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Структура дисертації. 

Композиційно дисертація М.С. Соловйова (237 с. (основний текст – 162 с.)) 

складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (346 

позиції), а також 3 додатків).   

У вступній частині роботи обґрунтовано актуальність теми, окреслено 

теоретичні та методологічні основи роботи, зв'язок з науковими темами, визначено 

мету, об’єкт, предмет та методи дослідження, сформульовано наукову новизну та 

практичне значення отриманих результатів. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Дисертація виконана в межах науково-дослідної роботи №11БФ04501 

«Український медіаконтент у соціальному вимірі» Інституту журналістики 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  

Основні наукові результати, одержані автором, та ix новизна.  

Наукова новизна, завершеність та наукова цінність дисертаційного 

дослідження М.С. Соловйова не викликають cyмнівів. Мало хто з дослідників 

працював над темою українського телебачення в інтернеті, а зокрема у сфері його 

комунікативної цінності, зважаючи на те, що об’єктом дослідження став саме 

вебконтент українських телеканалів в інтернеті.  

У першому розділі у центрі уваги авторського вивчення постає історія 

становлення відеоконтенту в інтернеті, аналіз тенденцій функціонування веб-

мовлення в країнах Європи та США, представлені типи онлайн-мовлення 

українського телебачення.  

Специфіку та певні переваги онлайнового мовлення у порівнянні з ефірним 

варіантом автор представляє не лише крізь всеохопність аудиторії, а й через 

доступність онлайнового варіанту телебачення, «адже багато каналів, які 

транслюються в мережі, не завжди можна відшукати в ефірному мовленні на 

телевізорі. Відповідно, інтернет дає змогу глядачу переглядати телебачення своєї 

країни, навіть якщо він перебуває в іншій державі, на іншому континенті» (с. 58). 
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Серед переваг автор також виокремлює ведення практично необмеженого 

архіву, адже «завдяки відеохостингам і мережевим серверам, телевізійні матеріали 

можна зберігати у форматі цифрових даних (на жорсткому диску, твердотілому 

накопичувачі (флешпам’ять), у хмарних середовищах) і будь коли отримати до них 

доступ» (с.58). 

Доцільним видається прагнення автора осмислити тенденції функціонування 

веб-мовлення США. Дослідник проаналізував найвідоміші та найпопулярніші 32 

телеканали і медіакомпанії, які активно ведуть мовлення в інтернеті, а також 

простежив тенденції, яким слідують сучасні американські медіа стосовно викладу 

контенту в інтернеті (с. 49-50). 

Такий прикладний підхід значно поглиблює сутність об’єкта дослідження, 

сприяє ширшому осягненню явища телебачення в інтернеті, його специфіки та 

комунікативної цінності. 

Розкриті у першому розділі типи онлайн-мовлення українського телебачення 

вказують на прагнення автора всебічно висвітлити об’єкт дослідження, а також 

засвідчують ґрунтовність підходу до осмислення аналізованого явища – 

українського телебачення в інтернеті. 

Другий розділ дисертації презентує специфіку аудіовізуального мовлення та 

його прояви в українському мережевому телебаченні, розкриває специфіку 

аудіомовлення в інтернеті, надає характеристику візуальним онлайн-технологіям. 

Автор демонструє історичні передумови появи цифрового телебачення, починаючи 

від радіомовлення, перших аудіопрогравачів, сайтів світового павутиння, інтернет-

браузерів, онлайн-радіомовлення тощо. 

Описуючи цифрове телебачення, дисертант ґрунтовно окреслює його вразливі 

місця, тим самим предметно розкриває та конкретизує його характерні особливості: 

«Оскільки сигнал цифрового телебачення передається у формі електромагнітних 

хвиль, існує ризик неякісного прийому. У випадку із аналоговою технологією це 

означає, що сигнал матиме завади у формі шуму та накладання на зображення 
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хаотичних рухливих цяток – чим гірший прийом, тим гірші звук/картинка. Та все ж, 

якщо хвилі досягають, то радіо звучить, а телеканал видно» (с. 86).   

Такий підхід свідчить про прагнення М.С. Соловйова до комплексного та 

ґрунтовного осмислення специфіки українського телебачення в інтернеті, 

усвідомлення еволюції телевізійної онлайнаудиторії в Україні упродовж обраного 

дисертантом періоду. 

Підрозділ 2.2 присвячено характеристикам візуальних онлайн-технологій. 

Автор демонструє суттєву важливість переосмислення поняття «в онлайні»: «У 

соціальних мережах бути «в онлайні» — у першу чергу, бути доступним у режимі 

реального часу, залишатися на зв’язку, а вже глибше, на технічному рівні, цей термін 

пов’язується зі всесвітньою павутиною. Тож «онлайновий» означає доступний в 

інтернеті» (с. 91).   

Привертає увагу п. 3 цього розділу, де автор розкриває сутність українського 

мережевого телебачення у соціальних мережах та на відеохостингах. Автор 

демонструє важливість дослідити мультимедійні можливості соціальних 

інтернетмереж, які стали одними з найпопулярніших мережевих платформ, що 

надають практично повний спектр можливостей для обміну інформацією: фото, 

відео сервісів, блогів, чат, спільноти тощо. Слушним є розуміння дисертантом 

важливих рис сучасних соціальних інтернетспільнот та їхньої мультимедійної 

підтримки, що надає можливість телеканалам «значно розширювати аудиторію 

шляхом поширення відеоконтенту прямо в середині соцмережі (с. 121).   

У третьому розділі автор акцентує увагу на еволюції аудиторії та розумінні 

комунікативної цінності українського телебачення в інтернеті. Аналізуючи 

діалектику уваги й інтересу від споглядання до користування (п.3.1) М.С. Соловйов 

вказує на значні трансформаційні процеси у схемі 

«адресанткодуванняканалдекодування-адресат». Автор зазначає, що «завдяки 

сучасним онлайновим технологіям, учорашній глядач стає не тільки споживачем, а й 

виробником телевізійної продукції та одночасно мовником. У цьому контексті, 

важливо визначити інтерактивну специфіку та програмний інструментарій сервісу 
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YouTube, оскільки саме ця мультимедійна платформа є надзвичайно ефективним 

засобом не тільки у розумінні всеохопності аудиторії, а також ще й потужним 

інструментом заробітку» (с. 121).  

Слушним є прагнення автора проаналізувати трансформацію філософського 

усвідомлення «споглядання/користування» можливостями  всього 

інтернетпростору, «в якому неможна визначити чіткого статусу споживача: глядач 

в інтернеті, свідомо чи несвідомо, стає його користувачем ресурсу, створює та 

поширює інформаційний продукт, впливає на діяльність ЗМК та інших учасників 

мережевих порталів і співтовариств» (с. 122).  

На глибинність та ґрунтовність вивчення вказує представлений у п.2 Р.3. 

комплексний аналіз комунікативних цінностей інтернет-представництв як 

українських, так і зарубіжних телеканалів. Автор вказує на необхідність постійного 

вивчення логіки дій кожного користувача, врахування їхніх зауважень та 

удосконалення графічного інтерфейсу, що в подальшому може призвести до 

якнайдовшого утримання аудиторії на своєму сайті. Ґрунтовний аналіз елементів 

мережевої комунікації між учасниками діалогу надає наукової та практичної 

вагомості, значущості та цінності проведеного дослідження.  

Роботу завершують розгорнуті висновки, які переконують, що завдання, 

заявлене в меті роботи, повністю виконано, i ми маємо оригінальне викладення 

актуальної наукової проблеми як в теоретичній, так i в практичній площині. 

Окремого схвалення заслуговують додатки дисертаційного дослідження, які у 

прикладному контексті характеризують проаналізовані акаунти українських 

телеканалів на відеохостингу Youtube тощо.  

Наукова новизна та значущість одержаних результатів дисертації 

М.С. Соловйова полягає в тому, що дисертаційна робота є однією з перших 

комплексних праць, у якій ґрунтовно вивчено процеси становлення й 

функціонування українського телебачення в інтернеті. 

Оцінка публікацій. 
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Результати дослідження були належно апробовані на науково-практичних 

конференціях і відображені у 10 наукових працях, з яких: 4 – статті в наукових 

фахових виданнях України, 1 – стаття в іноземному виданні, внесеному до 

наукометричних баз даних, 5 – матеріали конференцій апробаційного характеру.   

Відзначаючи глибину та повноту проведеного дослідження, а також його 

значущість для розширення меж дослідження медіапростору, варто висловити кілька 

зауважень, що мають переважно рекомендаційний характер: 

1. Вважаємо, що оскільки у тексті дисертації закцентовано увагу на такому 

як презентовані телеканалі у соціальних мережах, бажано було б продемонструвати 

їхню представленість не лише в соціальній мережі Facebook, а й за допомогою 

Телеграм-каналу, оскільки цей канал з метою представлення телеканалів в мережу 

інтернет наразі набуває нині великої популярності. 

2.  Поза авторською увагою в межах дисертаційного дослідження 

залишився заявлений в методології метод контент-аналізу, який на думку автора мав 

на меті проаналізувати «використані під час вивчення текстів (діалогів, оголошень, 

повідомлень) користувачів та працівників телекомпаній на вебфорумах та сайтах 

українських телеканалів, що дало змогу обґрунтувати наявність і достовірність 

фактів комунікації та співпраці споживачів і виробників телепродукту в інтернеті 

(с. 14-15). Хоча все ж таки цей метод був використаний та представлений у третьому 

розділі, а також у додатках під час аналізу веб-сайтів як українських та іноземних 

телеканалів. 

Висловлені зауваження та побажання не зменшують наукової цінності  та 

значущості здійсненого М.С. Соловйовим дослідження, адже презентовані 

дисертантом розробки та самостійні ідеї є вагомим внеском у вивчення соціальних 

комунікацій. 

Відповідність дисертації встановленим вимогам. 

Представлена дисертація є цілісною розробкою обраної теми, що презентує 

самостійне дослідження М.С. Соловйова. Подана робота засвідчує системність 

вивчення питання та послідовність, логічність викладу матеріалу, глибину 

https://uk-ua.facebook.com/
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