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У сучасних умовах кризового стану українського суспільства, 

відчутного економічного спаду, негативного сприйняття реальності 

громадянами практично в усіх сферах соціальних взаємодій посилюється 

стигматизація як феномен упередженого ставлення до об’єкта когнітивного 

процесу. У процесі соціалізації тією чи іншою мірою кожна людина відчуває 

необхідність протистояти впливу стигматизації або долати її наслідки. Тому 

всебічне вивчення феномену стигматизації, пошук шляхів дестигматизації 

вкрай необхідні.   

Дослідження проблем, пов’язаних з комплексним вивченням 

стигматизації в соціальних комунікаціях, досі не знаходило цілісного 

відображення в наукових розвідках. У цьому контексті дисертаційна робота 

Марії Валеріївни Смирнової виглядає по-справжньому актуальною, адже 

порушує питання соціальної стигматизації, зменшення її впливу та наслідків 

в сучасних всеукраїнських і регіональних мас-медіа. 

Закономірним  з огляду на актуальність теми є зв’язок дисертації з 

науковими планами, темами. Вона пов’язана з комплексною науковою темою 

Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка «Український медійний контент у соціальному вимірі» (номер 

державної реєстрації № 11БФ045-01) і планами наукової роботи кафедри 

соціальних комунікацій. 

Поставлену на початку дослідження мету досягнуто повною мірою. 

Авторка визначила засоби й тенденції стигматизації в соціальних 
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комунікаціях та шляхи попередження їх за допомогою дестигматизаційних 

процесів.  

Оцінюючи найважливіші здобутки дисертаційного дослідження, варто 

вказати на такі результати, що мають елементи наукової новизни. 

 По-перше, цінним у теоретичному та прикладному аспектах є 

запропоноване визначення поняття «стигматизація» в  соціальних 

комунікаціях. 

По-друге, заслуговує наукової уваги розроблена авторкою схема 

стигматизації як комунікаційного процесу на суспільному та 

індивідуальному рівнях, що суттєво збагачує теоретичне знання в галузі 

соціальних комунікацій. 

По-третє, важливим є  застосування для дослідження емоційного 

впливу стигм на аудиторію мас-медіа онлайн-анкетування, за результатами 

якого запропоновано шляхи оптимізації процесу розвитку мас-медіа в умовах 

дестигматизаційної роботи.  

Вважаємо, що елементи наукової новизни сформульовано коректно, їх 

кількість та кваліфікаційні ознаки відповідають нормативним вимогам. 

Слід відзначити доцільність обрання дисертанткою методів 

дослідження, зокрема загальнонаукових (аналіз, класифікація, періодизація, 

синтез, узагальнення, порівняння, побудова ідеального об’єкта, індукція, 

дедукція) та спеціальних (формалізація, інтерпретація, онлайн-анкетування, 

контент-аналіз), оскільки вони забезпечили єдність світоглядного, 

гносеологічного та соціального рівнів аналізу стигматизації і дозволили 

визначити шляхи дестигматизаційної роботи в сучасних мас-медіа. 

Позитивним є звернення до історіографії та джерельної бази дослідження, під 

час якого застосовано історико-генетичний метод задля вивчення історії 

стигматизації як соціокультурного феномена. Слушним є також 

використання соціокомунікативного підходу в контексті розгляду соціально-

психологічного явища стигматизації та контент-аналізу для виявлення 
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тенденцій стигматизації в сучасних всеукраїнських і регіональних 

друкованих та інтернет-виданнях. 

Справляє позитивне враження джерельна база роботи. Слабка 

розробленість вітчизняними та зарубіжними науковцями стигматизації в 

соціальних комунікаціях спонукала дисертантку звернутися до численних 

джерел з теорії журналістики, соціології, психології тощо. Видання, включені 

до списку використаної літератури, свідчать про ґрунтовне опрацювання 

проблеми та високий рівень наукової підготовки авторки, її наукову зрілість. 

Робота чітко структурована, доступна, не переобтяжена науковою 

термінологією. 

У першому розділі, який має назву «Теоретичні засади дослідження 

феномена стигматизації в медіа», наведено аналіз наявних визначень 

стигматизації, ґрунтовно досліджено наукові підходи до її розуміння. 

Дисертантка вдало обґрунтувала вибір інтеракціоністського підходу 

І. Гофмана та унітарної теорії стигматизації Р. Хагігата для власного 

дослідження проблеми. Спираючись на доробок вітчизняних і зарубіжних 

науковців, екстраполюючи останні досягнення сучасної науки на соціальні 

комунікації, вона запропонувала власну дефініцію цього процесу – «явище, 

яке полягає в навішуванні стигм індивіду через наявність в нього певних 

якостей, що суперечать нормам соціуму та знецінюються в конкретному 

соціальному контексті, наслідком чого є його дискримінація» (с. 42).  

Наукову цінність другого розділу під назвою «Емпіричне дослідження 

стигматизації в сучасних українських медіа» становить детальний аналіз 

методів дослідження. Чільне місце тут відведено онлайн-анкетуванню, яке 

використано для дослідження впливу на аудиторію негативно забарвлених 

термінів у журналістських матеріалах інтернет-видань і контент-аналізу 

текстів для визначення тенденцій стигматизації в сучасних всеукраїнських та 

регіональних друкованих та онлайн-виданнях. 
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Окремий підрозділ цього розділу відведено розкриттю особливостей 

процесу стигматизації в різних видах медіа.   

Істотним внеском у вивчення специфіки стигматизації в сучасних 

українських медіа став третій розділ дисертації «Інтерпретація 

результатів дослідження», у якому подано результати контент-аналізу 

матеріалів дев’яти рейтингових всеукраїнських друкованих видань  і семи 

рейтингових всеукраїнських та десяти регіональних інтернет-видань  за 

2010–2014 роки стосовно рівня вживання в них стигм.  

Позитивом цього розділу є запропоновані дисертанткою норми і 

принципи, якими повинні послуговуватися журналісти для ефективної 

дестигматизаційної роботи в мас-медіа. 

Завершується робота досить розгорнутими висновками, які випливають 

з її змісту, є логічними, віддзеркалюють основні результати дисертаційного 

дослідження. 

Аналіз основної частини цієї наукової розвідки показав, що мета 

дисертаційної роботи досягнута, а дисертація є завершеною науковою 

кваліфікаційною працею. 

У цілому позитивно оцінюючи наукове та практичне значення 

отриманих М. В. Смирновою результатів дослідження, слід вказати на 

дискусійний характер окремих положень та висловити деякі зауваження до 

змісту роботи: 

1. У підрозділі 2.1 «Обґрунтування методів дослідження особливостей 

стигматизації в українських медіа» дисертантка досить вдало 

обґрунтовує обрані методи дослідження, детально описує онлайн-

опитування та контент-аналіз. При цьому включення деяких позицій 

видається суперечливим. Зокрема, немає необхідності стільки уваги 

приділяти визначенню таких загальновідомих понять, як «метод», 

«аналіз», «синтез», «класифікація»,  «порівняння»  тощо, причому з 

посиланнями на підручник  (Ткаченко В. Д. Порівняльне правознавство 
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: підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих 

навчальних закладів / В. Д. Ткаченко, С. П. Погребняк, Д. В. Лук’янов; 

за ред. В. Д. Ткаченка. – Xарків : Право, 2003. – 274 с.) і навчальні 

посібники (Іванов В. Ф. Якісні методи дослідження мас-медіа 

[Електронний ресурс] / В. Ф. Іванов // Соціологія масової комунікації. – 

Режим доступу : 

http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1282; 

Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень 

: навч. посіб. / О. В. Крушельницька. – Київ : Кондор, 2006. – 206 с.; 

Черчик Л. М. Методологія наукових досліджень : електр. посіб. з 

дисципліни / Л. М. Черчик. – Луцьк, 2012. – Режим доступу : 

http://elib.lutsk-ntu.com.ua/book/fb/pesp/2012/12-31/). 

2. Характеризуючи в другому розділі процес стигматизації в різних мас-

медіа (с. 96), дисертантка виділяє такі їх види, як  друковані видання, 

радіо та телебачення, соціальна реклама та інтернет. Оскільки поділ 

проводиться за різними підставами (а повинен за однією), то до мас-

медіа неправомірно віднесено соціальну рекламу, яка, як спеціальна 

інформація про осіб чи продукцію, може поширюватися різними 

засобами масового інформування, зокрема такими, як радіо, 

телебачення, газети і журнали, інтернет тощо.  

3. На с. 66 зазначено, що «український учений О.М. Холод у своїй 

розвідці описує особливості застосування цього методу в соціальних 

комунікаціях. Він наголошує на тому, що метод синтезу «передбачає 

пізнання досліджуваного предмета як єдиного цілого шляхом пошуку 

взаємозв’язку між складниками» [180, 264–265]. А в списку літератури 

під 180 номером подано навчальний посібник цього автора. Хотілось 

би під час захисту отримати пояснення, розрізняє дисертантка поняття 

«розвідка» і «навчальний посібник», чи вважає абсолютними 

синонімами? 

http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1282


 

 

 6 

4. Незважаючи на те, що авторка продемонструвала спроможність якісно 

акумулювати власні дослідницькі спостереження в обґрунтовані 

наукові узагальнення,  у висновках до розділів їй не завжди вдавалося 

викласти найбільш важливі наукові та практичні результати, які 

сприяли вирішенню наукової проблеми. Наприклад, на с. 110 читаємо: 

«Провівши польове дослідження, ми отримали можливість оцінити 

якість інструментарію, а також внести корективи в нього для 

проведення основного дослідження. Фіксація результатів контент-

аналізу здійснювалася за допомогою окремих карток на кожен 

аналізований номер друкованого чи онлайн-видання. Доцільним у 

другому розділі було розглянути особливості різних видів 

стигматизації в друкованих виданнях, на радіо, телебаченні, у 

соціальній рекламі та інтернеті, а також проаналізувати наукові 

розвідки, присвячені цьому питанню…». Замість висновків тут подано 

анотативну інформацію, тобто коротко поінформовано про те, що 

зроблено. 

 

Висловлені зауваження, безперечно, не мають принципового характеру, 

не применшують наукової цінності дисертації та не впливають на загальну 

високу її оцінку.  

Водночас підкреслимо, що дисертація М. В. Смирнової виконана на 

належному науковому та методологічному рівні, містить важливі теоретичні 

положення та має практичне значення. Це – актуальне і ґрунтовне 

дослідження, побудоване на міцній теоретичній базі та широкому 

фактичному матеріалі. Висновки, до яких логічно доходить авторка, є 

логічними й обґрунтованими, належним чином підсумовують суть 

досліджуваного матеріалу.  

Результати дослідження можна використовувати в журналістській 

діяльності для коригування комунікаційного процесу, у практиці вузівського 
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викладання навчальних дисциплін «Теорія масової комунікації», «Теорія та 

методика журналістської творчості», «Проблематика ЗМІ», «Соціологія 

масової комунікації» тощо.  

Достатнім є апробаційний список публікацій та виступів дисертантки  на 

наукових конференціях. Автореферат та опубліковані статті повністю 

передають зміст роботи. 

Отже, дисертація Марії Валеріївни СМИРНОВОЇ «ЗАСОБИ 

СТИГМАТИЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ МЕДІА» повністю 

відповідає всім вимогам п. 11 та п. 13 „Порядку присудження наукових 

ступенів”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 

липня 2013 року № 567, які висуваються до кандидатських дисертацій, а її 

авторка заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата наук із 

соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.01 – теорія та історія 

соціальних комунікацій.  

 

 

 

Офіційний опонент: 

доктор наук із соціальних комунікацій, професор,  
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«Київський політехнічний інститут»               О. В. Тріщук 
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ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертацію Смирнової Марії Валеріївни 

 «Засоби стигматизації в сучасних українських медіа», подану на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за 

спеціальністю 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій 

             Об’єктивною закономірністю розвитку інформаційного суспільства 

стала  інтенсифікація інформаційних процесів, які за допомогою мас-медіа 

можуть впливати як позитивно, так і негативно, призводячи до інформаційних 

перевантажень, формування негативних установок, поведінкових моделей в 

суспільстві.  

 В умовах інформаційної війни сприйняння тексту значною мірою 

залежить від впливу стереотипів. Посилює “прохідність” стереотипів фактор 

приналежності до певної соціальної або суспільної групи  із міцними внутріш-

ньогруповими зв’язками. Часто оцінки тих чи інших явищ мають негативну 

природу і ґрунтуються на забобонах і дискримінації. Якщо оцінка явища чи 

події відповідає стереотипу, то її, зазвичай, приймають без доказів і вважають 

правильною. А будь-яку іншу оцінку піддають сумніву. Розбіжність між 

стереотипом сприйняття аудиторії і текстами повідомлень мас-медіа може 

викликати когнітивний дисонанс та лежати в основі найбільш негативної 

стигми - певних якостей чи характеристик, які суперечать нормам соціуму та 

знецінюються в конкретному соціальному контексті. 

Дослідження М. В. Смирнової  спрямоване на комплексне вивчення 

засобів стигматизації в сучасних українських медіа:  визначення засобів і 

тенденцій стигматизації в соціальних комунікаціях та шляхів попередження їх 

за допомогою дестигматизаційних процесів.  

 Запропонований у дисертації підхід є надзвичайно актуальним для 

сучасного етапу становлення науки про соціальні комунікації, оскільки 

визначає закономірності не лише теоретичного дослідження, а й коригування 

комунікаційного процесу із урахуванням основних чинників впливу на 

емоційний стан і настрої аудиторії. Тема на часі, тому ґрунтовних досліджень 



вкрай мало. Обрана здобувачем тема дисертації має виняткову наукову й 

соціальну актуальність. 

Цілком слушним видається й обрання здобувачем об’єкта дослідження, 

яким визначено тенденції стигматизації в контенті вітчизняних мас-медіа.  

Одночасно предмет дослідження логічно розкриває об’єкт. Автора 

дисертаційного дослідження зацікавили елементи стигматизації, представлені в 

сучасних всеукраїнських і регіональних медіа.  Отже, як бачимо, предмет 

дослідження є складним і багатоступеневим, що, безперечно, підвищує цінність 

дисертаційної роботи. 

Методологія дослідження ґрунтується на базових наукових способах 

дослідження дійсності, без яких не є можливою робота дисертаційного рівня. 

Використання загальнонаукових та спеціальних методів дало можливість 

заглибитися в розуміння самого поняття "стигматизація", виявити суттєві 

ознаки стигматизації й пов’язані з нею явища, сформулювати власні висновки 

та розробити шляхи оптимізації розвитку медіа з погляду активізації 

дестигматизаційних процесів. Основними методами дослідження дисертантка 

скористалася для виявлення тенденцій стигматизації в сучасних всеукраїнських 

і регіональних друкованих та інтернет-виданнях, та для дослідження впливу на 

аудиторію стигм, які було використано в журналістських матеріалах інтернет-

видань. Відзначимо, що методологічна основа дисертації цілком випливає з 

обраного для дослідження матеріалу, відповідає завданням, що сформульовані 

у роботі, а,  отже, дає всі підстави досягти поставленої мети.  

Здобувачка наукового ступеня ретельно опрацювала наукову літературу з 

досліджуваної проблематики, що дало їй змогу написати змістовний та 

інформативний теоретичний розділ, який містить поняттєво-категоріальний 

апарат рецензованої студії, з’ясовує сутність базових термінів. Дисертантка 

демонструє сформованість поняттєво-категорійного апарату та оперує 

численною кількістю наукових фактів. 

Наукова новизна роботи Марії Валеріївни Смирнової виявляється в тому, 

що уперше в науці про соціальні комунікації проаналізовано та комплексно 

узагальнено джерельну базу теоретичного доробку українських та закордонних 



дослідників щодо феномена стигматизації, запропоновано схеми стигматизації 

як комунікаційного процесу на суспільному та індивідуальному рівнях. За 

допомогою методу контент-аналізу простежено особливості процесу 

стигматизації в різних видах медіа. З’ясовано емоційний вплив стигм на 

аудиторію мас-медіа за допомогою онлайн-анкетування та за його результатами 

запропоновано шляхи оптимізації процесу розвитку мас-медіа в умовах 

дестигматизаційної роботи. Застосування таких методів може стати 

передумовою для організації подальшого розвитку подібних розвідок із 

залученням більш широкої аудиторії.  Такий підхід дисертантки абсолютно 

виправданий і доказом того є великий масив опрацьованого контенту у дев’яти 

рейтингових всеукраїнських та десяти регіональних друкованих виданнях,  а 

також семи рейтингових всеукраїнських та десяти регіональних онлайн-

виданях.  

 Послідовність і сумлінність авторки у забезпеченні системності науково-

методичного підходу (кореляція теми, мети, завдань, джерел та методів 

дослідження) є свідченням серйозності отриманих результатів, цінності 

здобутого наукового знання, і, разом з тим, говорить про відповідність 

рецензованого дослідження вимогам, що сформульовані Міністерством освіти і 

науки України до наукових досліджень кандидатського рівня. 

Апробація результатів досліджень представлена основними положеннями 

та результатами дослідження в 12 наукових працях, з них: 5 наукових статей, у 

тому числі 3 – у наукових фахових виданнях України, 1 стаття – у науковому 

фаховому виданні, яке входить до міжнародних наукометричних баз даних, і 1 

– в іноземному науковому виданні (США). 

Це забезпечило повноцінне представлення результатів проведеного 

дослідження широкій науковій аудиторії та дає підстави стверджувати про 

належний рівень апробації дисертації.  

Структурно дисертація складається зі вступу, трьох розділів, дев’яти 

підрозділів, загальних висновків, списку використаних джерел, що містить 250 

найменувань, 54 з яких – іноземні джерела. Загальний обсяг дисертації 



становить 232 сторінки, з них 171 – основний текст. Робота містить 3 таблиці 

(3 сторінки), 15 рисунків (5 сторінок), 7 додатків (35 сторінок). 

Аналізуючи структуру роботи, зазначимо, що розвідку в цілому 

продумано логічно, зі збереженням цілісної концепції дослідження, це дало 

авторці змогу послідовно викласти осмислений матеріал. Загалом, робота 

оформлена в коректній науковій формі й відповідає вимогам ДАК України. 

У першому розділі “ Теоретичні засади дослідження феномена 

стигматизації в медіа” проаналізовано наукові підходи щодо багатоплановості 

тлумачення поняття “стигма” у вітчизняній та міжнародній практиках, а також 

особливості трактування у різних галузях, зокрема: психології, соціології, 

антропології, кримінології, політології, географії та ін. Крім того, дослідниця 

зазначає, що оскільки в більшості випадків стигма носить негативний характер і 

ґрунтується на неприйнятті суспільством будь-яких яскраво виражених 

зовнішніх ознак індивіда, рис його характеру, особливостей поведінки чи 

належності до певної групи людей тощо, варто розглядаємо стигму як 

виключно негативний ярлик. Характеризуючи стереотипи, дисертантка 

вимірює їх двома величинами: теплотою та компетентністю, причому зазначає, 

що ті, що є низькими за двома зазначеними величинами, лежать в основі 

найбільш негативної стигми. Нам імпонує обраний дисертанткою підхід щодо 

видів стигматизації, які є доречними для мас-медіа, зокрема, за віком, за статтю 

та сексуальною орієнтацією, за зовнішнім виглядом, за територіальними, 

національними, етнічними ознаками, за ознакою мови, за релігійними та 

політичними переконаннями, за станом здоров’я, розумовими та фізичними 

можливостями, за матеріальним становищем та соціальною незахищеністю, за 

професією, стигматизація протиправної поведінки. 

Дисертантка переконливо доводить, що в основі стигматизації лежить 

процес стереотипізації, оскільки обидва значення мають місце як на 

індивідуальному (індивідуальні переконання окремої людини), так і на 

суспільному рівнях (простежуються в окремих соціальних групах чи 

суспільстві загалом). Дослідниця показує зв'язок між стигматизацією та 

дискримінацією, стверджуючи, що вони посилюють одна одну. 



Слушним є зосередження уваги дослідниці на поняттях "мова ворожнечі" 

та "стигматизація". Марія Валеріївна розмежовує їх, оскільки мова ворожнечі – 

це будь-яке висловлювання з елементами заперечення принципу рівності всіх 

людей, а процес стигматизації – це навішування ярлика, передумовою чого є 

наявність своєрідного негативного штампа, стереотипу. Розглянувши процес 

стигматизації як механізм соціальної комунікації, науковим досягненням 

авторки є запропоновані схеми стигматизації як комунікаційного процесу на 

суспільному та індивідуальному рівнях.  

У другому розділі – „Емпіричне дослідження стигматизації в 

сучасних українських медіа” – Марія Валеріївна задля успішної реалізації 

емпіричного боку роботи, у ході підготовки та проведення дослідження 

елементів стигматизації, обґрунтувала спектр обраних наукових методів: 

загальнонаукових та спеціальних методів. Для дослідження впливу на 

аудиторію негативно забарвлених термінів у журналістських матеріалах 

інтернет-видань, авторка пропонує метод опитування, зокрема онлайн-

анкетування (для дослідження впливу на аудиторію негативно забарвлених 

термінів у журналістських матеріалах) та контент-аналіз, використаний для 

виявлення тенденцій стигматизації в сучасних всеукраїнських і регіональних 

друкованих та інтернет-виданнях.  Здійснивши опис використаних методів, 

означивши проблемну ситуацію, дисертантка склала ґрунтовну програму 

дослідження: визначила його мету, об’єкт, предмет та хронологічні межі,  

коректний спосіб вибірки. Все це дало можливість здобувачці провести на 

належному професійному рівні формалізований метод дослідження. Варто 

відмітити компетенцію авторки в створенні та проведенні онлайн-анкетування, 

респондентами якого стали  читачі онлайн-видань п’яти областей України. Таке 

комплексне дослідження є основою для певних висновків у дисертаційному 

дослідженні та формуванні подальших рекомендацій.  

Третій розділ „ Інтерпретація результатів дослідження" присвячено 

дослідженню кількості стигм, ужитих у журналістських матеріалах кожного із 

всеукраїнських друкованих видань за кожен з досліджуваних років. 

Результатати контент-аналізу матеріалів дев’яти рейтингових всеукраїнських 



друкованих видань дисертантка вміло систематизувала і представила у вигляді 

шкали стигм (рис. 3.1). Досліджуючи якісний аналіз матеріалів Марія 

Валеріївна приходить до висновку, що як  у друкованих так і в онлайн-медіа 

існує тенденція до використання негативних ярликів у заголовках статей для 

привернення уваги аудиторії, оскільки в основному тексті статті вони часто 

замінюються евфемізмами. Авторка слушно зауважує, що велика кількість 

випадків стигматизації з’являється в ретрансльованому матеріалі, а 

стигматизатором не обов’язково є журналіст, ним може бути будь-який 

представник аудиторії, чиє висловлювання лише ретранслюється автором 

матеріалу.  Провівши контент-аналіз обраних медіа, дисертантка приходить до 

висновку, що найпоширенішою у них прослідковується стигматизація за 

станом здоров’я, розумовими й фізичними можливостями; за релігійними й 

політичними переконаннями та стигматизація протиправної поведінки. 

Послуговуючись методом онлайн-анкетування, в якому взяло участь 430 

респондентів, дослідниця відмічає, що, незважаючи на високу частоту 

відвідуваності респондентами інформаційних сайтів, довіра читачів до 

контенту цих видань не є високою. За результатами опитування М. В. 

Смирнова запропонувала норми та принципи для медійників з метою 

дестигматизації в мас-медіа, представила спеціальний термінологічний 

словник, який містить нейтрально чи позитивно забарвлені слова та 

словосполучення для заміни більше ніж 110 стигм, що сприятиме вирішенню 

проблеми стигматизації в мас-медіа.     

У завершальному розділі дисертантка приходить до висновку, що шляхи 

оптимізації розвитку мас-медіа можливі за умов поширення 

дестигматизаційних процесів, що сприятиме розвитку медіапрактики, 

позбавленої стигматизації в різних проявах.  

Дисертація й автореферат Смирнової М. В.  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. Уважаю, що мета роботи реалізована, 



поставлені завдання – виконано, а тему – розкрито. Висновки текстової 

частини та додатки презентують найбільш вагомі результати дисертації, повно 

і системно розкривають хід і результати дослідження. 

Наукові положення, викладені в дисертації Смирнової М. В. завдяки 

вибору адекватної методологічної основи є обґрунтованими, достовірними й 

характеризуються науковою новизною; висновки автора конкретні, 

аргументовані, чітко й однозначно сформульовані. На нашу думку, здобувачеві 

вдалося вирішити поставлені в дисертаційній роботі завдання та досягти 

заявленої мети. Але поряд з позитивними моментами, вдалими знахідками, 

значущими висновками варто відзначити певні недоліки роботи, які 

потребують пояснень дисертанта: 

1. У підрозділі 1.2. "Стигматизація в аспекті теорії соціальних 

комунікацій" на с.54 представлена схема стигматизації як комунікаційного 

процесу. Хотілося б уточнити у Марії Валеріївни на якому саме рівні зазначена 

стигматизація як комунікаційний процес: на індивідуальному чи 

міжособистісному (рис. 1.7). 

2. У підрозділі 2.2. "Специфіка формування вибіркової сукупності та 

методика проведення контент-аналізу" дисертантка для окреслення генеральної 

сукупності регіональних видань визначила по одній чисельній області з кожної 

частини України (із західної – Львівську, східної – Харківську, північної – 

Чернігівську, південної – Одеську та з центральної – Дніпропетровську області) 

(с.88). Хотілося б детальніше дізнатися про механізм такої вибірки, за яким 

критеріїєм систематизації вона визначена.  

3. На с. 129 у підрозділі 3.2."Аналіз факторів та тенденцій існування 

стигматизації в українських онлайн-виданнях" для визначення  

найпопулярніших всеукраїнських онлайн-видань здобувачка  зазначає метод 

рейтингу для вивчення громадських уподобань. Хотілося б уточнити, що 

розуміє дослідниця під поняттям "громадські вподобання" та зрозуміти 

процедуру проведення моніторингу, оскільки в підрозділі 2.1., в якому 

обґрунтовуються методи дослідження особливостей стигматизації в 

українських медіа він не окреслений.  



Наведені вище зауваження, побажання та дискусійні питання не 

перекреслюють загального позитивного враження про роботу, значимості 

наукових і прикладних розробок М. В. Смирнової.  Дисертаційна робота на 

тему: «Засоби стигматизації в сучасних українських медіа», є завершеним 

самостійним та актуальним науковим дослідженням.  

Новизна й важливість одержаних результатів, їх обґрунтованість і 

достовірність, а також практична цінність сформульованих положень і 

висновків у сукупності дають підстави вважати, що дисертаційна робота 

відповідає вимогам пунктів відповідає всім вимогам п. 11 та п. 13 „Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24.07.2013 року № 567, які висуваються до кандидатських 

дисертацій, відповідно до яких, авторка цього дослідження – Смирнова Марія 

Валеріївна – заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата наук із 

соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.01 – теорія та історія соціальних 

комунікацій. 

 

 

 


