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Актуальність обраної теми дослідження. В умовах сучасного комунікаційного 

середовища, диджиталізації та віртуалізації реальності, стрімкого розвитку маніпулятивних 

стратегій і технологій обрана дисертанткою тема є на часі. В українському медіапросторі з 
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особливою гостротою проблема правди постала в умовах російської інформаційної та 

військової агресії проти України. Фальшування й спотворення фактів, фейки, цинічна 

брехня, що потоками вилилися агресором через медії та соціальні мережі, наповнили 

інформаційний простір, негативно впливаючи на свідомість масової аудиторії, не готової 

критично оцінювати ситуацію й ефективно відрізняти правду від брехні. Вибори президента 

США 2016 року та подальші політичні події в світі підтвердили глобальний масштаб цієї 
проблеми.  

Дисертантка цілком слушно звернула увагу на те, що трендом другого десятиліття ХХІ 

століття стало слово і поняття «постправда», яке як явище соціальної та комунікаційної 

дійсності не лише загрожує суспільному розвиткові, а й «поступово перетворює світ у 

суспільство постцінностей і постсутностей» (Петренко, 2021, с. 19). При цьому постмодерна 

релятивізація й нігілізм розмивають основи фундаментальних понять, що спотворює сенси 

та є серйозною соціальнокомунікаційною (СК) проблемою. Поліваріантність поняття 

правди є очевидною, як «очевидною стала глобальна  підміна сутнісної правди 

різноманітними сурогатами» (с.19). Відповідно це негативно позначається на здатності 

встановлювати правду, розрізняти правду та її антиподи, оперувати категорією правди в 

умовах реальної соціальнокомунікаційної взаємодії (СКВ) та, як наслідок, – на виконанні 

журналістикою своєї соціальної місії.  
Це пояснює вибір дисертанткою не лише гостроактуальної теми, а й спрямування нею 

вектора дослідження до пошуку первинної сутності правди, що в українській науці є 

малодослідженою, а з позицій соціальнокомунікаційного підходу – недослідженою взагалі. 

Цей вектор відображено у меті наукової розвідки – «з’ясувати сутнісні (абсолютні) сенси 

і властивості правди, що формують правду як соціально комунікаційну категорію 

журналістики, визначають її критерії, місце і роль у СКВ та забезпечують виконання 

журналістикою своєї суспільної місії» (с. 28). Дисертантка розглядає це дослідження як 

«перший крок на шляху наукового розв’язання комплексної проблеми повернення сутнісної 

правди в СКВ і передусім – журналістику» (с.28), що засвідчує широкий діапазон 

осмислення нею проблеми правди та фундаментальний підхід до її наукового вирішення.  

Здобувачка акцентує, що «дослідження проблеми правди та її наукове розв’язання є 
стрижнеформуючим, об’єднуючим різні аспекти соціальнокомунікаційних та 

міждисциплінарних досліджень» (с.34).  

Оцінка змісту дисертації. Основний зміст дисертації, викладений Світланою 

Іванівною Петренко на 199 сторінках, є добре структурованим, логічно вибудуваним і 

ґрунтовно розкритим у трьох основних розділах дисертаційної праці. Дослідження 

уґрунтоване на соціальній місії журналістики, виходячи з якої, дисертантка окреслила 

парадигму наукової розвідки як «правда – журналістика – суспільство» (р. «Вступ», 

с.24, 25), і подальше розгортання наукових тез, положень, узагальнень і висновків (розділи 

1-3) чітко витримано авторкою в означеній парадигмі.  

Вражає здійснений здобувачкою об’ємний історіографічний аналіз правди у трьох 

площинах – як поняття, феномену та категорії. Кожен підрозділ розділу 1 є аналітичним 
міні-дослідженням, з якого здобувачка зробила відповідні теоретичні висновки та 

припущення, що емпірично доповнені, методологічно перевірені й обґрунтовані (розділ 2) 

та, в результаті осмислення й систематизації, привели до важливих узагальнень, гіпотез і 

прогностичних висновків, викладених авторкою в розділі 3 та «Висновках». Виходячи з 

розуміння первинної сутності правди (п.2.4., с.122-123), отриманого в результаті наукового 

пошуку (п.2.2., п.2.3., п.2.4.), здобувачка запропонувала власне формулювання правди як 

соціальнокомунікаційної категорії (СКК) журналістики (п.3.3.1.), шкалу критеріїв (п.3.3.2.) 

та функцій (п.3.3.3.) категорії правди, структурну «Ідеальну модель правди (ІМП)» та 

описала механізм її дії (п.3.2.2., с.166-168). 

Теоретико-практичне дослідження Світлана Петренко завершує окресленням 

подальшого застосування отриманих результатів, подаючи перелік перспективних 
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напрямків і тематики наукових досліджень категорії правди (Додаток Г9, с.381-382), і 

зокрема, акцентуючи на формуванні правдоцентричної позиції майбутніх журналістів 

(с.199-200, 210) в системі журналістської освіти, що підкреслює практичну цінність 
наукових здобутків дисертантки.  

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 
сформульованих у дисертації. За нашою оцінкою, наукові положення, висновки та 
рекомендації, викладені в дисертації, мають під собою достатньо тверде теоретичне та 

емпіричне підґрунтя, що є науково переконливим. Позитивним є те, що дослідження 

С. І. Петренко ґрунтується на науковій гіпотезі, сформованій на основі власного 

емпіричного (в тому числі – інтроспективного) матеріалу, отриманого в результаті 

багатолітньої журналістської діяльності та науково-педагогічної практики (с. 26, 27, 86). 

Відповідно, це дозволило здобувачці сформувати досить потужний методологічний 

комплекс, вдало поєднати в межах СК підходу теоретичні та емпіричні, загальнонаукові та 

спеціальні методи дослідження, зокрема, філософські: метафізичний, герменевтичний, 

феноменологічний, інтуїтивний (с.88, 89). У результаті – первинну сутність правди та її 

визначеності дисертантка підтвердила й обґрунтувала в площині багатовекторного аналізу, 

здійсненого у міждисциплінарному дискурсі. З приємністю констатуємо, що цей 

методологічний підхід забезпечив високу обґрунтованість, глибоку осмисленість та 
релевантність результатів наукового пошуку в розв’язанні непростої та контраверсійної 

проблеми правди, що має велику суспільну вагу. 

Достовірність та наукова новизна одержаних результатів. Дисертація Світлани 

Іванівни Петренко є цілісною, завершеною працею, в якій здобувачка виявила високий 

рівень аналітичного мислення, здатність вийти поза межі буденних уявлень і стереотипних 

сприйняттів, знайти нестандартні, і в той же час методологічно-релевантні, наукові рішення. 

Це зреалізовано дисертанткою в низці отриманих нею наукових результатів, що складають 

новизну цього дослідження.  

Передусім, принципово новим поглядом на розв’язання задавненої і стрімко 

прогресуючої проблеми правди, вважаємо, є її вивчення й осмислення з позицій СК підходу, 

який Світлана Петренко розглядає і застосовує «як науково об’єднуючий і суспільно 
спрямований методологічний комплекс, головна функція якого закладена в його назві – 

«соціальний» і «комунікаційний», що вказує на суспільну направленість здійснюваних 

наукових досліджень, їхню пріоритетну орієнтованість на практику соціальної взаємодії» 

(с. 88). Це прослідковується протягом усього викладу дисертаційного матеріалу й робить 

наукові обґрунтування, на наш погляд, безсумнівними. 

Нами відзначено, що в сучасних умовах поглиблення релятивізму важливим, і водночас 

таким, що містить в собі наукову новизну, є обґрунтування метафізичної природи правди, 

виділення дисертанткою її первинних сутнісних ознак (с.114-118), апріорних онтологічних, 

аксіологічних, соціальних і комунікаційних властивостей (с.161-165), необхідних для 

релевантної категоризації правди, а також визначення функцій і критеріїв правди в СК і 

журналістиці (с.178-183). На підставі встановлених первинних сенсів, критеріїв і функцій 
категорії правди дисертантка здійснила класифікацію журналістської діяльності за 

принципом правдоцентричності, увівши новий клас – «журналістика правди» (с.177-178).  

Також новизну містить запропонована Світланою Петренко дефініція «правда як 

соціальнокомунікаційна категорія журналістики» та визначення статусу категорії правди 

як метакатегорії і метацінності, а правдоцентричності – метапринципу журналістики, та, 

відповідно, збагачення ними поняттєво-категорійного апарату теорії СК і журналістики 

(с.176-177). На наш погляд, цим дисертантка робить вагомий внесок у розвиток 

соціальнокомунікаційного наукового знання та теорію журналістики, і передусім – у 

напрямку теоретичного формування фундаментальних підвалин соціальновідповідальної 

журналістики. 
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У дисертації Світлана Петренко обґрунтовує природу антагонізму правди та «своєї 

правди» у множинності її виявів (с. 164-166) та встановлює причини активного поширення 

в реальному та віртуальному комунікаційному просторі «своїх правд» у вигляді різновидів 

постправди, фейків, псевдоправди тощо, що зумовлюється антагоністичною природою 

правдоцентричності та егоцентричності як мотиваторів відповідних дій (с. 198). 

Новим, науково виваженим і, як підтвердили отримані дисертанткою результати, 
цілком доречним рішенням С. І. Петренко був вибір нестандартного джерела дослідження 

– текстів Біблії, яке вона здійснила виключно з позицій СК підходу і підтвердила апріорну 

соціальну й комунікаційну функції правди як метафізичного феномену (с.161-164) та 

духовну сенсотвірну природу слова (с.162). Нашу наукову зацікавленість викликали 

положення про «науку правди» (с.173-175), форми існування правди (правда мотиву, правда 

слова, правда дії, правда факту) та їхню взаємопов’язаність у соціальнокомунікаційній 

взаємодії (с.169-172), обґрунтування механізму дії правди (с.168-169). З нашого погляду, ці 

положення мають практичну цінність для застосування в СК і журналістиці, а тому ми 

рекомендуємо Світлані Петренко продовжити дослідницьку працю в напрямку розробки 

методології застосування цих наукових результатів.  

Не можемо оминути увагою і новий, перспективний напрям 

соціальнокомунікаційних наукових досліджень, який відкриває спостережений і 
визначений Світланою Петренко «духовний дискурс правди» (с. 36). Дисертантка вводить 

поняття  «духовна комунікація» (ДК) та обґрунтовує її місце й роль у встановленні правди 

в практиці СКВ і журналістики (с.170-171). У той же час методологія вивчення ДК є на цей 

час не визначеною і не апробованою, на що ми звертаємо увагу авторки дисертації і 

рекомендуємо в подальшому науково розв’язати це методологічне питання. Вважаємо, що 

це матиме практичне значення для релевантного встановлення правди в журналістиці 

через активацію духовнокомунікаційної взаємодії суб’єктів комунікації. 

Ґрунтовність виконаної дисертаційної роботи С. І. Петренко й достовірність одержаних 

нею результатів визначається ще й тим, що на підтвердження основних ідей та гіпотез 

дисертантка провела комплекс наукових розвідок, який дав змогу з’ясувати не лише 

ключові  (первинні) сенси правди, а й, що важливо в нинішніх умовах постмодерного 
релятивізму, співвідношення понять «правда» й «істина», їх трансформацію в умовах 

соціально-історичної еволюції та наслідки в професійному і соціальному середовищі. 

Причому ці підтвердження отримано дисертанткою у кількох площинах: семантико-

етимологічній, філософській, релігійно-світоглядній та соціальнокомунікаційній (розділ 1 і 

2 дисертації).  

Емпіричні дослідження (п.2.5., п.2.6.), проведені дисертанткою, підтверджують 

необхідність розуміння журналістами як суб’єктами комунікації первинної сутності правди, 

форм її існування, критеріїв та функцій у соціальнокомунікаційній взаємодії. На основі 

емпіричних досліджень Світлана Петренко довела взаємопов’язаність цих компонент, їх 

місце і роль у системі професійних стандартів і етики (п.3.3.4.), встановленні правди як 

соціальнозначущого факту (п.3.2.3., п.3.3.5.), формуванні ціннісної основи особистості 
журналіста як суб’єкта комунікацій (п.3.4.1.) та зробила висновок, що  «необхідною умовою 

релевантної верифікації є здатність суб’єкта комунікації до моральних міркувань, 

етичного мислення, моральної уяви та актів оцінювального судження з позицій 

правдоцентричності як метапринципу» (с. 190) і «саме ця здатність має бути однією з 

базисних компетентностей журналіста» (с. 204). 

Висновки С. І. Петренко є достатньо аргументованими, спрямованими у площину 

практичної реалізації в журналістиці, з чітко окресленою метою – гармонізація суспільних 

відносин, що робить це дисертаційне дослідження науково і практично цінним. 

Дотримання вимог академічної доброчесності. У дисертації Світлани Іванівни 

Петренко виклад дослідницького матеріалу та результатів наукового пошуку здійснено 

коректно, з дотриманням правил цитування та посилання на джерела використаної 
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літератури. Ознак академічного плагіату, самоплагіату, фабрикації чи фальсифікації не 

виявлено. Упродовж усієї дисертації простежується єдиний стиль викладу дисертаційного 

матеріалу, позначений авторською ідентичністю, що характеризується певною, властивою 

авторці, стилістичною побудовою тексту. Отже, констатуємо, що дисертаційна робота 

С. І. Петренко виконана за всіма правилами  академічної доброчесності і не викликає 

сумнівів щодо оригінальності авторського викладу дослідницького матеріалу. 
Теоретичне та практичне значення одержаних результатів. З нашого погляду, 

одержані в процесі дисертаційної розвідки наукові результати мають теоретичну та 

практичну цінність як для журналістської діяльності, зокрема, так і для соціальних 

комунікацій в цілому, оскільки «у дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове 

вирішення проблеми правди в журналістиці як наукової проблеми» (с.111), розв’язання якої 

дисертантка пропонує через «повернення сутнісної правди в СКВ і передусім – 

журналістику» (с.28). Практичне значення для журналістів матимуть описані дисертанткою 

комунікаційні методи пошуку правди Аврелієм Августином (с.150-156), донесення правди 

Томою Аквінським (с.157-158) та встановлення правди-справедливості Сократом (с.159-

160).  

На ряд вагомих практичних здобутків ми вже вказали у цьому відгуку вище. До цього 

додамо, що в своїй дисертаційній роботі здобувачка не лише вказала, а й обґрунтувала 
практичне значення результатів дослідження, а саме: у площині науки – в тому, що 

збагачення поняттєво-категорійного апарату СК і журналістики поняттям і категорією 

правди як метакатегорією та метацінністю розширить перспективи релевантного 

розв’язання наукової проблеми правди (с.176-177); у площині журналістики – розуміння 

первинної сутності, критеріїв і функцій правди дозволить журналістам як суб’єктам 

комунікації релевантно встановлювати правду на всіх етапах журналістської діяльності та 

виконувати свою соціально відповідальну місію (с.184-188); у площині журналістської 

освіти – введення принципу правдоцентричності в систему освітньо-професійної підготовки 

сприятиме формуванню правдоцентричної особистості журналіста-професіонала та 

фундаментальної основи «журналістики правди» (с.199-200, 203-204, 206, 210).  

Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації. В цілому позитивно 
оцінюючи дисертаційну роботу С. І. Петренко як самостійну ґрунтовну працю, ми 

передбачаємо, що деякі положення авторки дисертації можуть сприйматися 

контраверсійно, оскільки в нинішньому комунікаційному просторі поняття правди є 

відносним, релятивізуючим і розмитим. Проте, підкреслимо, до честі дисертантки, її 

наукова позиція, викладена в цьому дисертаційному дослідженні, є послідовною, 

аргументованою, має достатнє теоретичне й емпіричне наукове обґрунтування та є 

методологічно вивіреною.  

1. У підрозділі 2.3. (с.101), вважаємо, надто коротко викладений філософський аспект 

правди (с.104), авторка не висвітлює філософські теорії істини (кореспондентної, 

когерентної, прагматичної, семантичної, дефляційної тощо).   

2. У пункті 3.2.3. дисертанткою зроблено припущення, що «ДК є важливою умовою 
встановлення правди в СКВ: від мотиву – до факту. Звернуто увагу, що в механізмі 

соціальної дії Правди мотив є його першим визначальним чинником» (с.173). Проте, на 

наш погляд, механізм встановлення правди мотиву прописаний не зовсім чітко, потребує 

додаткового роз’яснення і допрацювання. 

3. У пункті 3.3.2. (с.178) описані критерії правди як СК категорії. Питання виникає, 

наскільки структурованою і вичерпною є шкала запропонованих критеріїв?  

4. У пункті 3.3.3. (с.180) аналогічні запитання постають щодо вичерпності функцій 

правди, виділених у цьому дослідженні, та методики оперування ними в СКВ. Вважаємо, 

варто було б детальніше обґрунтувати, яким чином «працює» функція соціально-ціннісного 

моніторингу (с.182) та на чому вона базується. 
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5. Відчутно, що значна частина цінного дослідницького матеріалу залишилася поза 

обсягом дисертації. У ряді підрозділів С. І. Петренко стисло викладає наукові результати, 

посилаючись на обмежений обсяг дисертації здобувача наукового ступеня доктора 

філософії, визначений «Вимогами до оформлення дисертації», затвердженими наказом 

МОН України від 12.01.2017 р. №40. У цій ситуації дисертантка компенсує стислість 

викладу додатками (таблицями, рисунками, формалізованими узагальненнями тощо), і 
робить це, на наш погляд, досить вдало.  

Оскільки напрацювання дисертанки мають наукову та практичну значущість для 

журналістики як соціальнокомунікаційної інституції та журналістської освіти як системи 

підготовки професійних кадрів, рекомендуємо Світлані Іванівні Петренко викласти 

результати дисертаційного дослідження в монографії, яка матиме практичне значення як 

для студентів-журналістів, так і для журналістів-практиків. 

Всі наші зауваження та рекомендації спрямовані лише на вдосконалення певних ділянок 

дисертаційної праці Світлани Іванівни Петренко і не впливають на загальну позитивну 

оцінки дисертації. 

Загальний висновок та оцінка дисертації. Дисертація С. І. Петренко «Правда як 

соціальнокомунікаційна категорія журналістики» є цілісною, завершеною, самостійно 

виконаною працею. Отримані в її процесі результати мають наукову та практичну цінність, 
відкривають нові перспективні напрями наукових досліджень. Проблема правди є 

комплексною, а тому її розв’язання потребує комплексу системних міждисциплінарних 

досліджень, і в перспективі варта окремої наукової школи. І в цьому плані дисертаційним 

дослідженням С. І. Петренко зроблено перший крок. Наукове дослідження свідчить про 

ґрунтовну професійну підготовку дисертантки, її здатність до глибокого аналітичного  й 

критичного мислення та оперування великими обсягами інформації та наукових даних, 

вміння ефективно вибудовувати методологію дослідження та досягати релевантних 

результатів. 

 

 

Списко використаних джерел 
 

Petrenko, Svitlana (2021). Правда як соціальнокомунікаційна категорія журналістики. Re-

searchGate. https://www.researchgate.net/publication/356800261_PRAVDA_AK_SO-

CIALNOKOMUNIKACIJNA_KATEGORIA_ZURNALISTIKI?chan-

nel=doi&linkId=61adfc9eaade5b1bf50d09c4&showFulltext=true 

Статтю подано до редакції 10.11.2021 

 

References 
 

Petrenko, Svitlana (2021). Правда як соціальнокомунікаційна категорія журналістики. Re-

searchGate. https://www.researchgate.net/publication/356800261_PRAVDA_AK_SO-

CIALNOKOMUNIKACIJNA_KATEGORIA_ZURNALISTIKI?chan-

nel=doi&linkId=61adfc9eaade5b1bf50d09c4&showFulltext=true 

Submitted 10.11.2021 

 

 


