
ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертацію Юшко Вікторії Володимирівни 

«Емотивні елементи в телевізійних програмах (на прикладі телепередач 

«Голос країни», «Х-Фактор» та «Фольк-music»,  

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата наук  

із соціальних комунікацій за спеціальністю  

27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні технології  

 

Проблема емоцій досить тривалий час цікавить багатьох науковців із 

різних галузей. І це не безпідставно. Адже емоції є мотиваційною основою 

свідомості, мислення і навіть соціальної поведінки. За словами Г.Тарда, 

«емоції є одними з найважливіших елементів соціальної тканини суспільства, 

від якої, зокрема, залежить його стабільність».  

Дослідженням емоцій насамперед займалися філософи, психологи, 

лінгвісти. Не так давно цим питанням зацікавилися й комунікативісти, адже 

«співвідношення емоційного й раціонального в теорії комунікації є завжди 

важливою та потребує додаткових досліджень» (с. 12).  

У зв’язку з цим дисертаційну розвідку Юшко Вікторії Володимирівни 

«Емотивні елементи в телевізійних програмах (на прикладі телепередач 

«Голос країни», «Х-фактор» тв. «Фольк-music“) вбачаємо надзвичайно 

актуальною та своєчасною. 

Завдяки широті залученого матеріалу та вмілому використанню 

різноманітних методів дослідження автору цієї роботи вдалося здійснити 

детальний аналіз емотивних одиниць теледискурсу, встановити їхні функції, 

проаналізувати особливості функціонування у медіатекстах музично-

розважальних програм, з’ясувати емотивний зв’язок між аудіо- та відеорядами, 

виокремити засоби вербального та невербального емотивного впливу, які 

використовують ведучі телевізійних програм; визначити шляхи перетворення 

емотивного контенту на емоціогенний. 

Дисертаційна робота ВВ. Юшко відзначається чіткістю та логічністю 

на всіх етапах її виконання – як на етапі формулювання мети та завдань 

дослідження, так і при викладенні змісту розділів дисертації та її висновків. 
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Дисертація структурована належним чином і складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. 

Перший розділ «Емотивні елементи телевізійних програм як предмет 

дослідження» присвячено осмисленню основних категоріальних понять 

наукової розвідки. Дисертантці вдалося чітко висвітлити досить серйозні 

проблеми розуміння категорії емотивності, емоційності, емоціогенності; 

розглянути впливогенні характеристики тексту; дослідити аудіоряд як 

частину невербальної комунікації; охарактеризувати образ телеведучого та 

чинники, які його формують.  

Варто зазначити, що галузь досліджень емоційності залишається 

однією з складних та дискусійних. Наукові суперечки на цю проблему вже 

навіть мають свою історію. Розгляду цього питання присвячені вчення 

античних філософів, праці В. фон Гумбольдта, К. Бюлера, Ш. Баллі, 

О. Ердманна, Ж. Вандрієса., праці прихильників теорії «емотивізму» 

(дослідження В.В.Виноградова, Б.А.Ларіна, В.А.Звегінцева) тощо. Відомі 

підходи до вирішення проблеми способів вербалізації емоцій досить 

суперечливі, що зумовлено передусім відсутністю єдиної психологічної 

концепції емоцій, на якій грунтовалися б дослідження емотивності тексту. 

Крім того недостатньо визначеним до сих пір залишається й статус основних 

категоріальних понять – емотивності, емоційності, експресивності, оцінності 

взагалі.  

Попри це Вікторія Володимирівна, вивчаючи методологічні засади 

дослідження емотивних елементів телевізійних програм, демонструє не лише 

глибоку обізнаність у цьому питанні, а й вміння наукового пошуку, бажання 

розібратися в сутності складних явищ. Для цього вона звертається як до 

класичних наукових досліджень у галузі лінгвістики, психології, так і нових 

розвідок з текстології, психології впливу, колористики, музикотерапії тощо.  

Привертає увагу вміння авторки поглибити наявні теоретичні знання, 

запропонувавши власне бачення на поставлену проблему. Так, цікавою 
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вбачаємо авторську модель емоційної комунікації, що дозволяє більш глибше 

проаналізувати специфіку емоційної структури комунікації (с. 17). 

Не може не привернути увагу й розставлені дисертанткою акценти у 

специфіці емотивних одиниць. Зокрема цікавою є думка, згідно з якою 

емоція «не може бути неправильною: розуміння, інтелект і знання можуть 

обманути й надати неправдиву інформацію, тоді як емоції завжди правдиві й 

непідробні» (с. 21). На це необхідно звернути увагу журналістам, які повинні 

усвідомлювати результати впливу свого матеріалу й враховувати правдивість 

викликаних емоцій. 

Значний науковий і практичний інтерес становить другий розділ 

дисертації («Репрезентація емотивних елементів у телевізійних програмах»), 

присвячений аналізу впливу телевізійного тексту на реципієнта. 

Дисертантка визначила основні функції музичного супроводу 

розважальних програм, з’ясувала основні етапи музично-перцептивного 

процесу, експериментально довела, що музичний супровід після процесу 

перцепції музики перетворюється на емотивний компонент. Аналізуючи 

особливості телевізійного тексту як чинника лінгвосемантичного впливу, 

дисертантка виокремила основні емотиви телевізійних програм «Х-Фактор», 

«Голос країни» та «Фольк-music», серед яких виділяє емотивні вкраплення у 

вигляді експресивно навантаженої лексики, репрезентанти соціальних 

емоцій, прийоми мовної гри тощо.  

Імпонує авторська чіткість, виваженість при проведені 

експериментальних досліджень для підтвердження заявлених гіпотез. У ході 

проведеного анкетування (під час якого було опитано 1000 осіб) встановлено, 

що під час емоційно-образного осмислення телевізійної дійсності у 

споживача формується ставлення до телевізійного продукту через 

сприйняття ведучого. Тобто «в телепередачах розважального формату 

ведучий стає диригентом того, що відбувається в ефірі, й задає потрібний 

риттм усьому, що діється навколо» (с. 163). Ці висновки варто взяти до уваги 
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багатьом журналіста та редакторам телевізійних проектів, оскільки часто 

можемо спостерігаємо невідповідність образу ведучого формату передачі.  

Наступним логічним кроком у дослідженні стало вивчення специфіки 

емоційних реакцій аудиторії на емотивні елементи музично-розважальних 

програм, що знайшло відображення у третьому розділі роботи 

«Експліцитний та імпліцитний вплив музичних програм на формування 

позитивного настрою аудиторії». 

Авторка слушно зазначає, що емоціогенним медіатекст можуть зробити 

різні види емотивних комунікативних одиниць, але до уваги варто брати не 

лише їх кількість, а й якісні характеристики. Крім того, «комунікант повинен 

розуміти, які саме емоції він хоче викликати у комуніката й спробувати їх 

створити за рахунок правильно дібраних емоційних концептів, які 

спричиняють певні емоції» (с.). 

Аналізуючи емоціогенні засоби впливу на комуніката, авторка 

приходить висновку, що кожен емотивний елемент є потенційно 

емоціогенним, оскільки завжди знайдеться реципієнт, який адекватно зреагує 

на емотивний контент.  

Важливу практичну значущість мають міркування авторки щодо 

основних засобів, які здатні посилити вплив на глядача, серед яких вона 

виокремлює «правильне» оформлення сюжету, гармонійна взаємодія відео- 

та аудіорядів, збіг настрою учасника комунікації та музичного ритму.  

Слушними є роздуми авторки про емоційну компетентність аудиторії, 

до якої відносяться лише ті реципієнти, які сприймають й роблять висновки 

за алгоритмом: інформаційне повідомлення – перша перцептивна емоція - 

емотивна реакція – емотивні знання – формування думки. Тобто емоційна 

компетентність властива тій аудиторії, яка має високий емоційний інтелект й 

здатна самостійно сформувати власне ставлення до поданої інформації.  

Відзначаючи безсумнівні наукове і практичне значення дисертації 

«Емотивні елементи в телевізійних програмах (на прикладі телепередач 

«Голос країни», «Х-Фактор» та «Фольк-music», вміння авторки провести 
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компетентний аналіз малодосліджених актуальних проблем емотивності, 

вважаємо за доцільне зробити і ряд зауважень до тексту аналізованої 

розвідки. 

По-перше, дисертантка емотивною вважає комунікацію, яка має 

відповідні емоційні та потенційно емоціогенні компоненти (с. 21). Хоча 

цілком очевидно, що не завжди емотиви можуть свідчити про емотивність 

тесту, чи навпаки – їх відсутність не обов’язково виконує роль маркера 

нейтрального тексту. Так, наприклад, згадаємо мовну поведінку Елочки 

Щукіної: наявні в її мовному запасі вигуки використовувалися не лише для 

вираження емоцій, вони могли цілком передавати й раціональну інформацію, 

яка, звичайно, була багаторазово «згорнута» й глибоко «занурена» в 

емоційну обгортку.  

По-друге, говорячи про явища мовної гри, дисертантка дещо звужує 

їхню сутність, розкриваючи лише через такі прийоми , як оксиморон, цитати, 

афоризми, крилаті вислови, перифрази. Відомо, що мовна гра – творче 

явище, яке використовує (хай неоднаковою мірою) ресурси всіх мовних 

рівнів (порівняйте: каламбур, фонетична та структурна трансформація слів / 

виразів, стильовий контраст, порушення орфографічних правил, гра 

інтонаціями, компресія тощо). 

По-третє, у ході дослідження емоцій глядацької аудиторії телевізійних 

розважальних програм авторка виокремлює соціальні емоції, до яких 

відносить турботу, гордість, співчуття (с. 83-89). Наш погляд, названі 

категорії належать до почуттів. Інша справа, що людина завжди переживає 

емоції, пов’язані з цими почуттями. Адже почуття – це стійке емоційне 

ставлення людини до явищ дійсності, яке відображає значення цих явищ 

відповідно до її потреб і мотивів.  

Висловлені міркування жодною мірою не зменшують високого 

наукового рівня дисертації В.В. Юшко. Вона успішно впоралась із 

завданнями, поставленими перед собою як автором наукового дослідження. 

На підставі детального опрацювання значного фактичного матеріалу зробила 
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коректні та обґрунтовані висновки. Дисертація Вікторії Володимирівни 

пройшла добру апробацію. Новизна основних положень дослідження 

беззаперечна. Усі основні положення дисертації знайшли відображення в 

авторефераті та опублікованих за темою дисертації працях. 

Усе це дає підстави стверджувати, що дисертація Юшко Вікторії 

Володимирівни є самодостатнім науковим доробком. Вона концептуально і 

структурно відповідає вимогам до робіт такого рівня, оформлена згідно з вимогам 

п.11 та 13 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року №567, що 

висуваються до кандидатських дисертацій, зміст дисертації виконано 

відповідно до профілю спеціалізованої вченої ради Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, а її автор Вікторія Володимирівна 

Юшко заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата наук із 

соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.06 – прикладні соціально-

комунікаційні технології. 

 

 

Доктор наук із соціальних комунікацій, 

професор, декан факультету журналістики  

Національного університету  

«Одеська юридична академія»      Т. В. Кузнєцова  
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ВІДГУК 

про дисертацію Юшко Вікторії Володимирівни, 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата наук 

 із соціальних комунікацій. 

Спеціальність 27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні технології. 

 

Тема: «Емотивні елементи в телевізійних програмах  

(на прикладі телепередач «Голос країни»,  

«Х-Фактор» та «Фольк-music»)» 

 

Антропоцентрична спрямованість медійних студій формує цінні імпульси 

для вивчення феномену інтерактивного мовленняз уваги емоційного 

нашарування тексту, удосконалення дієвих засобів соціальної комунікації, 

формування поля взаємної індукції між автором програми та глядацькою 

аудиторією. У зв’язку з цим, підвищується зацікавленість до дослідження 

емотивних модусів, розширюється спектр вивчення цієї проблеми.Складність і 

багатоаспектність феномену текстової емотивності безперечно заслуговує 

насучасне прочитання актуалізованих медійних практик як екстенсивної і 

динамічної семіосфери, знаки якої є експресивним опосередкуванням буття. 

Телевізійна комунікація дає можливість зосередитись на «вираженні» та 

«змісті». За формулюванням авторки, «емотивність –важливий елемент 

прагматики мови, стимул для емоційності» (с. 12).Дослідниця акцентує на 

лінгвопрагматичних категоріях телевізійного дискурсу та формалізує практичні 

маркери, які дають змогу втримати увагу до телевізійного продукту.  

У наукових розвідках зберігають актуальність концептуальні структури 

емоційно вагомої інформації. Відтак авторка простежує динаміку понять 

«емоція», «емотивність», «емоціогенність», вільно оперуючи термінологічним 

апаратом, системно структуруючи наукові дослідження. Взаємодоповнення 

кодів різних систем удосконалює телебачення як дієвий засіб комунікації, в 

якому глядачі перебувають у полі взаємної емоційної та інтелектуальної 

індукції. 
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Значну увагу дослідниця зосереджує на ритмі та тональності музичного 

супроводу програми, який для розважальних форматів сутнісноважливий, 

оскількиможе привернутичи нівелювати увагу аудиторії,стати елементом 

зацікавленнячи несприйняття повідомлення. Також доречне використання 

музичних компонентів спонукає до появи нових значень в аудиторії. 

Авторка уважно розглядає емоційні домінанти тексту з погляду 

риторичних канонів, розширюючи горизонти традиційного трактування. 

Цінний імпульс вивчення зазначеного феномена випливає з інтертекстуальних 

взаємин, які проявляються в авторському підході (візуальному та вербальному 

сполученні). 

Вдалим у науковій роботі видається рішення виокремити особистісні 

характеристики автора програми та ключові параметри ефективності 

телевізійного  тексту.Ринок медійної продукції постійно розвивається, відтак 

зростає потреба у наукових працях, що ґрунтуються на статистичному 

усвідомленні споживчих інтересів, підкріплені фаховим дослідженням. 

Спостереження над реальною комунікацією показують «живе життя 

мови», акцентують увагу на внутрішньому розрізі будови тексту, виявляють 

закономірності, які відтворює в комунікаційній системі тележурналіст. 

Комунікативна мета, етикет, тональність спілкування проявляється у 

формуванні професійної компетенції і мовної культури ведучого програми. 

Вікторія Володимирівна докладно розглянула контекстуально-

семантичне значення кольору в музично-розважальних програмах. Аджевплив 

та динаміка кольору підсилюється асоціаціями, архетипами, проявляється у 

взаємодії інтер’єру з одягом ведучих. Варто зазначити, що телеканали 

звертають увагу на оформлення студії, зокрема дають психологічно 

вмотивоване тло. 

Важливого значення авторка надає трактуванню жестів як знаків 

невербальної поведінки, передусім, інтерактивної. «Тут і тепер» відбувається 

декодування конкретного контексту й ситуації, яке полягає у взаємодії адресата 

й адресанта за допомогою тісно пов’язаних між собою, вербальних і 

невербальних засобів, втримуючи увагу до ведучого та програми загалом.  
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У трьох основних розділах авторка досліджує ключові емотивні засоби 

ефективного повідомлення. Динаміку рецептивно-комунікативного процесу 

спостерігаємо на прикладі докладного розгляду музично-розважального 

мовлення програм «Голос країни», «Х-Фактор» та «Фольк-music». 

На змістовну увагу заслуговує звернення авторки до статистичних 

методів дослідження. Для цього авторка опитала значну кількість респондентів 

(500 осіб).Результати дали можливість впевнитись у важливості звукового 

оформлення програми і періодичності вживання емотивних концептів. 

Продумане опитування респондентів, безперечно дало багато якісного 

матеріалу для важливих узагальнень і обґрунтованих підсумків, які можна 

використати на практиці. 

Авторка детально розписує методологію, яка дала змогу виконати 

поставлені завдання, проте іноді можна відмовитись від окремих 

загальновідомих положень (с. 69). Аналіз сучасної телепродукції дає підстави 

зробити висновок, що назрілим завданням телевізійної творчості стає 

вдосконалення методики аналізу телетексту як діалогічних процесів. 

Дисертантка обґрунтовує потребу такого типу дослідження, зазначає основні 

напрямки наукових пріоритетів, з’ясовує причинно-наслідкові зв’язки в процесі 

взаємодії відправника інформації і того, хто її отримує.  

Експресивність мовної гри в тексті увиразнює зміст повідомлення, 

передає внутрішній стан автора й має емоційне або логічне навантаження. Такі 

виражальні засоби допомагають комунікантові передати своє ставлення до 

повідомлення. 

Насичений емотивний фон позитивно впливає на емоційний стан 

реципієнтів.Будь-яка емоція – це єдність афективного й інтелектуального, 

переживання і пізнання, а також і вольовий момент. Важлива особливість 

емоцій – їхня комунікативна здатність. Автор програми розкриває ментальні та 

психічні ресурси своєї свідомості та інформаційні структури, які відображають 

його знання та досвід. 
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Серед пріоритетних напрямків дослідження–імідж та поведінка ведучих, 

членів журі, тренерів, які втримують увагу глядачів, також підтверджено, що 

глядачам цікаво стежити за життям медійних персон і поза проектом (с. 144). 

Кольоросемантичний аналіз для виявлення емоційної насиченості 

медіатексту став основою наукової роботи.Контент-аналіз дав можливістьна 

прикладах експресивної лексики побачити частоту появи в кожній з 

аналізованих програм таких категорій, як: свято,щастя, радість, задоволення, 

краса(с. 90–150).Розділ доповнюють змістовні діаграми, складені на основі 

анкетування, якому дисертантка приділила значну увагу.  

Цінний авторський метод дослідження коментарів на офіційних веб-

сторінках програм, для виокремлення перцептивних гачків телевізійного 

контенту. Аналізуючи емотивність й експресивність повідомлення, важливо 

враховувати його сильні елементи (психологічно важливі одиниці, на яких 

легко акцентувати увагу аудиторії).  

Завершує роботу розділ, присвячений визначенню когнітивного 

потенціалу виражальних засобів, з’ясуванню впливу слова, музики, шумів на 

відчуття, сприйняття, уяву, пам'ять і мислення аудиторії. Тут багато вдалих 

прикладів і власне авторських спостережень, щовичерпно ілюструють 

результати дослідження, вказують на здатність дисертантки до синтетичного 

підходу у вивченні складних явищ сучасного медійного тексту. 

У роботі запропоновано схему сприймання інформації 

емоційнокомпетентною аудиторією (с. 158): M → E → Re → Ke → O,де M 

(message) – інформаційне повідомлення, Е (emotion) – перша перцептивна 

емоція (виникає після отримання інформації), Re (reaction) – емотивна реакція 

(стадія переосмислення емоцій), Ке (emotionalknowledge) – емотивні знання 

(перехід реакцій у знання), О (opinion) – формування думки (виникнення 

ставлення до повідомлення).  

Добірка чисельних програм дає змогу визначити перспективи 

аудіовізуального продукту. Контент-аналіз сприяв порівнянню у різних 

програмах особливостей використання вербальних емотивних елементів під час 

комунікативного акту. 
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Не применшуючи здобутків дисертантки, звернемо увагу на такі дискусійні 

моменти: 

 

1)Авторка у роботі пропонує типологію емоційних елементів, відтак 

доречно чіткіше їх виокремити, зазначаючи індивідуальність авторської 

концепції, що додало би наукової повноти, завершеності та логічності 

дослідженню. 

2) Анкетування проведене на високому рівні дало змогу проаналізувати 

статистичні закономірності, що характеризують періодичні вживання емоційної 

лексики. Проте більшість висновків зроблено на підставі описової статистики 

результатів  анкетування. Доречнобуло б, маючи таку потужну базу 

анкетування, зробити статистичний аналіз взаємозв’язків вікових 

характеристик і розподілів уподобань за допомогою відповідних статистичних 

критеріїв. 

3)Своєдослідження Вікторія Юшко завершує висновками, які потребують 

додаткової емпіричної аргументації, також варто формулювати підсумки 

концентровано, охоплюючи, а не дублюючи виклад. 

4) Авторка аналізує програми«Голос країни», «Х-Фактор» та «Фольк-

music», проте не подає їхньої ціннісної політики та форматних положень, що 

дало би можливість проаналізувати особливості програм на різних рівнях, 

зокрема фактографічному, суб’єктивно-авторському, жанрово-

стильовомутощо.Також ефективність експерименту варто було б підтвердити 

статичними даними. 

 

Проте, ці принагідні думки аж ніяк не применшують цінності роботи, у 

якій авторка змістовно підійшла до вирішення поставлених завдань, 

прагнучи показати основні переваги емотивних модусів. 

Глибокапрофесійнайособистісназацікавленістьмеханізмами емотивного 

функціонування телевізійного повідомлення, настанова на міждисциплінарну 

взаємодію й здатність здійснювати її нелишев межах гуманітарних дисциплін, 

але й використовуючи засоби природничих,формує завершеність наукового 

наративу. 
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Автореферат структурований, публікації відображають зміст основних 

положень дисертації, схвалення заслуговує тематика виступів на конференціях. 

З огляду на вище зазначене, наукова робота Юшко Вікторії 

Володимирівни«Емотивні елементи в телевізійних програмах (на прикладі 

телепередач «Голос країни», «Х-Фактор» та «Фольк-music»)» – самостійне 

наукове дослідження, що повністю відповідає вимогам МОН України та п. 11 й 

п. 13 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою 

КМУ № 567 від 24.07.2013 р., і заслуговує присудження наукового ступеня 

кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.06 – прикладні 

соціально-комунікаційні технології. 

 

Кандидат наук із соціальних комунікацій,  

доцент, завідувач кафедри журналістики 

факультету суспільних наук 

Українського католицького університету                                В. Бабенко 

 

 

 

Львів, 11жовтня 2016 року 

Підпис доцента Вікторії Володимирівни Бабенко засвідчую: 

 

Проректор з наукової роботи Українського католицького університету 

 

         І. Скочиляс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/

