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«Проблема емоційної мови в сучасних дослідженнях аргументації», подану 
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«Допоки ти, Катиліно, будеш зловживати нашим терпінням? Як довго ще ти, у 

своєму шаленстві, будеш знущатися з нас?», -  ці риторичні запитання Марка 

"Гулія Цицерона у промові проти Луція Сергія Катиліни, виголошеній 8 

листопада 63 року від Р.Х., переконливо засвідчують, що функцією мови або, 

точніше, мови утіленої, мовлення, часто-густо є не тільки повідомлення думки, 

а й вираження ставлення промовця до певної обставини чи події, причому це 

вираження зазвичай несе у собі суттєву емоційну складову. Більше того, 

зрозуміло, що вже оратори Давнього Риму цілком усвідомлювали емоційну 

функцію мовлення і вміли нею користувався задля підвищення переконливості 

своїх промов.

Протягом майже двох тисячоліть, що минули з часів Цицерона, інтерес до 

природи, способів і засобів емоційного мовлення, або, у термінах розглядуваної 

дисертації, емоційної мови, не згасав, хоча оцінки цього феномену варіювалися 

суттєво. Не входячи зараз в глибини суперечливої спадщини, відмічу тільки 

наступне. ГІо-перше, аналіз і розуміння, конструювання чи оцінка емоційного 

мовлення становить міждисциплінарну проблему, вирішення якої ґрунтується 

на співпраці фахівців з лінгвістики і психології, аксіології' й етики, логіки та 

риторики... По-друге, з останніх десятиліть минулого століття ця проблематика 

знаходить «нове дихання» завдяки потужній експансії неформальної логіки: тут 

реалістичний розгляд повсякденної людської аргументації та відповідної 

рефлексії щільно переплітається зі спробами розробки сильного штучного 

інтелекту. Вже з огляду на сказане стає очевидною, з одного боку, глибока
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укоріненість проблематики розглядуваної дисертаційної роботи, а з іншого -  її 

відповідність новітнім трендам у логіці та дотичних ділянках науки чи 

практики, насамперед у риториці. Беручи до уваги багатогранність історії і 

міждисциплінарну природу проблеми емоційної мови, було б наївним 

сподіватися на її довершене розв’язання М. М. Маєвською, однак плекати 

надію на новий «логічний крок» до цього нереалістичним не видається.

Перший розділ розглядуваної дисертаційної роботи традиційно 

присвячений огляду теоретичного і методологічного доробку, накопиченого у 

масиві досліджень емоційної мови з часів Античності дотепер. Відповідно до 

стандартного поділу людської історії М. М. Маєвська розглядає багатоманітне 

фактичне використання, виділяє типові для тієї чи іншої доби засоби і способи 

емоційного мовлення. Аналізуючи ставлення до цього феномену, вона фіксує 

найширший спектр позицій -  від повного заперечення правомірності 

застосування емоційної мови до виправдання будь-яких її способів і засобів 

задля ефективного переконання аудиторії: так би мовити, мета виправдовує 

засоби.

З проведеним аналітичним оглядом і одержаними висновками загалом 

можна погодитися, хоча одне зауваження по суті розглядуваної проблеми 

вважаю за потрібне зробити. А саме, необхідною передумовою ефективного — 

як правомірного, так і неправомірного — застосування емоційної мови є 

правильний -  з огляд на особу адресата чи масову аудиторію -  вибір самої мови 

спілкування. Суттєвість цієї обставини ще з давніх часів підтверджують, 

наприклад, численні спроби перекладу Біблії на латину. А вже на початку XVI 

століття Мартін Лютер -  до речі, блискучий письменник і оратор -  вказував, що 

в бібліотеках християнських шкіл слід мати Священне Писання як на 

латинській, давньогрецькій, давньоєврейській, так і на німецькій, а за 

можливістю -  і на інших мовах.1

1 Див.: Мартин Лютер. К советникам всех городов земли немецкой. О том, что им надлежит 
учреждать и поддерживать христианские школы // Мартин Лютер. Время молчания прошло. 
Избранные произведения 1520-1526 г. -  Харьков: ОКО, 1992. -  С. 176. Не обмежуючись
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У фокусі підрозділу 1.2, присвяченому дослідженням проблематики 

емоційної мови протягом XX столітті, знаходимо, серед інших, Чарльза 

Стівенсона -  представника поміркованого емотивізму, що становив одну з течій 

загального річища аналітичної філософії. Твердження Стівенсона щодо 

можливості поєднання у коректній аргументації раціональної і емоційної 

складових сьогодні розвивається, зокрема, фахівцем з неформальної логіки 

Дагласом Волтоном. Доцільність аналізу зазначеної позиції не підлягає 

сумніву, однак не можу не відзначити наявності й інших, звернення до яких 

було б доцільним. Я маю на увазі, перш за все, позицію нашого старшого 

сучасника Джона Сьорля, ключовими у якій є терміни «мовленнєвий акт», 

«іллокутивний мовленнєвий акт» і «перлокутивний мовленнєвий акт». Зараз не 

час і не місце детально обговорювати погляди Сьорля та його послідовників, 

тому відзначу тільки наступне. Одним із п’яти видів природних іллокутивних 

мовленнєвих актів виявляються такі, через які промовець висловлює почуття, 

ту чи іншу психологічну установку стосовно стану справ, репрезентованого 

пропозиціональним змістом. їх мовним осердям є особливі дієслова -  

експресиви, наприклад «дякувати», «висловлювати співчуття» і т. ін. Важливо, 

що для цих, як і для інших ілолокутивних мовленнєвих актів, визначені певні 

умови успішної реалізації, встановлено поняття сили, що піддається опису і 

численню у межах іллокутивної логіки.1 Тож новітні дослідження емоційного 

мовлення не обмежується ретельно розглянутою у дисертації, так би мовити, 

лінією Стівенсона -  Волтона або прагма-діалектикою (Р Гротендоорст та ін.). 

Звичайно, не можна охопити неохоплюване, тим більше у одній кандидатській 

роботі. Проте якщо М. М. Маєвська надалі продовжуватиме дослідження 

проблематики емоційної мови, то уникати (хоч би й критичного) звернення до 

доробку Сьорля навряд чи буде правильним.

тільки вказівкою, Лютер сам протягом 1522-1534 здійснив переклад Біблії німецькою. 
Приблизно в цей же час на англійську Біблію перекладав Вільям Тіндейл.
1 Див., напр.: Серль Дж. Р., Вандервекен Д. Основные понятия исчисления речевых актов // 
Новое в зарубежной лингвистике: [Сб. ст.]. -  Вып. 18: Логический анализ языка. -  Москва: 
Прогресс, 1986. -  С. 242-263.
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Другий розділ дисертаційної роботи фокусується на вивченні зв’язку 

емоційного мовлення і невиражених засновків аргументації. Вибір цього 

предмету розгляду видається цілком виправданим, оскільки феномен не 

висловлюваних явно складових аргументів, з одного боку, є іманентним 

природному спілкуванню, а з іншого -  може застосовуватися за штучний 

інструмент переконання як на користь істини чи блага, так і хиби чи зла. Тож, 

аби уникнути шкідливих наслідків несумлінного застосування цього 

інструменту, підвищити рівень взаєморозуміння у цілком сумлінній комунікації 

і т. ін., слід вміти вправно виявляти та оцінювати невиражені складові 

аргументів. М. М. Маєвська досить старанно, спираючись на ще мало відомий 

вітчизняним вченим корпус новітніх англомовних публікацій, досліджує 

різного роду підходи у розв’язанні зазначених задач. Можна погодитися з 

висновком дисертантки, що поряд з суто логічними засобами «контекст та такі 

засоби емоційної мови, як евфемізми, метафори, епітети, фразеологізми, 

оціночні висловлювання у певних випадках здатні слугувати так званими 

індикаторами дарксайду, каталізаторами виявлення прихованих засновків 

аргументації. Саме з їх допомогою можна краще зрозуміти позицію опонента, 

виявити її витоки та спробувати вирішити суперечку чи дискусію значно 

ефективніше» (стор. 114 дисертації, стор. 8 автореферату).

У третьому розділі роботи М. М. Маєвська повертається до поглибленого 

дослідження базової проблеми правомірності застосування емоційної мови в 

аргументації, що попередньо була описана у першому розділі. За змістом 

дисертантка намагається досягнути мети через аналіз провідних сьогодні 

підходів у теорії аргументації -  прагма-діалектичного (Р. Гроотендорст, Ф. ван 

Еемерен та ін.) і прагматичного (Д. Волтон, Ф. Макагно та ін.). За формою це 

дослідження реалізується через вироблену ще середньовічними схоластами 

схему аргументації, коли з заданої проблеми формулювалися рішення-теза і 

рішення-антитеза, наводились докази pro et contra щодо кожного з них, а в 

підсумку те чи інше з суперечливих рішень стверджувалося за переможне. Слід
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визнати, що масив поширених наразі доказів pro et contra правомірності або 

неправомірності застосування емоційної мови дисертантка навела з необхідною 

ретельністю і повнотою. Однак з підсумковою їх оцінкою і формулюванням 

рішення-переможця вбачаються певні утруднення. А саме, хоча в тексті 

дисертаційної роботи знаходжу визначення власної позиції дисертантки, проте 

воно сформульовані якось мимохідь і, я би сказав, непевно: «У межах прагма- 

діалектики прослідковуються дві протилежні позиції щодо питання 

легітимності емоційної мови в аргументації: є як противники, так і 

прихильники. Однак варто зазначити, що мені ближчою є позиція "за"», -  

вказує, зокрема, М. М. Маєвська (стор. 150). В авторефераті мені не вдалося 

знайти навіть цього, а констатація факту, що «більшість науковців припускають 

можливість прийнятності емоційної мови в аргументативному процесі» (стор. 

1 1 автореферату, стор. 168 дисертації) навряд чи можна вважати ясним 

прокламуванням власної позиції. Правда, в описі наукової новизни отриманих 

результатів зазначено: «У дисертаційні роботі на підставі дослідження місця і 

ролі емоційної мови в аргументації... з’ясовано можливості правомірного 

використання її засобів з метою підвищення переконливості у різних типах 

суперечок». Однак вжита тут модальність можливості знов-таки вказує, на мою 

думку, на якусь непевність особистої позиції, що відбилася у відкритості до 

відповідного довершення першого з винесених на захист дисертаційних 

положень (стор. 3-4 автореферату, стор. 16 дисертації).

Четвертий розділ дисертаційної роботи присвячений розгляду

практичного значення емоційної мови, зокрема у візуальній аргументації. Щодо 

актуальності звернення до такої у підрозділі 4.2, то слід погодитися з думкою 

М. М. Маєвської, що розвиток засобів візуальної аргументації та відповідних її 

досліджень пов'язаний з наявним протягом останніх десятиліть

пришвидшенням передачі та сприйняття інформації. Це пришвидшення було 

передбачено, зокрема, ще Елвіном Тоффлером, який на початку 90-х років 

минулого століття констатував становлення «швидкої економіки» і відповідних
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змін у інших полях соціального простору.1 На низці прикладів дисертантка 

вдало демонструє метаморфози емоційної мови й її новітнє функціонування у 

візуально-насичених мас-медіа чи у спілкуванні в соціальних мережах, аналізує 

їх правомірність і ефективність в багатоскладній аргументації тощо.

Переходячи далі до оцінки даної дисертаційної роботи в цілому, маю 

визнати, що її структура, основні складові, ідеї й висновки виглядають 

узгоджено та обґрунтовано. Цьому сприяє те, що дисертантка спиралася не 

тільки на якісну вітчизняну, а й на значний обсяг світової літератури, в тому 

числі оприлюдненої протягом останніх десятиліть, Методологічна основа 

дослідження є доцільною і застосовуваною у належний спосіб,

Та хоча за змістом дисертація видається цілком прийнятною, щодо її 

тексту у мене виникли зауваження: дисертантка припустила граматичних, 

стилістичних і суто технічних огріхів. В роботі зустрічаються вирази, 

прийнятні хіба що у межах популярного дискурсу, наприклад, «правопівкульна 

свідомість» (стор. 12 дисертації, стор. 1 автореферату). Тож М. М. Маєвській 

слід вдосконалювати вміння з оформлення одержаних результатів, виписування 

текстів за нормами науково-філософського дискурсу.

В цілому вивчення дисертації і автореферату М. М. Маєвської дозволяє 

дійти такого головного висновку: виконана дисертаційна робота містить 

актуальні ідеї й обґрунтовані результати, які є оригінальним кроком у 

розв’язанні проблеми емоційної мови в аргументації, що має значення для 

логіки та дисциплін логічного циклу. Це дисертаційне дослідження є 

самостійним, а його результати, відображені у положеннях наукової новизни, 

достовірні і мають значення для розвитку вітчизняних логічних та риторичних 

студій. Зміст і виклад матеріалу свідчить про достатню кваліфікацію 

дисертантки, а послідовність проведених міркувань сприяє їх розумінню. 

Наявність низки огріхів чи дискусійних місць не здатна вплинути на загалом 

позитивну оцінку представленої М. М. Маєвською роботи.

1 Див., напр..: Toffler A. Powershift. Knowledge, Wealth, and Violence at the Edge of the 21м 
Century. -  N. Y.; Toronto, etc.: Bantam Books, 1991. -  P. 389.
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Розглянута дисертація «Проблема емоційної мови в сучасних 

дослідженнях аргументації» відповідає спеціальності 09.00.06 -  логіка. Вона 

видається цікавим поповненням новітнього вітчизняного логіко-риторичного 

дискурсу.

Текст автореферату М. М. Маєвської точно відображає зміст виконаного 

нею дисертаційного дослідження, повно відтворює його основні ідеї та 

висновки.

Зміст дисертації М. М. Маєвської відповідає загальновизнаним вимогам 

до кваліфікаційних праць, поданих на здобуття наукового ступеня кандидата 

філософських наук, як і вимогам пунктів 11-13 «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24.07.2013 року № 567.

З огляду на зазначене, дисертаційна робота М. М. Маєвської «Проблема 

емоційної мови в сучасних дослідженнях аргументації» є достатньо 

завершеним науковим дослідженням, а сама Маєвська Марина Миколаївна 

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата філософських наук за 

спеціальністю 09.00.06 -  логіка.

Офіційний опонент

професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

факультету № 6
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ВІДГУК

офіційного опонента на дисертацію 

Маєвської Марини Миколаївни

«Проблема емоційної мови в сучасних дослідженнях аргументації»,

подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук 

за спеціальністю 09.00.06 -  логіка

Обрана тема дослідження дійсно має бути сформульована як проблема, 

до вирішення якої потрібно здійснити низку дослідницьких кроків. На 

сьогодні не існує єдиної думки щодо місця і ролі емоційної мови в 

аргументації й, незважаючи на значні успіхи неформальної логіки у 

дослідженні реального аргументативного дискурсу, можна констатувати, що в 

цілому аргументація оцінюється переважно за логічними критеріями.

Повністю приймаючи тезу, що емоції здатні спонукати до певної 

діяльності та можуть стати величезною силою1, тим не менш сучасні 

дослідники теорії аргументації часто не надають їм належного статусу в 

аргументації, традиційно відмежовуючи емоціональне від раціонального. З 

іншого боку, існує досить сильна тенденція обґрунтування законності 

емоційного компоненту в аргументації. Ця позиція базується на ідеї 

можливості раціонального аналізу емоційного компоненту. Наслідком цього є 

поступова відмова від терміну «раціональні» на користь терміну «логічні» 

для позначення відповідних аргументів2. Таким чином, раціональні 

характеристики аргументації не протиставляються емоційним, а можуть 

охоплювати і логічний, і емоційний компоненти. Раціоналізація ролі емоцій в 

аргументативному процесі має значення не тільки у царині неформальної 

логіки, а слугує серйозним уточненням наявних теорій свідомості (Theory of

1 Ивин А.А. Аргументация в процессах коммуникации. Pro et contra. -  Москва : Проспект, 2017. -  508 с.
2 Gilbert М.А. Emotion, Argumentatioi - Vol. 24, No.3 (2004).- P  246-

247.

ВІДДІЛ діловодства та архіву
Київського Ш ІоШ й Н о ге університету 

— ІВВШр** Шевченка
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Mind), які описують когнітивні процеси і мають безпосереднє відношення до 

побудови моделей штучного інтелекту. Адже, коли йдеться про перемовини, 

суперечку, прийняття рішення, аналіз контекстуально неповних даних тощо, 

людина природно використовує емоційні реакції в якості аргументативних 

засобів: емпатію, агресію, сарказм, лестощі та інші прояви людяності й 

соціальності, недоступні штучному інтелекту. Можна говорити навіть про 

спроби побудови певних моделей таких реакцій з метою їх втілення в 

системах ШІ3. Крім того, аналіз емоційної мови є вагомим внеском в розвиток 

теорії критичного мислення і має стати її невід’ємним компонентом.

З огляду на це серйозного дослідження потребують підстави, методи та 

межі раціонального аналізу емоційної мови в аргументації. Відтак, 

дисертантка ставить перед собою ряд завдань, які передбачають дослідження 

ролі емоційної мови в аргументації, зокрема, в контексті представлення 

невиражених засновків, та спрямовуй свої зусилля на з’ясування прикладного 

значення емоційної мови в аргументації.

Перший розділ дисертації присвячений розгляду еволюції проблеми 

емоційної мови в аргументації. Дисертантка докладно досліджує витоки та 

підходи до тлумачення проблеми, виокремлює стратегії та найбільш дієві 

засоби використання емоційної мови. У другому підрозділі подано огляд 

сучасного стану досліджень проблеми емоційної мови в аргументативному 

дискурсі, показано можливі підходи та їх реалізацію у суміжних областях 

знання і в повсякденному спілкуванні.

Другий розділ дисертації розкриває проблему невиражених засновків, 

які часто сприймаються як джерело помилок в аргументації. Натомість 

дисертантка ставить собі за мету обґрунтувати дієвість невиражених 

засновків як чинників переконаності й надалі представити емоційну мову як 

один з засобів розкриття невиражених засновків. Аналізуючи відсутність 

чіткого розуміння і тим паче означення невиражених засновків, Марина

3 Martinovski B., Wenji M. Emotion as an Argumentation Engine: Modeling the Role of Emotion in Negotiation. -  
Group Decision & Negotiation. -  May 2009, Vol. 18, Issue 3. -  pp. 235-259.
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Миколаївна звертає увагу на значний розрив між трактуваннями цього 

поняття: дарксайд аргументації, ентимема, пропущені, невисловлені тощо 

(с. 69) і приходить до необхідності визначити суттєві ознаки цього 

компоненту аргументації з тим, щоб більш чітко його витлумачити. Оскільки 

«невираженими можуть бути не тільки засновки чи висновки, але і точки 

зору, на підтримку яких наводять свої аргументи сперечальники» (с. 68), 

дисертантка приходить до розширеного розуміння поняття «невиражені 

засновки», яким вона послуговується у ході дослідження: «імпліцитні 

компоненти аргументації, що формують та доповнюють обґрунтування, 

відновивши які, можна отримати цілісну позицію сторін аргументативного 

процесу» (с. 70).

У підрозділі 2.1 на основі наявних підходів до дослідження невиражених 

засновків (логічного та риторичного) дисертантка обґрунтовано звертається 

до прагматичного аспекту проблеми і таким чином у підрозділі 2.2 цілком 

правомірно аргументує цінність імпліцитних засновків у аргументації. 

Оскільки, за їх допомоги «можна побачити загальну картину позицій 

сперечальників, оцінити релевантність аргументів, [...] виявити допущені 

помилки та проаналізувати їх походження -  умисне чи випадкове» (с. 85).

Марина Миколаївна звертає увагу на те, що «емоційні мовленнєві 

прийоми можуть спровокувати опонента виявити приховані засновки, або ж 

допомогти пропоненту розгадати їх» (с. 107) і наводить влучні приклади на 

обґрунтування своєї тези. На нашу думку дуже вдало використано 

контекстуальність фразеологізмів та евфемізмів у якості прикладів 

невиражених засновків.

У третьому розділі дисертантка докладно аналізує рамки для емоційної 

аргументації, спираючись на роботи М. Гілберта вона розглядає 

релевантність, прийнятність, адекватність (достатність) емоційного 

аргументу та обґрунтовує їх прикладами. Доцільним є зауваження авторки 

щодо того, що «емоції не можна визначити як істинні чи як хибні, істинними 

або хибними є твердження про емоції. Останні, як правило, не є
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твердженнями факту, у зв‘язку з цим вони вимагають власного стандарту 

оцінки» (с. 135). На розширення цієї тези дисертантка наводить можливий 

стандарт такої оцінки, вказує на його зв’язок зі стандартами логічної оцінки, 

розглядає труднощі його застосування та параметри їх усунення. «Щодо обох 

типів -  логічного та емоційного, то повідомлення, які надсилаються, 

підлягають однаковим обмеженням і труднощам: 1) чи правильно воно 

надсилається? 2) чи правильно його отримують? 3) чи є воно істинним 

(справжнім)? 4) чи є висновок про приховані засновки чи невиражені емоції 

правомірним?» (с. 136). Таким чином, можна прослідкувати подвійну роль 

емоцій: (1) у якості аргументу і (2) в оціночному ключі, коли їх можна 

використовувати як емоційні маркери для оцінки аргументу. «Саме емоції та 

почуття дозволяють нам виконувати такі головні аргументативні завдання, як
і

вибір даних, відбір прикладів, зважування альтернатив та вирішення питання 

про те, чи дійшли сперечальники згоди» (с. 138).

Дисертантка розглядає емоціоналізоване доповнення до прагма- 

діалектичних принципів: екстерналізації, функціоналізації, соціалізації, 

діалектизацїї та звертає увагу на розширення цієї низки за допомогою 

принципу емоціоналізації, який може розглядатися як «центральний в 

мультимодальному підході до аргументації» (с. 142). Завдяки прийняттю 

цього принципу, «можна уникнути розбіжності між словами та самим 

повідомленням, яка часто має місце через нехтування емоційним станом 

спікера» (с. 143). Дослідниця підтримує висновок, що в аргументації 

«покладання виключно на логічність та нехтування нелогічними аспектами -  

"логоцентрична помилка"» (с. 150), та разом з тим, вказує, що потрібно 

відмежовувати випадки, «коли емоційна мова є переконливою технікою, а 

коли оманливою стратегією» (с. 153) і тому розглядає низку засобів оцінки 

аргументів, що містять емоційні компоненти. Вагоме значення у цьому 

контексті має теза, обстоювана дисертанткою, що, оскільки емоційні 

аргументи визнаються раціональними компонентами аргументації, вони 

мають бути відкритими для критичної оцінки.
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Четвертий розділ дисертації розкриває прикладні аспекти використання 

емоційної аргументації. Тут докладно проаналізовано інструменти емоційної 

мови: перевизначення раніше відомих понять, ампліфікацію, провокаційні 

слова, метафору, гіперболу, евфемізми, неясні означення та розглянуто 

психологічні складові реалізації емоційності: інтонаційні зрушення, тон та 

гучність промовляння, жести.

Завершальна частина дисертаційного дослідження присвячена візуальній 

аргументації як одному зі способів реалізації емоційної аргументації. 

Потрібно відмітити вдалий вибір дисертантки, оскільки візуальна 

аргументація сьогодні є активним доповненням вербальної, а в деяких 

комунікативних ситуаціях навіть переважає над останньою. Практично 

загальноприйнятою стала теза брендингу: для просування рекламної ідеї у 

свідомість споживача необхідно доповнювати вербальний «цвях» візуальним 

«молотком»4. Марина Миколаївна підтримує ідею, що для візуальних 

аргументів необхідно сформувати метод дослідження, завдяки якому не 

потрібно було б щоразу переводити їх у вербальну площину, оскільки подібна 

процедура рідко коли може повністю передати їх зміст (с. 190) і далі показує 

на прикладах, яким чином можна реалізувати такий метод.

Дисертантка не обходить увагою передання емоцій у письмовому 

спілкуванні за допомогою смайлів, емотиконів тощо. Дослідниця вказує на 

специфічність аргументативної ситуації в сучасному мережевому та 

миттєвому листуванні, що полягає у широкому використанні візуальних 

емоційно навантажених аргументів. Цілком слушним видається зауваження: 

«Коли переконання ведеться через листування, ЗМІ, фільми, книги чи статті в 

мережі Інтернет, реципієнт сам забарвлює побачене на ґрунті власних 

почуттів та емоцій, важливим постає підштовхнути його до вигідних 

замовнику переживань, що спровокують правильні думки, а потім і дії» 

(с. 200). Саме в цьому контексті використання емоційної аргументації і, у

тому числі візуальної, найбільш впливове. Окремо варто відмітити
1\<

4 Райс Л. Визуальный молоток. Как образы побеждают тысячи слов. — М .: Манн, Иванов и Фербер, 2013.
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проникливість та зворушливість підібраних прикладів візуальної 

аргументації. У ході їх аналізу дисертантці цілком вдалося показати 

обґрунтованість тематики дослідження.

До тексту дисертаційного дослідження можна висловити деякі 

зауваження та побажання.

(1) Для повноти дослідження можливо варто було б трохи детальніше 

зупинитися на формально-логічних дослідженнях проблеми та розвідках, які 

«пов’язані з логічним програмуванням та штучним інтелектом» (с. 65).

(2) Дисертантка наводить ряд прикладів, за допомогою яких пояснює 

свою думку і розглядувані концепції. Та привертає увагу те, що більшість 

прикладів стосуються закордонного суспільного (і зокрема політичного) 

простору. На нашу думку, дисертація тільки виграла б від використання 

актуальних прикладів з реального українського дискурсу.

(3) У висновках зазначено «Ми розглянули дві засадничі концепції -  

"працюючу логіку" американського вченого С. Тулміна, та "нову риторику" 

бельгійського науковця X. Перельмана, що стали передумовами формування 

теорії аргументації як самостійної галузі знання» (с. 65), але незважаючи на 

те, що дані концепції визначені дисертанткою як засадничі, вони не були 

«розглянуті», а лише згадані. Хоча, зважаючи на насиченість розділу, 

присвяченого аналізу джерельної бази дослідження, можливо така стислість є 

виправданою.

Деякі зауваження, які хотілося б висловити, носять суто технічний 

характер. Серед них такі:

(1) На стор. 101 дисертації і надалі еристичний діалог дисертантка подає 

як евристичний, що, можливо є хибодруком, але суттєво змінює смисл тексту: 

еристичний діалог -  це діалог-суперечка, в той час як евристичний -  це 

пошуковий діалог.

(2) У четвертому розділі, коли розглядаються засоби вираження 

емоційних аргументів, ампліфікація (с. 176) подається дуже схожою на 

гіперболу (с. 177), обидва тропи подано як перебільшення, в той час як
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ампліфікація, наскільки нам відомо, це «нанизування» епітетів або інших 

однорідних виразів.

(3) На сторінці 186 дисертантка наводить робоче означення візуальної 

аргументації: «деякий тип потужного твердження, або такого твердження, яке 

підштовхує вас до роздумів, і при цьому вона не вимагає свого словесного 

опису для аудиторії, який допоміг би зрозуміти її або ідентифікувати 

аудиторію з нею [166]». На нашу думку таке означення є надто широким, 

оскільки під нього підпадає навіть побиття. Крім того, джерело означення не 

надто авторитетне, і являє собою скоріше неформальне інтернет-обговорення.

Зазначені зауваження носять технічний і дорадчий характер, а тому ніяк 

не знижують цінності виконаного дослідження. В цілому, дисертація 

справляє хороше враження, варто відмітити значний обсяг роботи, 

проробленої Мариною Миколаївною, докладний аналіз концепцій, 

ілюстративність матеріалу, якісну стилістику та аргументований виклад 

тексту.

На основі аналізу тексту дисертації та змісту автореферату можна 

зробити висновок, що текст автореферату М. М. Маєвської адекватно 

відбиває зміст дисертаційного дослідження, повного мірою відтворює його 

основні положення, ідеї та висновки. Автореферат відповідає чинним 

вимогам до робіт такого виду.

Дисертація відповідає спеціальності 09.00.06 -  логіка та є самостійним і 

завершеним дослідженням. Отримані результати дисертаційного дослідження 

співвідносяться з сучасним тенденціям у неформальній логіці та теорії 

аргументації. Результати дослідження можуть стати значним підґрунтям 

подальших розвідок щодо поєднання раціональної і емоційної, логічної та
Т, І

риторичної складових аргументації в сучасних засобах продукування, 

представлення та поширення інформації.

Розглянута дисертація «Проблема емоційної мови в сучасних дослідже

ннях аргументації» відповідає спеціальності 09.00.06 -  логіка. Вона видає
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ться цікавим поповненням новітнього вітчизняного логіко-риторичного 

дискурсу.

Дисертація відповідає загальновизнаним вимогам до кваліфікаційних 

праць, поданих на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук, 

як і вимогам пунктів 11-13 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року 

№ 567.

Таким чином, маємо всі підстави для висновку, що дисертаційне 

дослідження М.М. Маєвської відповідає вимогам до такого роду робіт, відтак 

дисертантка заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

філософських наук за спеціальністю 09.00.06 -  логіка.

Офіційний опонент 

завідувач кафедри філософії

Криворізького державного педагогічного університету
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