
ВІДГУК 
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на дисертацію Вікторії  Миколаївни  Чекштуріної 

«Рунічний знак як засіб символьної комунікації: 

теоретико-методологічний аспект», 

поданої на здобуття наукового ступеня 

доктора наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 

27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій 

 

Розвиток і поглиблення науки про масову комунікацію призвів до 

закономірної появи представленої дисертації. Це дослідження є певним етапом 

у пошуках різних форм і видів комунікаційної діяльності, і вже в цьому його 

актуальність. В. М. Чекштуріна зазначає: «У процесі пошуку новітніх 

ефективних методів та інструментів інфографіки доцільно виявити 

особливості й можливості підвищення інформаційної ємності рунічного 

знака як одного з найдавніших та й нині сучасних комунікаційних 

засобів». І вона переконує у необхідності вивчення і таких аспектів 

комунікації. Тож уважаємо її дослідження актуальним і своєчасним. 

 Робота відзначається інтелектуальною насиченістю, обізнаністю В. М. 

Чекштуріної у різних галузях гуманітарних наук. Адже для дослідження такого 

специфічного виду комунікації дисертантка звертається до лінгвістики, історії 

культури і літератури, міфології, теорії фольклору, герменевтики, етимології, 

етнографії, семіотики та ін., і, на нашу думку, результат  переконливий.  

Дисертантка вводить у науковий обіг нову проблему, поняття, терміни, 

чим забезпечується безсумнівна новизна і оригінальність теми, концепції, ідей, 

висновків дисертації. Гіпотезою дослідження, за словами В.Чекштуріної, в 

тому, що рунологія допоможе подолати соціокультурні, просторово-часові, 

мовні бар’єри завдяки мультимодальності символьної комунікації. Ця 

гіпотеза доведена шляхом серйозного і ґрунтовного дослідження. 
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Дисертантка ставить чимало завдань перед собою. І всі ці завдання 

(різного ступеня складності) вона виконала, дослідивши велику кількість 

емпіричного і теоретичного матеріалу. На користь роботі є й той факт, що 

результати своєї наукової діяльності В. Чекштуріна оприлюднила у монографії, 

багатьох статтях, виступах на конференціях. Сподіваюсь, що ця тема викликала 

неабиякий інтерес, як, утім, неоднозначне ставлення до ідей і концепцій 

висвітлення проблеми. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 

рунічної символьної комунікації» висвітлена еволюція розвитку рунології в 

Європі і особливості визначеного типу комунікації. У цій же частині роботи 

дослідниця запропонувала соціокомунікативну модель, яка, на її думку, 

доречна при трактуванні рун: комунікант (автор написів) – код – 

реципієнт – інтерпретатор, який допомагає зрозуміти рунічний текст. 

Варто звернути увагу на останній аспект запропонованої моделі. Він 

видається нам досить ризикованим, адже інтерпретатор може вносити 

суб’єктивний фактор у пояснення. Втім, дослідниця наголошує на 

необхідності мультидисциплінарної освіченості інтерпретатора. 

Другий розділ «Семіозис рунічної комунікації» присвячений 

онтології рунічного знака. Наголошено на комунікативних особливостях 

рун, підкреслено, що процес еволюції знаково-символьних систем триває.  

У цьому ж розділі докладно висвітлюються етапи перетворення знаку 

на символ: 

1) комунікант виокремлює інформаційний об’єкт і надає йому 

графічного зображення – архетиповий образ;  

2) реципієнт сприймає інформаційний контент і «пов’язує» його 

значення з графічним зображенням;  

3) інші реципієнти, які стають комунікантами, доповнюють зміст  

певного знака, посилюючи інформаційний контент знака; 

4) семантичне перетворення знаку на символ, який 
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використовується  в масовій комунікації.  

Ця схема комунікації підкріплюється прикладами, цитатами з праць 

інших дослідників, і саме тому переконує у вірогідності. Цікавим є 

визначення дослідниці, яка вважає руни феноменом комунікації. В даному 

випадку варто погодитись із таким визначенням. 

Третій розділ «Зародження рунічної комунікації» має 

компілятивний характер, що зумовлено його темою і концепцією. Проте 

дисертантка переконує, що такий характер подання інформації 

виправданий у  даному дослідженні. 

У четвертому розділі «Диверсифікація рунічних знаково-

символьних систем» розкрито вектори диверсифікації рунічних знаків-

символів. Дослідниця обґрунтовує думку про те, що гносеологічно-

ірраціональна концепція може слугувати науковою платформою для 

вивчення духовно-філософської та релігійної інформації. Це сприймаємо 

як певний крок у розвитку досліджень масової комунікації. Принаймні в 

дисертації ці аспекти розкриті неординарно і переконливо.  

У п’ятому розділі «Особливості кодування-декодування рунічних 

знаків-символів» В. Чекштуріна запропонувала методику декодування 

архаїчних знаків-символів, яка складається з таких етапів:  аналіз комуніканта – 

аналіз реципієнта – аналіз контенту. Ці етапи, на слушну думку дисертантки, 

мають вивчатись у соціокультурному контексті. І як між іншим, дослідниця 

визначає, що мультимодальність рунічних написів може бути в нагоді 

розробникам інформаційних контентів інтернет-ресурсів при створенні 

мультимедійного продукту. Ми вважаємо, що цей момент варто було б більш 

докладно прояснити, зважаючи на розвиток і популярність інтернет-медіа і 

інтернет-комунікації. 

Окремо треба наголосити на деяких елементах оформлення дослідження. 

В. Чекштуріна не обмежується звичними для нас графіками, діаграмами, 

таблицями, хоча й ці засоби візуалізації інформації наявні у роботі. Для 

кращого пояснення своєї думки вона використовує малюнки, креслення, 
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наголошуючи на тих пунктах, які потребують додаткових пояснень. Уважаємо, 

що це є додатковим свідченням небайдужого ставлення до роботи і бажання 

донести результати своєї праці до наукової спільноти. 

Висновки цілком логічно виходять із даної роботи, вони повно і 

аргументовано відображають тему, ідею, концепцію і гіпотезу дослідження. 

Варто зазначити, що більшість із висновків, зроблених у дисертації, 

розширюють уявлення про оточуючий нас світ, про взаємопов’язаність на 

перший погляд не поєднаних явищ, про різноплановість і різноманітність 

міжкультурних комунікацій.  

Автореферат висвітлює головні етапи дисертації; ця частина роботи 

написана і оформлена на високому рівні, грамотно, чітко і докладно.  

Втім, як будь-яка серйозна і самостійна робота, ця дисертація має деякі 

недоліки. Вважаємо, що недостатньо обґрунтована думка про походження 

знаків PR і «червоного рядка» (с. 141, с. 210-212). Історичні факти свідчать про 

інше трактування цих символів. Дослідниця лише висловлює припущення щодо 

їх рунічного походження, не надаючи аргументів і необхідних доказів. Важко 

погодитись із тим, що рунологія може бути самостійною дисципліною у 

навчальному процесі вивчення комунікації. Як додатковий, оригінальний 

аспект дослідження – так, проте  ідея висування рунології  як одного з 

домінантних аспектів комунікації, на нашу думку, передчасна.  

Відчувається захоплення В. Чекштуріною матеріалом дослідження, що, 

безсумнівно, позитивний момент. Але в деяких підрозділах (наприклад, 5.2.) це 

захоплення призводить до абсолютизації і перебільшення, а в інших – до 

науково-популярного викладу матеріалу, без достатніх  доказів і аргументації 

(3.1., 3.2. та ін.).  

Щодо бібліографії. Цей пункт роботи є особливо цікавим, адже дослідниця 

звертається до праць багатьох науковців із різних галузей гуманітарних наук. 

Усі позначені у дисертації роботи осмислюються, цитуються, аналізуються 

тощо. Це дозволяє В. Чекштуріній виробити власне бачення проблеми і 

обґрунтувати його. Дослідження було б більш повним і цікавим, якби 
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дисертантка ознайомилась із працями по герменевтиці П. Рікера «Конфлікт 

інтерпретацій. Нариси з герменевтиці» або Апеля К.-О. «Трансцедентально-

герменевтичне поняття мови». Можна було б вивчити працю С. Квіта «Основи 

герменевтики», так із роботами інших науковців із цієї теми. Принципи 

герменевтики С. Квіт обґрунтовує на феномені Європи і, взагалі, у 

представленому посібнику є багато ідей, які могли б доповнити і поглибити 

представлене дослідження. 

Маємо низку дрібних зауважень – не вказаний перекладач великого 

римованого фрагменту, який подається у дисертації 9с.165-168); в деяких 

випадках цитується не першоджерело, а статті інших авторів (с.62,65); наявні 

лексичні помилки, русизми та ін. (наприклад, с.75, 99). Але ці моменти не 

впливають на безперечну наукову цінність, високу культуру дослідження, 

глибоку аналітичність, оригінальність і аргументованість роботи. 

У цій дисертації порушені нестандартні проблеми, що спонукають до 

роздумів. Саме тому виникають питання до дисертантки: 

1. Припустимо , що руни як знаки і символи будуть розвиватись 

і надалі, то можна передбачити, яким чином? Чи можливі і доцільні 

подальші шляхи розвитку і модифікацій рун у соціальній комунікації? 

2. Робота ґрунтовна, докладно описано багато феноменів, проте 

чи можливе подальше дослідження цієї проблеми? Якщо відповідь 

позитивна – то які аспекти можете окреслити? І чи буде цим займатись 

авторка представленої дисертації? 

3. В роботі актуалізується теоретико-методологічний аспект. У 

такому ж контексті окреслені  і практичні результати дисертації. Проте 

виникає цілком закономірне на наш погляд питання: а які ж суто 

практичні результати в комунікації, а також і в журналістиці може 

принести це дослідження?   

Дисертація В. М. Чекштуріної «Рунічний знак як засіб символьної 

комунікації: теоретико-методологічний аспект» є комплексним і вагомим 
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ВІДГУК 

офіційного опонента, 
доктора наук із соціальних комунікацій, доцента Н. Б. Мантуло 

на дисертаційне дослідження В. М. Чекштуріної  
«Рунічний знак як засіб символьної комунікації: теоретико-

методологічний аспект», подане на здобуття наукового ступеня  
доктора наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 

 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій 
 

Сучасні перетворення у житті українського суспільства, пов’язані зі 
змінами політичних, економічних, соціальних і технологічних орієнтирів, 
підвищенням ролі інформації як стратегічного ресурсу, потребують  
нових наукових досліджень, у тому числі розроблення теоретико-
методологічної бази функціонування символьної комунікації, головним 
призначенням якої є задоволення інформаційно-презентативних потреб 
суб’єктів соціальних комунікацій. У контексті осмислення нових форм і 
засобів соціальнокомунікаційної взаємодії набуває надзвичайної 
актуальності вивчення та використання вже набутого культурного 
досвіду. Так, одним з найдавніших засобів символьної комунікації, що 
характеризуються багатомірністю символічних сенсів, є рунічні знаки. Проте 
маємо визнати, що, відомі протягом більш ніж двох тисячоліть як засіб 
фіксації інформації, ставши елементом багатьох сучасних знакових систем, 
рунічні знаки не отримали належної уваги українських дослідників, а тому 
дисертаційне дослідження В. М. Чекштуріної «Рунічний знак як засіб 
символьної комунікації: теоретико-методологічний аспект» є вельми 
актуальним і своєчасним.  

Наукова проблема, розв’язанню якої присвячено дослідження, 
визначена лаконічно, але переконливо: це  відсутність системної методології 
дослідження рунічного знака, поглибленого комплексного аналізу 
комунікативних властивостей рунічного знака-символу, визначених 
особливостей його семантивної, синтактивної, прагмативної складових, їх 
еволюційних трансформацій та резервів підвищення інформаційної ємності.  

Варто підкреслити чіткість і системність при визначенні мети, завдань 
дисертації, що робить логіку дослідження ясною та  послідовною. 
Поставивши метою дослідження розкриття змісту та функції семіотичного 
компонента рунічної знаково-символьної комунікації, визначення 
перспективи використання модусних властивостей рунічного знака у 
сучасному інформаційному просторі, дисертантка чітко формулює завдання, 
необхідні  для її досягнення: систематизувати історичні факти вивчення 
комунікативної сутності рунічних знаків; з’ясувати стан сформованості 
теоретичних засад рунології як спеціальної наукової дисципліни 
соціокомунікативного циклу; обґрунтувати методологічний інструментарій 
дослідження руни як засобу символьної комунікації; довести 
багатофункціональність рунічного знака-символу, визначити різновиди 
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трансформацій його семантичної складової; визначити етапи зародження та 
функціонування рунічного знака-символу; виокремити вектори 
диверсифікації рунічного знака-символу та ін. 
       Обрані В. М. Чекштуріною методологічні засади: соціокомунікативний, 
семіотичний, системний, соціокультурний, історико-генетичний підходи для 
визначення етапів еволюції використання рунічних знаків у комунікаційному 
процесі й аналізу наукових поглядів щодо зародження та інституціоналізації 
рунології, структурний аналіз рунічних знаково-символьних систем, 
переконують у ґрунтовній фаховій підготовці дисертантки. Застосування 
компаративного методу дозволило дисертантці довести наявність спільних 
графічних форм у різних рунічних знакових системах, метод моделювання – 
визначити єдину графічну матрицю походження рунічного прото-знака; 
метод контекстного аналізу – виявити мультимодальну природу рунічних 
написів, метод прогнозування – визначити перспективи розвитку рунічної 
символьної комунікації та рунології як наукової дисципліни 
соціокомунікативного циклу.  

Не викликає сумніву наукова новизна дослідження, яка полягає в 
тому, що в дисертації вперше: систематизовано теоретичні напрацювання 
щодо комунікативних особливостей рунічного знака; обґрунтовано 
необхідність формування концептуальної бази рунології як наукової 
дисципліни соціокомунікативного циклу; сформульовано закони символьної 
комунікації (конвенціональності, належності до соціокультурного контексту, 
медійності);  з’ясовано вектори диверсифікації рунічних знаків як засобів 
символьної комунікації: мовний, прототиповий, сакральний;  виявлено види 
трансформацій семантивної складової рунічних знаків (дилатація, 
девальвація, інверсія, інмутація, мортифікація, секуляризація);  доведено 
поступове формування рунічної знакової системи, від знака-позначки до 
знака-символу і знака-фонеми; виокремлено спільні форми графічних знаків 
у рунічних комунікаційних системах.  

Логічною є структура дисертації.  Основний зміст дисертаційного 
дослідження складається з п’яти розділів. У першому розділі «Теоретико-
методологічні засади дослідження рунічної символьної комунікації», який 
складається з двох підрозділів, В. М.Чекштуріною висвітлено еволюцію 
наукових поглядів щодо сутності й особливостей рунічної комунікації, 
визначено методологію і методи дослідження, уточнено терміносистему 
предметної сфери, розкрито сутнісні ознаки знака-символу, рунічного знаку-
символу, символьної комунікації.  

Вагомим досягнення першого підрозділу є охарактеризовані якісні 
особливості основних етапів розвитку рунології – від емпіричного до 
системних теоретичних досліджень, які сприяли інституціоналізації рунології 
як самостійної наукової дисципліни.  

У другому підрозділі авторкою сформовано методологічні засади 
дослідження, при цьому, як слушно зазначила сама дослідниця, 
«багатоаспектність методологічного інструментарію дозволила комплексно 
вивчити проблему функціонування рунічного знака як засобу символьної 
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комунікації, сформувати закони її еволюціонування та підтвердити гіпотезу 
дослідження» (стор.63 дисертації). 

У другому розділі дисертації «Семіозис рунічної комунікації» 
дисертанткою висвітлено онтологічну сутність рунічного знака, 
охарактеризовано його комунікативні властивості й особливості 
класифікації. 

У першому підрозділі другого розділу роботи В.М.Чекштуріною 
розглянуто знак як елемент динамічної системи – сукупності комунікативних 
процесів фіксації та передавання інформації: кодування, транспортування 
знаком інформаційного контенту та декодування, інтерпретування 
повідомлення реципієнтом. 

Використовуючи евристичний потенціал соціокомунікативного 
підходу, дисертантка  визначає якісні особливості комунікаційного процесу, 
в якому рунічний знак-символ є засобом комунікації, акцентуючи на 
«особливості» адресанта та адресата, що  зумовлюють і специфіку рунічного 
знака-символу, що не існує ізольовано, сам по собі, а завжди є елементом 
цілісної знакової системи, яка діє в певній комунікативній ситуації, «тому 
укласти конвенцію, домовитися про зміст знака на практиці означає виявити 
певну групу знаків та умови їх використання в процесі комунікації» (стор.   
дисертації). При цьому авторка формулює власну дефініцію символьної 
комунікації як виду соціальної комунікації, «в якій передавання смислів 
здійснюється на основі кодування знаками-символами архетипових образів» 
(стор. 266 дисертації).  

Заслуговує на увагу розгляд В.М.Чекштуріною знака як елемента 
динамічної системи – сукупності комунікативних процесів фіксації та 
передавання інформації: кодування, транспортування знаком інформаційного 
контенту та декодування, інтерпретування повідомлення реципієнтом. 
Авторка доводить, що вивчати комунікативні властивості рунічного знака 
потрібно з позиції саме білатеральної теорії: руна – знак-символ, що має 
графічну форму (матеріальне вираження), назву і значення про різні 
предмети, явища та процеси об’єктивного світу, тобто матеріальний знак і 
значення – невід’ємні складові цілого. 

На прикладі рунічної системи «Футарк» дисертанткою переконливо 
доведено, що складні й макроскладні символьні системи характеризуються 
стійким взаємозв’язком між елементами, циклічністю, динамічністю 
внутрішніх процесів, семантичною, синтактивною та прагматичною 
складовими, які утворюють емерджентну якість – цілісність символу, 
забезпечують узагальнююче символьне значення.  

Розглядаючи факти існування складних знаково-символьних систем у 
стародавніх цивілізаціях, авторка у другому підрозділі другого розділу 
обґрунтовує дев’ять основних етапів еволюції графічної символьної 
комунікації, в процесі якої виникла і розвивалася рунічна знаково-символьна 
система. При цьому вона визначає такі різновиди трансформації семантичної 
складової знаків-символів, що відбулися в процесі семіогенезу: 1) дилатація – 
розширення, збільшення кількості значень; 2) девальвація – зменшення 
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поважного ставлення до сакральних знань, що призводить до втрати 
сутнісних значень знаків-символів; 3) інверсія зміна ставлення до знака; 4) 
інмутація (згідно з теорією О. Холода)– зміна значення знака спільнотою під 
впливом радикальних соціополітичних та соціокультурних трансформацій; 5) 
мортифікація – утрата знань щодо семантичного контенту знака-символу, 
правил синтактики, що внеможливлює процес декодування; 6) секуляризація 
– зміна фідеїстичного ставлення до сакрального знання, закладеного в 
знаках-символах на мирське. 

У третьому підрозділі другого розділу дисертації авторкою наочно 
представлена мультифункціональність рунічного знака, що в процесі 
комунікації руна використовується як знак-фонема, знак-символ, знак-склад, 
знак-цифра, рунічна формула – як обереговий орнамент. За функціональним 
призначенням у комунікаційному процесі виокремлено три основні вектори 
диверсифікації рунічних систем: мовний – рунічний знак представлений 
літерою-фонемою, що використовується в письмовій комунікації, базова 
функція – комунікативна; прототиповий – форма рунічного знака 
використовується для позначення власності, базова функція – 
ідентифікаційна (тамга, бортний знак, логотип);  сакральний – форма 
рунічного знака використовується для пророцтв, базова функція – мантична. 

У третьому розділі «Зародження рунічної комунікації», який 
складається з двох підрозділі авторкою ґрунтовно, на величезному  
фактичному матеріалі, проаналізовані умови й особливості виникнення 
стародавніх засобів фіксації інформації. Зокрема, визначені передумови 
виникнення графічних форм рунічних знаків-символів. Також доведено, що в 
давні часи відбувався не моногенез, а полігенез знакових систем.  

У четвертому розділі «Диверсифікація рунічних знаково-символьних 
систем», який складається з чотирьох підрозділів, В. М. Чекштуріна детально 
розкриває основні вектори диверсифікації рунічних знаків-символів у 
процесі семіогенезу. 

У першому підрозділі дисертанткою висвітлено історію використання 
простих графічних форм рунічних знаків для фіксації різних видів 
інформації, що сприяло їх диверсифікації як: сакральних знаків-символів 
(символи для пророцтв), ідентифікаційних знаків (тамги, гербові знаки, 
торгові марки та ін.), графічних символів в орнаментаціях, знаків-літер у 
письмовій комунікації. Заслуговує на увагу й пропозиція авторки розробки 
гносеологічно-ірраціональної концепції інформації, яка спрямована на 
розкриття феноменів сакральної інформації та комунікації і збагатила 
методологічні засади теорії соціальних комунікацій як наукового напряму 
(стор. 174 дисертації).  

У другому підрозділі четвертого розділу дисертації обґрунтовується 
доцільність виокремлення вектора функціонування рунічних знаків як 
ідентифікаційних символів – родова тамга, знак-символ у геральдиці, 
фірмовий знак у бренд-комунікаціях. Виокремлено й проаналізовано етапи 
семіозису знака-символу власності: формування, стабілізація, кристалізація, 
диверсифікація: а) особистий символ – знак, згодом підпис; б) знак власності 
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майстрів, згодом – фірмовий знак компаній; в) колективний знак-символ на 
межовому камені, згодом – герб роду або країни.  лід визнати науково 
обґрунтованим доведення здобувачем ефективності застосування. 

Дуже цікавою та перспективною для подальших досліджень слід 
вважати висловлену дисертанткою пропозицію розглядати тамгоподібні 
родові знаки, бортні прапори, катпоси, керамічні й «цегляні» клейма, рунічні 
знаки на прапорах вікінгів та гербах європейських родів, як особливі знакові 
системи, що подібні в графічних формах, функціональних навантаженнях й 
можуть становити макросистему ідентифікаційних знаків-символів 
євразійців з єдиним генетичним зв’язком. 

Тісний зв'язок дисертаційної роботи з сучасними 
соціальнокомунікаційними практиками і дослідженнями проявляється, 
зокрема, у спостереженнях за використанням прагматичного застосування 
рунічних знаків у фірмовому стилі сучасних корпорацій (стор. 245 
дисертації).  Надзвичайно цікавим, зокрема для дослідників паблік рилейшнз, 
є аналіз абревіатури PR як руноскрипту (стор. 247 дисертації).  

Дисертанткою переконливо доведено, що рунічний знак-символ як 
засіб символьної комунікації підтримує два діалектично пов’язані процеси: 
консолідації – об’єднує певну групу людей, що позначає їх ціннісну 
концепцію, фіксує значущий інформаційний контент, утворює єдиний 
комунікаційний простір; ідентифікації – виокремлює людину серед групи, 
групу серед інших соціальних груп, які використовують власні комунікаційні 
системи, що фіксують етнічні, географічні, мовні особливості, державну 
належність, є одним з факторів збереження специфічності соціальної групи, її 
уособлення та унікальності (стор. 306 дисертації). 

П’ятий розділ дисертації «Особливості кодування-декодування 
рунічних знаків-символів», який складається з трьох підрозділів, 
присвячений пошуку нових, відмінних від класично-традиційних засобів 
захисту інформації, розробка яких є одним з найважливіших завдань сучасної 
криптології. З метою їх вирішення з позицій соціокомунікативного підходу 
авторка дисертації пропонує розширювати класичну модель комунікації – 
«комунікатор – контент – реципієнт», долучивши до неї ще одного суб’єкта 
комунікаційного процесу, так званого «чужого» – «зацікавленого 
стороннього реципієнта», від якого конфіденційну інформацію необхідно 
захистити. При цьому сам контент повідомлення, який комунікант передає 
реципієнтові, слід поділити на складові: «головне повідомлення», «код-
ключ», «закодоване повідомлення».  

Даний розділ насичений прикладами рунічного тайнопису, досвід 
якого  може використовуватися для удосконалення сучасних методів захисту 
інформації. Як вказує дослідниця, «визначення особливостей семантичної 
складової рунічних написів, а саме способів тайнопису, дозволило 
розширити теоретичні напрацювання криптографії та стеганографії, як 
сучасних наукових напрямів вивчення методів захисту інформації від 
стороннього реципієнта» (стор. 358 дисертації).   
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В.М.Чекштуріна доводить, що прийоми візуалізації інформації, які 
сьогодні узагальнені в теоретичних засадах інфографіки, зароджувалися ще у 
рунічній комунікації за часів вікінгів: це поєднання графіки й тексту, 
створене з метою наглядно відобразити інформацію; цілісність тексту й 
зображення; символізація позначуваного (спроможність передавати цілісний 
зміст через систему візуальних образів; декодованість складників (здатність 
аудиторії інтерпретувати інфографіку відповідно до авторського замислу); 
зовнішня привабливість у поєднанні з корисним інформаційним 
навантаженням. Зроблені дисертанткою висновки мають дослідницьку 
перспективу, адже дозволять спрогнозувати еволюційні зміни 
комунікативних засобів у майбутньому. 

У висновках дисертації відбиті результати дослідження, які 
визначені в окреслених здобувачем завданнях, вказано перспективні 
напрями подальшої розробки проблеми. Основні положення 
дисертаційного дослідження полягають в науковому обґрунтуванні 
важливих теоретико-методологічних та організаційних проблем рунічної 
символьної комунікації.  

Дослідження виконане на високому науковому та методологічному 
рівнях. Наукова новизна дослідження не викликає сумнівів, а одержані 
результати матимуть чималий теоретичний та практичний сенс. 

Матеріали і результати дослідження оприлюднено в формі 
доповідей та виступів, вони одержали апробацію на національних і 
міжнародних науково-практичних конференціях і семінарах. Обсяг та 
зміст публікацій свідчать про повноту викладу результатів дисертації в 
опублікованих працях здобувача. 

Автореферат дисертації чітко і послідовно відбиває актуальність 
теми, мету, завдання, наукову новизну, практичну значущість і основні 
висновки дисертації, розкриває особистий внесок здобувача і наукові 
публікації автора. Зміст автореферату дисертації та розміщених у фахових 
збірках публікацій відповідають основному змістові роботи та вимогам до 
них. 

Дисертація Вікторії Миколаївни Чекштуріної «Рунічний знак як засіб 
символьної комунікації: теоретико-методологічний аспект» – складне, 
комплексне наукове дослідження і, в цілому, заслуговує на високу оцінку. 
Проте, як і до будь-якої розвідки подібного характеру, до тексту аналізованої 
роботи можуть бути висловлені деякі зауваження, хоча вони і мають, радше, 
рекомендаційний характер:  

1. Потребує уточнення по відношенню до рунічної символьної 
комунікації поняття медійності (стор. 363 дисертації). 

2. Не розкрита природа маніпулятивного впливу знаково-
символьних систем на свідомість реципієнтів, що значно 
доповнило б зміст дисертаційного дослідження. 

3. У авторефераті не представлений зміст дев’яти етапів еволюції           
графічної   символьної   комунікації, в   процесі   якої    виникла   і  
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ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертацію Вікторії Миколаївни Чекштуріної  

«Рунічний знак як засіб символьної комунікації: теоретико-методологічний 

аспект», представлену на здобуття наукового ступеня доктора наук із 

соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.01 – теорія та історія 

соціальних комунікацій 

 

Актуальність обраної теми визначається тим, що утвердження у кінці 

ХХ століття інформаційного суспільства не просто перетворило інформацію 

на вирішальний цивілізаційний ресурс людства, але й стало могутнім 

стимулом для появи у глобальному масштабі нових засобів комунікаційних 

обмінів. Однак як зарубіжна, так і вітчизняна наука зосередили основну увагу 

на «нових медіа», які пов’язані з електронними носіями, вбачаючи в них 

основного носія та розповсюджувача інформаційного контенту. Проте не 

можна не визначити, що це не знімає проблему підвищення ємності 

комунікативного контенту, вихід лише за ті межі, що визначені простором 

Інтернету. Ось чому звернення В.М. Чекштуріної до знаково-символьної 

системи повертає нас до «давно забутого старого», яке дозволяє не лише 

розширити наші уявлення та можливості по визначенню форматів 

інформаційних носіїв, але й вирішити не менш важливу та злободенну 

проблему створення більш насиченого інформаційного контенту. Рунічний 

знак і розглядається дисертанткою як комунікаційний ресурс, а системний 

підхід до його вивчення дозволяє оцінювати його і як засіб фіксації 

інформації, і як специфічний канал комунікації, спосіб передачі знань, що 

відновлює «розірваний зв'язок часів» і забезпечує обмін інформацією між 

комунікатором та реципієнтом. Канадський комунікативіст М. Маклюен 

відомий афоризмом про засіб інформації, що вже сам по собі є 

повідомленням. У дисертації переконливо розкривається соціально-

комунікаційна сутність рунічного знаку, коли матеріальне перетикає у 

духовне (тобто інформацію), а духовне у матеріальне, іншими словами 

вербальна комунікація в невербальну і навпаки.  
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 Наукова новизна дисертації, на нашу думку, якраз і полягає в тому, що 

предметом дослідження вперше став рунічний знак як носій певної 

інформації, визначено його різновиди й неповторні комунікаційні 

особливості, з’ясовано вектори диверсифікації рунічних знаків як засобів 

символьної комунікації (мовний, прототипний, сакральний) і, нарешті, 

запропоновано власну методику декодування архаїчних знаків. 

Поняття «символьної комунікації» вже зустрічалось у науковій 

літературі (зокрема у російського фахівця Ф.І. Шаркова, роботи якого відомі 

авторці, що відображено і в тексті дисертації, і у бібліографічному 

покажчику). Однак змістовне наповнення термінів в дисертації та інших 

роботах принципово різне, бо для Ф.І Шаркова символьна комунікація – це 

«використання слів, букв, символів та інших подібних засобів для отримання 

інформації про об’єкт чи подію». Надто вузьким і штучним це визначення 

видалось професору В.Ф. Іванову, який у своїй п’ятитомній монографії з 

проблем інформації та комунікації зазначив, що у такому сенсі вся 

«соціальна комунікація має символьний характер». 

Дисертантка переконливо доводить семантичну відмінність 

аналогового знака від знака-символу, розглядаючи рунічний знак як 

системний елемент, що містить в собі якості і знака-оберегу, і торгового 

знаку, і символу мантичної системи, і знака, що позначає статичні об’єкти та 

динамічні процеси. У розробці такої проблематики авторка має безумовний 

пріоритет. 

 До нових наукових результатів, отриманих здобувачем особисто, слід 

віднести також: систематизування теоретичних напрацювань щодо 

комунікативних особливостей рунічного знака, обґрунтування необхідності 

формування концептуальної бази рунології як наукової дисципліни 

соціокомунікативного циклу; удосконалення терміносистеми предметної 

галузі «символьна комунікація» через уточнення сутності понять «рунічна 

символьна комунікація», «рунічна знакова система»; удосконалення методів 

формування мультимодальних текстів за допомогою семіотичних систем: 
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символьних орнаментацій, тематичних рисунків, сакральних рунічних 

формул та рунічного письма.  

Структура дисертації підпорядкована авторській концепції, зумовлена 

метою і завданнями дисертації, логікою викладу її результатів. Дисертація 

складається зі вступу, п’ятьох розділів, висновків, списку використаних 

джерел і додатків.  

 До найсуттєвіших результатів першого розділу «Теоретико-

методологічні засади дослідження рунічної символьної комунікації» можна, 

на наш погляд, віднести: виділення історичного, географічного та 

дисциплінарного векторів теоретичного дослідження рунічного знака як 

архаїчного засобу соціальної комунікації. Це дало авторці підстави для 

обґрунтованого висновку, згідно з яким рунологічні знання мають 

мультидисциплінарний характер, децентралізовані серед рунологічних 

наукових осередків, що зумовлює об’єктивну необхідність формування 

рунології як дисципліни соціокомунікативного циклу, що сприятиме 

консолідації всіх здобутих знань про руну як унікальний засіб соціальної 

комунікації. Систематизовані теоретичні знання з рунічної проблематики 

дозволили В. М. Чекштуріній сформувати концептуальну ідею рунології, 

визначити її об’єкт, предмет та актуальні тематичні напрями досліджень. 

Окремо відзначу вдало обґрунтовану методологічну базу дослідження 

у підрозділі 1.2. «Методологічні засади дослідження», авторкою в повній мірі 

використаний потенціал соціокомунікативного, семіотичного, системного, 

діяльнісного, інформаційного, соціокультурного підходів щодо визначення 

специфічних ознак рунічної символьної комунікації. У дисертації 

В. М. Чекштуріної зазначено, що застосування постструктуралістської 

методології дозволило ґрунтовніше розкрити особливості процесів 

кодування-декодування рунічних текстів, виявити основну їх ознаку – 

багатозначність сенсів. Дійсно, наведені в дисертації численні приклади 

багатозначності руни допомагають глибше усвідомити семантичну 

відмінність аналогового знака від знака-символу. 
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Контекстуальний та іманентний підходи використано авторкою для 

аналізу інтерпретувань рунічних написів на каменях вікінгів, що вможливило 

розширити соціокомунікативну модель (комунікант (автор написів) – код – 

реципієнт) і виявити додаткового суб’єкта – інтерпретатора, від котрого 

залежить сучасне розуміння рунічного тексту. 

 У другому розділі ґрунтовно проаналізовані специфічні риси руни з 

позицій семіотичного підходу: знака, знака-символу та символу, й визначено, 

що руна має класифікаційну ознаку – знака-символу, чим пояснюється 

семантична ємність рун. У цьому контексті визначені: етапи еволюції 

символьної комунікації, функції рунічного знака-символу, вектори 

диверсифікації рунічного знака-символу, що значно збагачує теорію 

соціальних комунікацій. 

 Третій розділ дисертації присвячений аналізу архаїчних засобів 

інформації: вузликам, клинопису, китайським та єгипетським ієрогліфам, 

огамічним та рунічним знакам. Архаїчні знакові системи досліджувалися за 

критеріями: специфіка закріплення інформації за знаком, особливості 

графічного зображення, інформаційного контенту та комунікативного 

середовища, спорідненість комунікативних властивостей з рунічною 

системою. Авторка виділила певні закономірності функціонування архаїчних 

засобів комунікації: архаїчними знаками фіксувалася переважно сакральна 

інформація, графічні форми архаїчних знаків мають природне походження і 

використовувалися у інтелектуальній страті комунікаторами-мудрецями 

(жерцями, друїдами та ін.) для передання інформації обмеженому колу учнів. 

 Абсолютно обґрунтовано велику увагу приділено четвертому розділу 

дисертації, в якому Чекштуріна В. М. детально розкриває сутність векторів 

диверсифікації рунічних знаків-символів: аналізує сакральну складову 

мантичних рунічних систем; досліджує ґенезу родових знаків, знаків 

власності як засобів символьної комунікації; розглядає рунічні системи які 

використовувалися у письмовій комунікації: молодший футарк 

скандинавської рунічної системи, готські, тюркські, болгарські та ін. рунічні 

знаки.  
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 Важливим науковим здобутком дисертаційної роботи 

В. М. Чекштуріної є висновок про те, що на тлі ускладнення соціального 

життя графічні знаки трансформувалися у знаки-позначки, знаки-символи та 

знаки-фонеми. Отже, рунічну символьну комунікацію слід розуміти значно 

ширше, ніж елементарні навички писемності – це цілий соціокультурний 

пласт, який охоплює міфологію, релігію й започаткований в сакральній 

комунікації. 

 У п’ятому розділі дисертаційного дослідження Чекштуріної В. М. 

значне місце приділяється висвітленню питань криптографії та стеганографії. 

Дійсно, на прикладах рунічного тайнопису, можно виділити методи 

криптографії та стеганографії, які допомагають захистити інформацію від не 

цільових реципієнтів. Описаний метод рунов’язі (об’єднання декількох 

символів в один), є ефективним у бренд-комунікаціях, для формування 

ємного контенту фірмових знаків компанії. 

Зазначимо, що у параграфі 5.3. «Мультимодальність рунічного 

контенту на кам’яних носіях інформації» продемонстрована не тільки 

історична цінність наукового дослідження але і визначені сучасні тенденції 

розвитку знаково-символьної комунікації та прогнозовано їй майбутнє місце 

у мультимодальних електронних текстах. В. М. Чекштуріною визначено, що 

прийоми візуалізації інформації, які нині узагальнені в теоретичних засадах 

інфографіки, зароджувалися ще в письмово-символьній комунікації за часів 

вікінгів: поєднання графіки й тексту створене з метою наглядно відобразити 

інформацію створює цілісність повідомлення, символізація підвищує 

інформаційну ємність, візуалізація структурних компонентів полегшує 

сприйняття мультимодального тексту. 

Викладені авторкою висновки послідовні, побудовані логічно і є 

цілком обгрунтованими. Дисертація В. М. Чекштуріної  містить доцільні у 

контексті аналізу обраної проблеми додатки. Саме у матеріалах додатків 

вдало проілюстровано основні етапи еволюції рунічної знаково-символьної 

системи, наочно представлені вектори диверсифікації рунічних знаків.  
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 Як і всяке грунтовне та оригінальне дослідження, дисертаційне 

дослідження В. М. Чекштуріної спонукає до роздумів та певної полеміки. 

Зокрема, хотілось б під час захисту обговорити такі питання: 

1. Відомо, що існують вже сотні визначень комунікації і її систематизації 

за спрямованістю процесів обміну інформації. Серед них є вже й 

усталені та фактично загальноприйняті (за джерелом інформації, 

спрямованістю, каналом, видом і таке інше). Наприклад, вербальна і 

невербальна комунікації або аудіо, візуальна, аудіовізуальна, тактильна 

та інші. Хотілося почути, до якого виду чи типу відноситься «рунічна 

символьна комунікація», яка синкретична за своїм характером? Бо 

говорити лише про її унікальність чи ємність – це все одно, що 

характеризувати, наприклад, архітектуру як музику, що застигла в 

камені. 

2. У п’ятому розділі йдеться про рунічний тайнопис і робиться висновок 

про те, що його й зараз можна використовувати у криптографії та 

стенографії для захисту інформації від нецільових реципієнтів. Чи 

немає тут перебільшення? Адже сучасні технології випереджають час 

існування рунічної культури на багато віків. 

3. Заслуговувала на увагу у такого роду роботі наукова спадщина 

видатного російського філолога С. Аверінцева, який останні роки жив в 

Австрії та викладав у Віденському університеті, зокрема, його стаття 

про архетипи в енциклопедії «Мифы народов мира». В ній детально 

проаналізовано дефініції «архетип», «міфологеми», які достатньо часто 

використовуються у дисертації і мають безпосереднє відношення до 

символьної комунікації. 

4. Нам здається, що можна було приділити більше уваги використанню 

потенціалу знака-символу в рекламній комунікації. Можливо, цей матеріал 

заслуговував на окремий підрозділ «Перспективи використання рунічного 

знака-символу в рекламних текстах». Це матеріал, який надзвичайно 

актуальний для сучасного медіа-ринку. 
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