158 осіб творців 

журналістики моди у Львові, розшифрування 72 криптонімів авторів. І,



безперечно ж, підготовлений покажчик інформаційних матеріалів про моду в 

жіночій пресі «Львівська fashion-журналістика». Він відображає генезис жіночих 

часописів і тематичних шпальт для жінок у газетах за 1853-1939 рр., подає 

бібліографічні відомості про опубліковані матеріали. Покажчик слугуватиме 

новим поколінням дослідників у таких галузях знань, як освіта, культура і 

мистецтво, гуманітарні науки, журналістика.

Оцінка структури, змісту, стилю та мови дисертаційної роботи, її 

завершеності та оформлення

Дисертаційна робота Христини Астапцевої є завершеною науковою 

працею, логічно побудованою. Обрана структура забезпечила розкриття теми.

У той же час звертає на себе увагу нерівномірний поділ дослідження на 

підрозділи: вони значно різняться за обсягом і значенням. У деяких із них 

повторюється вже сказане, що призвело до збільшення обсягу дисертації.

Викликають запитання певні логічні посили авторки: «Історія української 

журналістики має давню традицію, що сягає глибиною XIX ст. і невпинно 

розвивається завдяки зусиллям вітчизняних пресознавців» (стор. 20), «Позаяк 

перші спроби пера у сфері журналістики моди з’явилися у Львові в період 

входження його до складу Габсбурзької імперії, подальші наші розвідки 

стосуватимуться саме цього міста» (стор. 22), «Зважаючи на те, що преса є 

«дзеркалом» суспільства, вивчення львівської жіночої періодики дає змогу 

простежити довготривалий літопис історії української моди» (стор. 22), «Як 

політематична галузь, журналістика межує із нашим щоденним життям» (стор. 

67), «В своїй масі ще не освічені сільські жінки не були аж настільки 

заможними, аби купувати готовий одяг із фабричних тканин» (стор. 223) тощо.

Також серйознішого ставлення вимагає до себе текст: зайві коми, 

недописані слова, змінені закінчення, описки в середині слів ускладнюють у 

деяких місцях сприйняття змісту.

Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій в 

наукових опублікованих працях



Основні положення й отримані результати дослідження представлено в 

19 одноосібних публікаціях, із яких: вісім - статті в наукових фахових виданнях 

України, три - у закордонних виданнях, одна стаття у виданні, що індексується у 

наукометричній базі «Web of Science» та шість — у матеріалах і тезах 

конференцій. Публікації за своєю наповненістю й обсягом розкривають зміст 

представленого до захисту дослідження.

Оцінка ідентичності анотації та основних положень дисертації

Анотація відображає основні положення дослідження, не містить 

інформації, яка відсутня в дисертації, належним чином оформлена українською 

та англійською мовами і відповідає вимогам щодо оформлення дисертації 

доктора філософії.

Дискусійні положення, зауваження та пропозиції

Разом із беззаперечною позитивною оцінкою дисертаційної праці, є кілька 

питань, що видаються дискусійними й потребують пояснень. Зокрема:

1. Розкриваючи актуальність обраної теми дисертантка ставить кілька 

питань: «Отож, виникає резонне запитання, як журналістика і мода 

перетинаються у інформаційному та соціокультурному просторі? Коли і за яких 

обставин в Україні виник модоцентричний тип пресової журналістики? Хто, де і 

коли почав його застосовувати на практиці та як ці здобутки ми можемо 

використати сьогодні?» І далі вказує: «На ці питання сьогодні можливі лише 

гіпотетичні відповіді» (стор. 20-21). Чому на поставлені дослідницею питання 

можливі лише гіпотетичні відповіді?;

2. Пояснень вимагає твердження дисертантки про те, що жінки виборчі 

права отримали лише у XXI столітті. Дослівно текст побудовано так: 

«Дослідження журналістики моди уможливилися лише у XXI ст., коли жінка 

отримала виборчі права...» (стор. 5, 61, 69);

3. Характеризуючи журнал «Жіноче Діло» дисертантка вказує, що на його 

сторінках «всі публікації про моду мають феміністичний відтінок» (стор. 168). І 

як приклад наводить тексти редакторки видання Олени Кисілевської, у яких



вона засуджує «марнотратність львівських модниць» та «глузує з модних 

«вибрик» львівських панночок». Як на мене, виникає певна недосказаність: 

лише в наведених прикладах проглядається феміністичний відтінок публікацій? 

Якщо ж у чомусь іншому, то потрібні приклади такого тематичного 

спрямування журналу «Жіноче Діло»;

4. У роботі виявилося дві мети. У вступі зазначається, що вона полягає у 

тому, щоб «визначити джерела та схарактеризувати проблеми становлення 

вітчизняної журналістики моди як соціокультурного явища у контексті жіночого 

руху та розвитку моди у світі, а також функціонування преси у Галичині в 

середині XIX — першій третині XX ст.» (стор. 23). У висновках вказується, що 

мета «полягала в концептуалізації явища журналістики моди у 

соціокультурному просторі Львова (1853-1939)» (стор. 259). Не всі завдання, що 

виокремлювалися для досягнення мети, пояснені у загальних висновках 

дисертації. Зокрема не прочитуються передумови появи українських жіночих 

часописів на прикладі Львова.

Висловлені зауваження не впливають на загальну позитивну оцінку 

дослідження а покликані лише правильно розставити акценти під час захисту.

Загальний висновок та оцінка дисертації щодо присудження ступеня 

доктора філософії

Детально ознайомившись зі змістом дисертації Астапцевої Христини 

Андріївни «Феномен журналістики моди у дискурсі львівської преси (1853- 

1939 рр.)» підтверджую: дисертація є закінченим, актуальним дослідженням, 

виконаним на відповідному науковому та методологічному рівнях, із новими 

результатами й важливими висновками, присвячена актуальній темі. Основні 

наукові положення і висновки обґрунтовані, достовірні, достатньо висвітлені у 

наукових публікаціях, а отримані результати є суттєвим внеском у розвиток 

історичного напрямку української журналістики.

Дисертація відповідає спеціальності 061 «Журналістика», вимогам 

«Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та



доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року 

№ 261 (зі змінами та доповненнями від 03 квітня 2019 року № 283), вимогам п. 

10, 11 «Тимчасового порядку присудження ступеня доктора філософії»,

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. 

№ 167 (зі змінами та доповненнями), а також вимогам, передбаченим пунктом 2 

Вимог до оформлення дисертації, затверджених Наказом Міністерства освіти і 

науки України від 12 січня 2017 року №40, а її автор, Астапцева Христина 

Андріївна, заслуговує на присудження наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 061 «Журналістика».

Офіційний опонент -
доктор наук із соціальних комунікацій, доцент,
завідувач кафедри журналістики та філології^, /
Сумського державного університету / А, Володимир САДІВНИЧИЙ
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