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У сучасному суспільстві кожен з його інститутів являє собою масовий 

феномен, що створює в людині якнайсильнішу ілюзію особистої участі та 

емоційної напруги. Тим не менше серед усіх соціальних інститутів явно 

виділяються два, які домінують над політикою, економікою, юриспруденцією,

інформацію та здоров’я, без чого успішна участь в будь-якій сфері немислима. 

Саме окреслені два соціальні інститути -  фізична культура та спорт вищих 

досягнень і масова комунікація та інформація в особі спортивної преси України 

і стали предметом дисертаційного дослідження Сазонової Юлії Олександрівни.

Тема дисертації за своїм формулюванням, композицією, хронологією, 

об’єктом дослідження (у його загальній сукупності) могла б претендувати 

навіть на докторську наукову ступінь, однак офіційний опонент мусить у цьому 

питанні довіряти здобувачці та її науковому керівникові, які визначилися з 

науковим статусом роботи, поданої до захисту на розгляд спеціалізованої 

вченої ради.

Відразу слід сказати, що дисертаційне дослідження Сазонової Ю. О. 

вирізняється, по-перше, надзвичайною актуальністю, своєчасністю та викликає 

безперечний теоретико-практичний інтерес. Адже перемоги професійних 

спортсменів конкретної країни підвищують «вартість» перших і статус другої в 

очах міжнародної спільноти. Для підтримання статус-кво заохочуються мережі 

спортивних організацій, які через культивування фізичної культури серед 

населення здійснюють відбір кращих для «вливання свіжої крові» у спорт 

вищих досягнень і водночас працюють на благо усієї нації -  на її здоров’я. 

Подібна схема масових спортивних комунікацій була б неповноцінною без її

наукою, освітою, культурою, релігією тощо. Йдеться про комунікацію,
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широкого висвітлення з боку системи засобів масової інформації та 

комунікації.

По-друге, ця дисертація є сміливою за масштабом проведеного 

дослідження. При цьому дисертантка робить науково обґрунтовану спробу 

розібратись у складних та неоднозначних питаннях періодизації спортивної 

преси України як методологічної проблеми (підрозділ 1.3. першого розділу 

дисертації). У цьому контексті проблеми вивчення концептуальних засад 

функціонування спортивної преси України як соціокультурного феномена досі 

не знаходили цілісного відображення у наукових розробках.

Подане до захисту дослідження пов’язане із комплексними науковими 

програмами кафедри журналістики Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна і є частиною комплексної теми «Актуальні проблеми теорії 

та історії соціальних комунікацій» (державний реєстраційний номер 

0112Ш03081).

У вступі та першому розділі дисертантка демонструє обізнаність із 

предметом дослідження, наголошуючи на тому, що з виникненням у середині 

XIX ст. феномена сучасного спорту з його комунікаційною інфраструктурою та 

віддзеркаленням спортивних комунікацій у періодиці обидва соціальних 

інститути -  фізкультури та спорту вищих досягнень і масової інформації та 

комунікації -  розпочинають виконувати важливу соціальну місію, яка полягає в 

поширенні гуманістичних цінностей та ідеології соціального здоров’я (тут 

можна згадати, приміром, олімпійські девізи барона П’єра де Кубертена, 

принцип парі, який сьогодні модифікувався у принцип «фейр плей» тощо).

Наявний науковий доробок, присвячений зв’язці «спорт -  журналістика», 

дисертантка поділяє на ряд аспектів. Так, діахронічний аспект (К. Алексєєв, 

Д. Тулєнков, С. Орлов, В. Асаулов, Б. Семибратський, С. Кость, В. Ковпак) 

включає аналіз процесу формування та функціонування спортивної періодики, 

особливостей її розвитку, її ролі та значення в житті суспільства, жанрово- 

стильової специфіки часописів, типів спортивних видань, творчості провідних 

авторів та редакторів. Синхронічний аспект (Є. Слюсаренко, В. Баранов,
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О. Корольова, Лі Хун, Д. Донськой) передбачає розгляд особливостей 

спортивної преси та її функціонування у вимірах сучасності. Тематичний 

аспект (М. Житарюк, М. Дерепа, Т. Кролівницька, С. Мельник) затіняє 

спортивну журналістику, висуваючи на перший план предмет її відображення -  

спорт. Пропагандистський аспект, як похідний від тематичного (М. Шишигін, 

В. Осінчук, П. Виноградов, Є. Рамазанова, Ю. Метаєв), уособлює пропаганду 

через спортивну пресу серед населення здорового способу життя. Жанровий 

аспект (В. Глод, О. Спаський, О. Лаврик, С. Шарафутдінова) розглядає 

проблеми спортивної журналістської генерики. Лінгвістичний аспект 

(Г. Солганик, Л. Кайда, М. Кохтєєва, А. Трубченинова та ін.) присвячений 

вивченню особливостей використання спортивної мови й термінології. 

Прикладний аспект (С. Михайлов, О. Мостов, А. Аамідор, Р. Бойл, С. Вілстейн, 

Е. Кервін, Е. Рейні, Р. Стін, К. Стофер, С. Фінк, Г. Фішер) обіймає аналіз 

специфіки спортивної журналістики та роботи спортивного журналіста.

Отже, вивчивши наукову вітчизняну та світову думку щодо організації 

соціально-комунікаційної взаємодії між фізкультурою й спортом і газетно- 

журнальною періодикою, дисертантка обґрунтовує актуальність, історіографію, 

мету і завдання дисертації, її об’єкт і предмет, методологічну базу, наукову 

новизну, теоретичну та практичну значущість власного дисертаційного 

дослідження, вказує на апробацію роботи, наводить її структуру.

Позитивним аспектом дисертаційного дослідження, що свідчить про 

належну теоретичну підготовку авторки та про такі її особисті якості, як 

працелюбність, цілеспрямованість, вміння концентруватись, що й 

відобразилось у титанічній роботі з опрацювання величезних обсягів 

першоджерел української спортивної періодики за 130 останніх років, а також 

праць представників різних наукових шкіл світу та України. Сазонова Ю. О. 

продемонструвала належне розуміння, вміння раціонально, часом нестандартно 

послуговуватися різним дослідницьким інструментарієм, досягати поставленої 

мети завдяки логічному й послідовному вирішенню сформульованих у її межах 

завдань.



Обрані для дослідження методи, окреслені дисертанткою у підрозділі 1.2. 

першого розділу можна вважати цілком прийнятними. Слід вітати розроблену 

авторкою анкету та проведене анкетування серед студентів 1-го, 2-го й 3-го 

курсів спеціальностей «Журналістика» та «Фізичне виховання і спорт» 

Українського гуманітарного інституту. Як бачимо, у додатках, до дисертації 

Сазонової Ю. О., результати анкетування лягли в основу словника 

найвидатніших спортивних журналістів України, а також допомогли виробити 

шляхи оптимізації національної спортивної преси.

Відповідно до запропонованої авторкою дисертації періодизації 

спортивної преси України Сазонова Ю. О. у другому розділі свого наукового 

дослідження вивчає спеціалізовану вітчизняну періодику в дорадянську та 

радянську епохи. Це були складні періоди, які полягали у функціонуванні двох 

виділених соціальних інститутів в умовах різних географічних широт, різних 

державних устроїв, різного менталітету, різних національних ідей, різних 

ідеологічних настанов, різної етнічної, мовної ситуації тощо. Вважаємо, що 

підрозділ 2.1. з підпідрозділами 2.1.1. і 2.1.2., підрозділ 2.2. з підпідрозділами 

2.2.1, 2.2.2. і 2.2.3, підрозділ 2.3. з підпідрозділами 2.3.1., 2.3.2, 2.3.3. і 2.3.4. з 

різною мірою глибини, але проаналізовані на прийнятному рівні. Тут можна 

погодитися з міркуваннями ряду науковців щодо партнерської та 

інструментальної моделей інтеграції масових комунікацій у системі фізичної 

культури й спорту та її відображення на шпальтах спортивних друкованих ЗМІ. 

Дисертантка своїм аналізом тих часів і здобутими результатами фактично 

доходить аналогічного висновку. Однак різниця (а це і є наукова новизна) 

полягає у визначенні історичних передумов формування спортивної преси 

України та розгляді культурно-історичних умов існування преси в кожному 

періоді, у вивченні появи, становлення та процесу еволюції спортивної преси в 

Україні, починаючи від кінця XIX століття до здобуття незалежності, у 

розробці періодизації історії спортивної преси України та окресленні 

характерних рис кожного періоду до здобуття незалежності, у систематизації та 

аналізі найвидатніших спортивних часописів, що репрезентували дорадянський
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і радянський період в історії української спортивної журналістики. Зауваження 

щодо цього розділу будуть висловлені нижче.

Здобуття незалежності принесло українській спортивній пресі нові 

організаційно-правові, політико-соціальні, економічно-фінансові, техніко- 

технологічні та морально-етичні умови, які у своїй сукупності кинули новий 

виклик як редакторському, видавничому, журналістському корпусові нашої 

країни, так і її масовій читацькій аудиторії. Авторка справедливо констатує, що 

упродовж перших семи років незалежності (але тенденція продовжує 

зберігатися й надалі) «різко зросла кількість періодики в українському 

інформаційному просторі (з 2 609 видань у 1992 р. до 4 229 у 1995 р.), значно 

зменшилися наклади видань, відбувалася приватизація часописів та поступове 

зникнення державних ЗМІ радянського часу» (с. 147 дисертації). Здобуток 

Сазонової Ю. О. полягає в тому, що вона зафіксувала у цей період появу 66 

нових спортивних видань на тлі існування старих брендів «Старту» та 

«Спортивної газети». Не можна не погодитися з авторкою дисертації, що 

подальшому «розквіту спортивної преси в цей час послужило прийняття ЗУ 

«Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист 

журналістів» (від 23.09. 1997), що поліпшило умови для видання ЗМІ. У цей час 

формуються спортивні мас-медіа, що репрезентують 17 тематичних сегментів» 

(с. 148 дисертації). На тлі припинення існування відзначених вище старих 

брендів з’явилося майже 150 нових періодичних видань.

Сьогодні спортивна преса функціонує на всій території України (крім 

Житомирської, Чернігівської та Сумської областей), у всіх обласних містах і 

великих райцентрах. Крім цієї спеціалізованої періодики, авторка називає та 

аналізує публікації спортивних рубрик і розділів універсальних видань (як 

правило, всеукраїнських), а також корпоративні журнали деяких футбольних 

клубів нашої країни. У Висновках підбиваються результати дослідження, з 

якими в цілому можна погодитись. У Додатках, що за обсягом становлять ще 

одну дисертацію, вміщено перелік спортивних товариств України 1920-193 0-х 

рр., які видавали друковані ЗМІ, словник персоналій спортивної преси України,



бібліографічний покажчик більш ніж 400 спортивних видань України, таблиці 

щодо сфери побутування спортивної преси сучасної України -  зокрема, з більш 

розгорнутою типологією. Окремо варто виділити шляхи оптимізації спортивної 

преси нашої країни, особливо необхідність розробки етичного кодексу 

спортивного журналіста України.

Безперечно, звернувшись до такої просто безмежної теми, авторка не 

могла охопити все коло проблем. Її дисертація не позбавлена деяких недоліків.

1. Дисертантку веде зібраний емпіричний матеріал, який що на 

початковому етапі свого існування (дорадянському), що в радянському, що в 

сучасному мав свої вади -  скажімо, щодо теоретичного осмислення явищ 

фізкультури й спорту та їхнього віддзеркалення в спортивній пресі України -  

зокрема, йдеться про чіткішу типологію.

За масштабом поширення: всеукраїнські -  обласні -  міські -  міськрайонні

-  районні -  корпоративні (колишні багатотиражні).

За тематикою: універсальні видання -  багатоаспектні -  спеціалізовані -  

вузькоспеціалізовані.

За видами спорту: одиночні види спорту -  командні види спорту; 

олімпійські види спорту -  неолімпійські види спорту; олімпійські види спорту

-  паралімпійські види спорту; олімпійські види спорту -  дефлімпійські види 

спорту.

Авторка цього не зробила і в результаті на с. 103 дисертації читаємо: «За 

тематичним спрямуванням спортивні видання цього періоду поділялися на 

п’ять груп: універсальні, вузькоспеціалізовані, виробничо-фізкультурні, 

мистецько-спортивні, часописи «ГГЮ»...

Згідно з теорією журналістики, за типоутворювальними ознаками 

періодичні видання поділяються на універсальні, багатоаспектні (кілька тем) і 

спеціалізовані (одна тема). Якщо йти від цього, то універсальні -  зрозуміло, 

мистецько-спортивні -  це багатоаспектні. Складніше з виробничо- 

фізкультурними та ГПО. Якщо виходити з логіки, що масова фізична культура
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плюс великий спорт -  це дві теми, то тоді це багатоаспектні видання; якщо 

названі теми об’єднати в одну -  то годі це вже вузькоспеціалізовані видання.

Аналогічна картина спостерігається на с. 149 дисертації: «Сучасна 

спортивна преса України існує в трьох формах: 1) власне спортивна преса 

(спеціалізована спортивна газета чи журнал), яка представлена такими мас- 

медіа: «Футбол», «Команда», «Болельщик», «Спорт-арена» тощо (сюди ж ми 

включаємо підгрупу науково-методичних та науково-теоретичних часописів)». 

Розглянемо вказані дисертанткою видання з типологічної точки зору: 

«Команда» -  це спеціалізоване видання, а от «Футбол» -  вузькоспеціалізоване 

видання; науково-методичні і науково-теоретичні видання -  це багатоаспектні 

видання (приміром, комбінація тем: спорт + спортивна наука + педагогіка 

спорту + здоров’я + психологія спорту + соціологія спорту + спортивна 

медицина). На цю тему можна буде в подальшому поміркувати.

2. На с. 14 дисертації читаємо, що праці Б. Семибратського, В. Асаулова, 

Є. Слюсаренко «заангажовані», «в них наявний монологічний дискурс, який 

виявлявся в тому, що вони [автори] розглядали спортивні ЗМІ не як об’єкт, а як 

інструмент у реалізації педагогічних, соціологічних, керівних аспектів 

спортивної діяльності, вивчали спортивну пресу лише як «організатора, 

пропагандиста та агітатора» фізкультурного руху в країні». Тут маються на 

увазі не лише вказані праці, а й творчий доробок редакцій української 

спортивної періодики. І водночас на с. 22 читаємо: «Пропагандистський 

аспект (Виділення дисертантки. -  О. М.) дослідження спортивної журналістики 

є похідним від предметного (тематичного), оскільки в ньому спортивна 

журналістика розглядається передусім як орган популяризації, пропаганди 

фізкультури і спорту та здорового способу життя». На с. 144 — 145 позиція 

дисертантки кардинально змінюється: «...часописи «Старт» і «Спортивна 

газета» сьогодні можуть розглядатися як взірці для наслідування, адже вони 

були не просто інформаторами про спортивні змагання, а спортивними 

часописами з широким громадянським звучанням, яскравою національно- 

педагогічною спрямованістю, репрезентували спорт як соціокультурний
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феномен, виховували читача на засадах українського патріотизму (любові до 

української мови, літератури, музики), на морально-етичних засадах 

(працелюбності, чесності, гуманізму, милосердя), формували світогляд читача, 

репрезентуючи спорт як мистецтво, вмішуючи літературно-критичні статті та 

твори відомих українських та зарубіжних письменників, акторів, музикантів, 

художників, активно боролися з такими вадами суспільства, як алкоголь, 

куріння, демонстрували вихований потенціал спорту в боротьбі з такими 

негативними рисами людської натури, як лінь, хвалькуватість, пихатість, 

грубість, безкультурність тощо, сприяли формуванню громадської думки про 

спорт як засіб збереження та зміцнення духовного й фізичного здоров’я, 

панацеї від усіх хвороб, чинника, що сприяє вічній молодості тіла й душі. Ці 

часописи сьогодні цікаві в справі підвищення ефективності та дієвості 

матеріалів, широкого друкування критичних публікацій, відродження 

спортивної публіцистики з її важелями впливу на реципієнта, репрезентацією 

як журналістських, так і літературних жанрів з одночасною реалізацією 

гедоністичної, культуроформувальної, патріотично-світоглядної та виховної 

функцій, універсальності часописів (їх призначення прихильникам спорту, 

спортсменам, тренерам, викладачам фізкультури тощо), репрезентацією різних 

спортивних конкурсів, вікторин тощо. Неоціненою є роль цих видань і в аспекті 

ефективності зворотної комунікації, модифікації контенту відповідно до 

інтересів та рекомендацій читачів, широкої пропаганди масового спорту та 

національних самобутніх видів спорту, розширення проблемно-тематичного 

діапазону, позиціонування спорту як державної ідеологеми, іміджу держави на 

міжнародній арені та встановленню дружніх стосунків з іноземними 

державами. Часописи «Старт» і «Спортивна газета» заклали класичні традиції 

української спортивної журналістики, що мають сьогодні активно 

наслідуватися спортивними мас-медіа для підвищення їх читабельності, 

коефіцієнту корисної дії». То все ж таки: заангажованість чи новаторство?

Те ж саме стосується с. 36 -  48, де виділено авторський шостий період 

(1969 -  1990) -  «стагнація спортивної преси України в періоди «застою» та
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«перебудови», хоча «ситуація дещо змінюється під час перебудови»... (далі за 

текстом). «Особливість періоду: зростання тиражів спортивної преси, 

виникнення спортивної піарналістики, поява перших футбольних видань в 

історії української спортивної преси». Знову виникає те саме запитання: яка ж 

тут стагнація? Авторці важко визначитись у своїх поглядах.

До речі, на думку офіційного опонента, періоди «відлиги», «застою» та 

перебудови» мають свої, примітні риси спортивної журналістики, які не варто 

було змішувати разом, а розбити на окремі підпідрозділи і провести всередині 

кожного з них більш детальний аналіз.

3. «Спортивні рубрики як модифікації спортивної журналістики можна 

трактувати як спортивну «пресу в пресі»..; «спортивна піарналістика, 

представлена виданнями футбольних клубів»... Називати відділи спорту в 

редакціях універсальних або, за іншою класифікацією, всеукраїнських газет чи 

журналів спортивною «пресою в пресі» -  це все одно, що називати 

кореспондента відділу спорту спортивним журналістом, кореспондента відділу 

міжнародного життя -  журналістом-міжнародником, а кореспондента відділу 

культури -  культурним кореспондентом... А як же інші кореспонденти -  вони 

безкультурні? Винайдення «перпетуум мобіле» у цій царині є справою 

безперспективною і непотрібною. Щодо корпоративних видань, то в них може 

бути суто спортивна журналістика, може бути суміш спортивної журналістики 

та спортивної піарналістики і може бути суто спортивна піарналістика. Це 

підтверджує як контент цих видань, так і загальні тенденції щодо процесу 

дифузії журналістських жанрів. Тут ще можна згадати твердження авторки, що 

«у спортивній піарналістиці відсутня критика». Виникає питання: а що, 

українська спортивна журналістика критична? Де ж тоді можна побачити в наш 

час згадані авторкою рубрики радянського періоду «Лист покликав у дорогу», 

«Слідами наших виступів», «Газета виступила. Що зроблено?» Замість 

конкретних ці та подібні їм запитання (рубрики) перетворюються на суто 

риторичні... Кореспонденти спеціалізованих видань, не допущені всередину 

спортивних колективів (як це мали змогу робити патріархи української
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спортивної журналістики, тобто у радянський час, коли їм на перепоні не 

ставали прес-служби й центри зв’язків з громадськістю), змушені 

задовольнятися чутками та плітками, публікуючи їх з відповідними обмовками, 

а потім запитуючи їх підтвердження чи спростування під час кількахвилинних 

флеш-інтерв’ю у президентів клубів, тренерів чи спортсменів. Це жалюгідна 

пародія на четверту владу -  у нашому випадку в спортивній періодиці...

4. Непереконливо поданий авторкою дисертації метод контент-аналізу, не 

так, як прийнято у журналістикознавстві -  бодай, у табличному вигляді. Замість 

цього звичайна констатація, яку, втім, легко перевірити без калькулятора: із 40 

матеріалів на теми спорту 4-5 (10-12%). Залишається покластися на сумлінність 

дисертантки. Те ж саме можна сказати з приводу трактування дисертанткою 

газетних жанрів. Так, на с. 193 авторка дисертації слідом за О. Тертичним і 

своїм науковим керівником називає версію, похвалу, авторську колонку 

газетними жанрами. 30 листопада 2015 р. на цю тему була захищена 

кандидатська дисертація О. М. Деяк-Якобишин, яка розставила всі крапки над 

«і», принаймні, стосовно авторської колонки не як газетного жанру, а як форми 

представлення журналістом створеного публіцистичного твору, яка (форма) 

може містити як «чистий» (один) жанр (наприклад, есе), так і суміш жанрів.

5. На наш погляд, необхідно було серед переліку шляхів оптимізації 

спортивної преси нашої країни не називати необхідність розробки етичного 

кодексу спортивного журналіста України, а безпосередньо розробити власний 

варіант такого кодексу, запропонувавши його як Асоціації спортивних 

журналістів Україні, так і Національній Спілці журналістів України, де, до речі, 

функціонує комісія з журналістської етики.

Проте, наведені зауваги і побажання не применшують цінності 

дисертаційного дослідження, його наукової значущості, актуальності й 

належної апробації. Дисертація є завершеною самостійною дослідницькою 

працею, що на достатньому рівневі висвітлила порушену проблематику.

Сформульовані у дисертації висновки та рекомендації мають теоретичну 

обґрунтованість, викликають значний науковий інтерес і можуть бути
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використані як у журналістикознавстві, так і в практичній частині мас-медійної 

галузі.

Зміст дисертаційного дослідження вичерпно відображений в авторських 

публікаціях, опублікованих у фахових наукових виданнях. Автореферат 

дисертації відповідає вимогам МОН України, його зміст ідентичний основним 

положенням дисертації.

Отже, дисертація та автореферат «Спортивна преса України: особливості 

становлення та сучасне функціонування» відповідають вимогам нормативних 

документів, зокрема п. 11, п. 12 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, що їх висувають до кандидатських дисертацій. Таким чином, авторка 

дисертаційного дослідження Сазонова Ю. О. заслуговує на присудження 

наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 

27.00.04 -  теорія та історія журналістики.
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подану на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних 

комунікацій за спеціальністю 27.00.04 -  теорія та історія журналістики

Дисертація присвячена актуальній темі -  історії української 

спортивної преси від її зародження до наших днів. Робота є першим у 

вітчизняному журналістикознавстві дослідженням спортивної преси, яка має 

такий широкий часовий та просторовий діапазон (хронологічні межі 

дисертації охоплюють період від 1880-х років до 2014 року, а територіальні 

межі окреслені кордонами сучасної України). Робота цікава тим, що 

дозволяє простежити розвиток спортивної преси в різні суспільно-історичні 

періоди, виявити сучасні тенденції функціонування спортивної 

журналістики.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше здійснено 

бібліографічний опис та введено до наукового обігу понад 400 спортивних 

видань, розроблено періодизацію історії спортивної преси України, 

досліджено стан спортивної преси України в добу незалежності, 

виокремлено модифікації спортивної преси, впроваджено та 

охарактеризовано поняття спортивної піарналістики.

У першому розділі роботи «Спортивна преса як предмет наукового 

вивчення» авторка на основі аналізу численних наукових праць виявила 

найголовніші аспекти дослідження спортивної преси, запропонувала 

аргументовану періодизацію розвитку української спортивної періодики.



Другий розділ «Спортивна періодика України в дорадянську та 

радянську епохи» висвітлює особливості становлення й функціонування 

спортивної періодики від її зародження до періоду незалежності.

Заслуговує на увагу аналіз спортивних товариств та фізкультурно- 

спортивного руху, що впливали на розвитку спортивної журналістики. 

Вдалим є зіставлення основних особливостей української спортивної преси 

початкового періоду в Російській та Австро-Угорській імперіях (Галичині), 

яке виявило певні тенденції розвитку спортивної журналістики на 

початковому етапі (с. 74-77).

У третьому розділі «Спортивна преса України в добу незалежності» 

проаналізовано сьомий та восьмий періоди розвитку спортивної преси. 

Авторка переконливо виокремила піарналістику в окремий самостійний вид 

спортивної журналістики. Спортивна піарналістика як окремий тип 

спортивної періодики була проаналізована на прикладі сучасних журналів 

«Шахтер» та «Динамо» (с. 187-193).

Цінними для подальшого вивчення спортивної преси є створенний 

авторкою словник персоналій найвідоміших спортивних журналістів 

України та бібліографічний покажчик спортивних видань України.

Водночас в роботі є суттєві недоліки, що значно впливають на якість 

наукової праці:

1. Відсутні висновки до розділів.

2. У ВСТУПІ методи дослідження перераховані, та змістовно не 

визначено, що саме досліджувалось кожним методом.

3. У ЗМІСТІ не дотримана вимога приблизно однакового 

співвідношення обсягу структурних складових тексту. Так, перший 

розділ містить 40 сторінок, другий -  95 сторінок, а третій -  47 

сторінок. Непропорційність закладена й у співвідношенні підрозділів. 

Наприклад, підрозділ 2.1. Зародження та формування спортивної 

преси України в Австро-У горській та Російській імперіях (кінець
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XIX ст. -  1917 р.) має вдвічі менший обсяг (26 сторінок), ніж підрозділ 

2.2. Розвиток спортивної преси України в 1920-1930-х рр. в УРСР та 

на Західній Україні (43 сторінки).

4. Наукова робота значно виграла б, якби авторка у першому розділі 

чітко окреслила термінологічне коло, яким оперує в дисертації. Так, 

дослідниця розрізняє поняття «спортивна журналістика» та 

«спортивна публіцистика» (с. 24). Ці поняття потребують уточнюючих 

означень, оскільки їх по-різному тлумачать у наукових школах. Не 

зрозуміло, що має на увазі дисертантка, коли говорить про «науково- 

теоретичну» та «науково-методичну журналістику» (с. 46). 

Допускаємо, що можуть існувати науково-теоретичні та науково- 

методичні видання на спортивну тематику, та чи можна їх 

зараховувати до журналістики? Потребує тлумачення і таке поняття, 

як «інформаційна спортивна публіцистика» (с. 178). Авторка не 

обґрунтовує, чому портретне інтерв’ю (с. 88) та колективне інтерв’ю 

(с. 193) зараховує до палітри художньо-публіцистичних жанрів.

5. Серед недоліків роботи є обґрунтування деяких методів дослідження у 

першому розділі роботи. Так, про метод добору й систематизації 

матеріалу вказується, що його виокремила В. Галич у монографії 

«Олесь Гончар -  журналіст, публіцист, редактор» (с. ЗО), проте не 

розкривається принцип дії цього методу. Тому залишається 

незрозумілим, за якими критеріями відбирався та систематизувався 

матеріал дослідження.

У роботі зазначається, що для аналізу журналістських текстів зі 

спортивних часописів використовувся метод контент-аналізу. Авторка 

виділяє такі одиниці наукового спостереження: «мінімальні складові 

аналізу: шпальту, рубрику, формат, заголовок, факт, жанр, тему, 

персонаж, автора, мову, географію поширення, періодичність тощо»
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(с. 35). Проте у процесі самого аналізу такі одиниці, як формат, 

заголовок, факт, персонаж не бралися до уваги.

Опитування (анкетування) використовувалося в дисертації як 

журналістський, а не науковий метод: «У нашій роботі з метою більш 

детального аналізу еволюції спортивної преси, її впливу на соціум, 

визначення ролі спорту у житті суспільства ми розробили анкету, 

структура якої складається з відкритих питань. Респондентами нашого 

анкетування було студенти 1-го, 2-го та 3-го курсів спеціальностей 

«Журналістика» та «Фізичне виховання і спорт» Українського 

гуманітарного інституту. Результати нашого анкетування були 

використані при створенні словника найвидатніших спортивних 

журналістів України та при виробленні шляхів оптимізації спортивної 

преси» (с. 35). Авторка в додатках не подала саму анкету, ми не 

знаємо наскільки коректно було проведено опитування. Не зрозуміла 

мета такого анкетування, адже дослідження аудиторії не було 

завданням дисертації. Виникає питання: «Чому в науковій праці з 

історії журналістики шляхи оптимізації спортивної преси випливають 

не з глибокого розуміння процесів розвитку спортивної преси, а з 

текстів, написаних студентами?»

6. Занадто категоричними, на наш погляд, виглядає твердження автора: 

«Наша історіографічна розвідка засвідчила, що українська спортивна 

періодика переважно вивчалася крізь призму радянського дискурсу, 

зокрема, в працях В.Глода, Б. Семибратського, В. Осінчука, і тому 

сьогодні потребує ґрунтовного дослідження як окреме, самодостатнє, 

самобутнє явище» (с. 29-30), хоча б тому, що існує дисертація 

Корольової О. В. «Спортивні журнали незалежної України: сучасний 

стан, тенденції розвитку». Та авторка ознайомилася з працею 

Корольової О. В. лише на рівні автореферату дисертації, про що 

свідчить список використаних джерел.

4



7. Завдання дослідити «процес виникнення та формування спортивної 

преси України в дорадянську та радянську епохи (1885-1990), виявити 

всі спортивні видання, що виходили в Україні з 1880-х рр. до нашого 

часу, визначити умови функціонування спортивної преси України в 

різні періоди, здійснити її типологічний та жанрово-тематичний 

аналіз» (с. 5-6) сформульовано занадто розлого, в результаті у 

висновках не всі аспекти були представлені, як-то: відсутнє 

узагальнення умов функціонування спортивної преси, не 

систематизована типологічна та жанрово-тематична характеристика 

видань.

8. Завдання «розглянути процес становлення та функціонування 

спортивної журналістики України в період незалежності (1991-2014)» 

(с. 6) передбачає характеристики саме процесу, та у висновках 

розглядається лише сучасний стан спортивних медіа (с. 198-199).

9. Завдання «окреслити перспективи розвитку спортивної преси й 

запропонувати шляхи її оптимізації» (с. 6) не було предметом 

вивчення в жодному з розділів роботи, тому висновок № 5 не є 

переконливим. Окрім того, на наш погляд, «перспективи розвитку» та 

«шляхи оптимізації» не є синонімічними поняттями, а саме так вони 

використовуються у цьому висновку (с. 200).

10.Впливає на якість дисертації і стиль викладу матеріалу. Переважає 

номінація фактів, явищ без їх аналітичного осмислення. Так, авторка 

часто пропонує список авторів, назв видань, тем, видів спорту, перелік 

рубрик без їх якісної характеристики (с. 89, 90, 93, 95, 99, 102, 104, 

1 10, 111, 115, 116, 118, 119, 129, 130, 133, 139, 140, 155, 160, 163, 168, 

169, 171, 172, 188).

У роботі трапляються русизми, наприклад: «спортивна преса стає 

врачівником тіла й душі людини» (с. 94), «більша частина спортивних
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видань регіону була одноднівками» (с. 107), «вже довгий час є 

провідним спортивним виданням» (с. 164) тощо.

Запропоноване дослідження не позбавлене певних дискусійних 

питань. На наш погляд, недостатньо аргументовано введення в науковий 

обіг нового терміну «преса в пресі» (с. 174). Єдиний аргумент такого 

нововведення полягає в тому, що «спортивні рубрики можна вважати 

різновидом спортивної преси, оскільки вони систематично репрезентовані в 

усіх видах преси» (с. 174). З пояснення випливає, що термін «преса в пресі» 

є синонімічним терміну «рубрика». Можна було б погодитися з 

використанням цього поняття у тому разі, якби мова йшла про тематичний 

додаток до видання.

Важливо під час обговорення дисертації знайти відповідь на питання: 

“Чому досліджуючи пресу авторка робить акцент на жанрово-тематичному 

аналізі? Чи можливо в роботі з історії журналістики здійснити підхід до 

періодичних видань як до контенту, де візуальний та вербальний складник є 

цілісним текстом?” Адже існує певна «мода» на стильове оформлення 

пресових видань, і очевидно, що вона протягом часу також змінювалась. 

Більше того, змінюється і відсоткове співвідношення візуальної і вербальної 

частки видання.

Основні результати дисертації достатньо повно викладені в 16-ти 

публікаціях, 6 з яких надруковані в українських та 1 в іноземному фахових 

виданнях із соціальних комунікацій. Основні ідеї автора пройшли апробацію 

на конференціях. Зміст автореферату ідентичний основним положенням 

дисертації, за винятком пункту «Методологія дослідження».

Узагальнюючи сказане, у підсумку можна відзначити, що дисертація 

«Спортивна преса України: особливості становлення та сучасне 

функціонування» відповідає означеній спеціальності та вимогам 

Департаменту атестації кадрів України, зафіксованим у «Порядку 

присудження наукових ступенів та присвоєння вченого звання старшого
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наукового співробітника», затвердженого відповідною Постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567, а сама Сазонова Юлія 

Олександрівна заслуговує на присудження їй наукового ступеня кандидата 

наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.04 -  теорія та історія 

журналістики.
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