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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Встановлення контакту комунікат – інформація – 

комунікант передбачає наявність відповідних умов спілкування, які сприяють його 

ефективності. Щоб комунікація була успішною, кожен складник цієї взаємодії має 

відповідати певним параметрам, що уможливлюють взаєморозуміння. Базисом 

цього комунікативного тандему є фонові знання, подібна картина світу, зумовлена 

соціокультурними характеристиками особистості, зокрема її статтю, віком, 

професійною належністю, а також етнокультурним і мовним середовищем.   

Діалог між журналістом та читачем здійснюється через посередництво тексту, 

в якому читач має виявити те, що закодував автор. Важливу роль у розкритті смислу 

відіграє емоційне наповнення повідомлення. Майстерність журналіста проявляється 

у виборі  джерел інформації, позиції, форми та способу подання матеріалу, а також у 

виділенні деталей, які завдяки застосуванню різноманітних мовностилістичних 

засобів стають смислово-емоційними вузлами медіатексту, які має розпізнати 

аудиторія. Важливим складником встановлення емоційного контакту між 

суб’єктами комунікаційної взаємодії є соціокультурні чинники, що зумовлюють 

комунікаційний процес. 

Одним із мотивів автора є викликати в реципієнта почуття та емоції, отримати 

певний відгук, а тому існує необхідність вивчення емоціогенного потенціалу 

медіаповідомлень та емоційної компетентності аудиторії, її здатності “зчитувати” 

емоційно-експресивні елементи тексту. Незважаючи на вагомі наукові 

напрацювання, ще недостатньо вивченими залишаються механізми реалізації 

емоційно-експресивної структури медійних публікацій, вплив емоційного 

наповнення тексту на сприймання читачем, а також реакції самого читача з його 

знаннями й уподобаннями, власною соціальною й етнокультурною історією та 

мовною поведінкою. Це вимагає комплексного опису соціокультурних чинників, які 

сприяють виявленню емоційного коду журналістського матеріалу. Саме потреба 

з’ясування ролі соціокультурних чинників, що впливають на процеси породження та 
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сприймання емоційного наповнення медіатексту, визначає актуальність цього 

дослідження. 

Базисом для висвітлення соціальної природи медіакомунікації як виду 

соціокультурної взаємодії, що зумовлена певними рушійними силами, стали наукові 

студії Е. Бенвеніста, М. Бутиріної, І. Вітаньї, В. Владимирова, В. фон Гумбольдта, 

М. Джонсона Р. Додонова, Т. Дрідзе, В. Іванова, В. Криська, Т. Кузнєцової, 

Дж. Лакоффа, К. Леві-Строса, А. Моля, Н. Непийводи, О. Потебні, А. Соколова, 

Г. Солганика, П. Сорокіна, Є. Тарасова, О. Ткаченка, Х. Ортеги-і-Гассета,               

К.-Г. Юнга та ін. Для розкриття специфічних рис газетного дискурсу та аспектів 

діалогічності тексту як домінанти медіаповідомлення використано праці 

Аристотеля, Платона, М. Бахтіна, Ф. Бацевича, Т. А. Ван Дейка, К. Серажим, 

Ю. Хабермаса, Л. Якубинського та ін. 

У характеристиці реципієнта як активного суб’єкта комунікації,  споживача 

медіаінформації спираємося на дослідження В. Бєляніна, Х.-Г. Гадамера, В. Ізера, 

С. Коробейникова, Л. Крисіна, Ю. Лотмана, І. Лисакової, М. Рубакіна, 

Н. Шумарової, Г. Р. Яусса та ін. 

Основою для опису емоційно-експресивного наповнення газетних текстів 

стали роботи Б. Додонова, Н. Вітт, В. Здоровеги, В. Корнєєва, В. Костомарова, 

О. Лука, Л. Майданової, А. Мамалиги, В. Різуна, М. Скуленка, О. Федоренко, 

В. Чабаненка, В. Шаховського, П. Якобсона, Р. Якобсона та ін.  

Наукові розробки М. Василенка, О. Голік, А. Кобинець, О. Колісниченка, 

В. фон Ла Роша, Ю. Марущака, М. Подоляна, В. Пельта, О. Чекмишева, М. Шостак 

та інших дослідників журналістської жанрології стали підґрунтям для визначення 

особливостей реалізації емоційно-експресивного компонента в текстах інтерв’ю.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

здійснена в межах наукових тем Інституту журналістики Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка “Системи масової комунікації та світовий 

інформаційний простір” (НДР № 01 БФ 045-01), “Дослідження у галузі українського 

журналістикознавства: методологія, термінологія і стандарти” (НДР № 06 БФ 045-

01) та продовжена в межах науково-дослідної теми “Український медійний контент 
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у соціальному вимірі” (НДР № 11 БФ 045-01). Тема роботи безпосередньо пов’язана 

з науковою проблематикою кафедри мови та стилістики Інституту журналістики 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  

Мета роботи полягає у виявленні ролі соціокультурних чинників у 

сприйманні емоційно-експресивної структури текстів інтерв’ю.  

Мета дослідження потребує розв’язання таких завдань: 

1) виділити комплекс соціокультурних чинників, що утворюють основу в 

розбудові та розпізнаванні емоційно-експресивної структури газетного тексту;  

2) визначити роль автора в розбудові емоційно-експресивної структури тексту; 

3) розкрити зумовленість формування емоційно-експресивної структури 

тексту його жанровими особливостями та описати специфіку реалізації емоційного 

компонента в текстах інтерв’ю; 

4) охарактеризувати типи емоційного наповнення текстів цього жанру; 

5) провести аналіз розпізнавання емоційно-експресивних елементів тексту 

реципієнтами з різними соціально-демографічними характеристиками.  

Об’єктом дослідження є сприймання емоційно-експресивної структури 

газетного тексту респондентами з різними соціально-демографічними 

характеристиками.  

Предмет дослідження – соціокультурні чинники, які зумовлюють сприймання 

його емоційно-експресивної структури.   

Матеріалом дослідження стали тексти інтерв’ю, опубліковані у всеукраїнських 

та обласних газетах (“День”, “Високий замок”, “Запорізька правда”) за 2006-2014 рр. 

Методи дослідження. У процесі виконання поставлених завдань у роботі 

застосовано різні наукові методи. Зіставно-порівняльний, структурний і 

типологічний методи, а також методи моделювання та класифікації використано для 

визначення типів емоційного наповнення емоційно-експресивної структури 

інтерв’ю, висвітлення жанрово-архітектонічних особливостей інтерв’ю та 

обґрунтування можливих моделей насичення емоційно-експресивної структури його 

тексту. Дослідження аудиторії з метою відображення особливостей “зчитування” 

емоційного коду текстів інтерв’ю здійснено шляхом опитування. Для систематизації 
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наукових розробок із досліджуваної теми, зокрема характеристики соціокультурних 

чинників процесу комунікації залучено описовий метод. 

Наукова новизна дослідження полягає у визначенні типів і моделей 

емоційного насичення емоційно-експресивної структури текстів інтерв’ю, також 

вперше в науці про соціальні комунікації досліджено реакції респондентів на 

емоційні елементи, простежено специфіку сприймання емоційного змісту різною 

аудиторією. 

У результаті проведеного дослідження вперше: 

- узагальнено наукові знання про соціокультурні чинники, які визначають 

розбудову та сприймання емоційно-експресивної структури газетних текстів 

інтерв’ю; 

- описано найчастіше презентовані моделі емоційного насичення текстів 

інтерв’ю, а саме: константну, рівномірно-ритмічну та нерівномірну; 

- простежено особливості розпізнавання емоціогенних елементів текстів 

інтерв’ю реципієнтами різної статі, віку, професії.  

Удосконалено: 

- класифікацію типів емоційного наповнення емоційно-експресивної 

структури текстів інтерв’ю, зокрема висвітлено позитивний, негативний та 

амбівалентний. 

 Набуло подальшого розвитку: 

-  тлумачення медійного/газетного дискурсу та визначення діалогічності як 

домінанти друкованих публікацій; 

- дослідження мас-медійної аудиторії, зокрема емоційної компетентності 

реципієнтів медіаповідомлення.    

Практичне значення одержаних результатів. Положення дисертаційної 

роботи є певним внеском у теорію й практику соціальних комунікацій. Результати 

та матеріали дослідження можуть бути використані в процесі вивчення дисциплін із 

теорії соціальних комунікацій, теорії твору та тексту, практичної стилістики 

(“Теорія масової комунікації”, “Масова комунікація та інформація”, “Теорія та 

історія соціальних комунікацій”, “Журналістикознавство”, “Теорія твору і тексту”, 
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“Соціологія громадської думки”, “Методологія дослідження соціальних 

комунікацій”) та спеціальних курсів для студентів факультетів і кафедр 

журналістики вищих навчальних закладів, а також під час написання 

кваліфікаційних робіт. Висновки дисертації можуть стати корисними для 

журналістів, урахування результатів дослідження в їхній практичній діяльності 

сприятиме ефективності медіакомунікації.  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є результатом самостійної 

наукової роботи здобувача. Висновки і рекомендації щодо подальшого вивчення 

досліджуваної наукової проблеми визначені особисто здобувачем. Автореферат, усі 

опубліковані наукові статті й тези доповідей написані одноосібно.  

Авторкою проаналізовано медіапублікації жанру інтерв’ю трьох видань 

української преси (за 2006–2014 роки) на предмет їхнього емоційно-експресивного 

навантаження. Охарактеризовано можливі типи емоційного наповнення цих текстів, 

а саме: позитивний, негативний, амбівалентний. Виділено моделі насичення 

емоційно-експресивної структури інтерв’ю – константна, рівномірно-ритмічна, 

нерівномірна. Отримані дані за проведеним анкетуванням, представлені в таблицях 

кількісних показників реакцій респондентів на емоційні елементи публікацій, є 

результатом самостійних обчислень, на базі яких дисертанткою сформовані графіки 

“емоційних ламаних”, що відображають особливості сприймання емоційного 

насичення студійованих текстів реципієнтами різної статі, віку та освіти. Анкета 

розроблена авторкою індивідуально. 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення 

дисертації апробовано на засіданнях кафедри мови та стилістики Інституту 

журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 

представлено в доповідях та виступах на 9 міжнародних наукових та науково-

практичних конференціях, основними з яких є: VI міжнародна наукова конференція 

“Міжкультурні комунікації: стратегії освіти і методика навчання мовам” (Алушта, 

Крим, 22-26 травня 2007), XIV міжнародна науково-практична конференція з 

проблем функціонування й розвитку української мови “Мова, суспільство, 

журналістика” (Київ, 18 квітня 2008), Ювілейна XV міжнародна науково-практична 
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конференція з проблем функціонування й розвитку української мови “Культура 

мови сучасних мас-медіа в системі соціальних комунікацій” (Київ, 10 квітня 2009), 

Друга міжнародна науково-практична конференція “Соціальні комунікації 

сучасного світу” (Запоріжжя, 22-24 квітня 2010), Міжнародна науково-практична 

конференція “Світові стандарти сучасної журналістики” (Черкаси, 20-21 травня 

2010), XVII міжнародна науково-практична конференція з проблем функціонування 

й розвитку української мови “Мова. Суспільство. Журналістика” (Київ, 25 березня 

2011), XX (ювілейна) міжнародна науково-практична конференція з питань мовної 

політики в Україні, проблем функціонування і розвитку української мови “Мова. 

Суспільство. Журналістика” (Київ, 11 квітня 2014), XIII міжнародна наукова 

конференція “Дискурсологія: мова, культура, суспільство” (Луганськ, 25-26 квітня 

2014), XXI міжнародна науково-практична конференція з проблем функціонування і 

розвитку української мови “Мова. Суспільство. Журналістика”  (Київ, 3 квітня 

2015). 

Публікації. Основні наукові положення та результати дисертації викладено в 

13 одноосібних наукових працях, у тому числі 11 наукових статтях. З них: 9 

опубліковано в фахових виданнях, 1 – в іншому науковому виданні, 1 – в 

іноземному науковому виданні та 2 – у збірниках матеріалів і тез доповідей на 

наукових конференціях.  

Структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до розділів і загальних висновків, списку використаних джерел 

та додатків. Обсяг дисертації становить 258 сторінок, з яких основного тексту 186 

сторінок. У додатках представлено тексти досліджуваних інтерв’ю, таблиці та 

рисунки. Список використаних джерел містить 253 найменування.  
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РОЗДІЛ 1 

СОЦІАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ: КОМПЛЕКС СОЦІОКУЛЬТУРНИХ 

ЧИННИКІВ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

1.1. Загальні характеристики мас-медійної комунікації: дискурсивність та 

діалогічність 

 

Уявити сучасне суспільство без медіапродукту практично неможливо. 

Журналістські публікації є своєрідним орієнтиром в соціокультурному просторі, 

журналісти у своїх текстах намагаються зосередити увагу на суспільно значущих 

питаннях. Завдяки цьому протягом досить невеликого інтервалу часу кожен 

представник соціуму отримує певну інформацію. Науковці підкреслюють 

настановчу роль медій у житті людини, що виявляється як “здатність виділяти певні 

питання для суспільного сприйняття більшою чи меншою мірою” [134, с.28]. 

Діяльність мас-медіа – це постійна реакція на те, що відбувається в суспільстві. 

Кожна журналістська публікація – своєрідний відгук на подію, явище, факт. Разом із 

тим продукт творчого переосмислення спрямований на активізацію суспільної 

свідомості, формування громадської думки. У цьому й виявляється особливість 

журналістики як репрезентатора безперервного діалогу з соціумом і про соціум. 

Життєдіяльність людини не можлива без комунікації. У такий спосіб 

особистість пізнає світ, отримує нову інформацію, знання, має можливість передати 

власний досвід. Комунікація є необхідною умовою функціонування суспільства, яке 

без неї припинить свій розвиток. Соціум щодня відроджується, творчо витворюється 

через певні акти комунікативного характеру між його представниками [181]. 

 За своєю природою комунікація явище багатогранне. Вона відбувається в  

різних сферах життєдіяльності людини. Залежно від галузі застосування це поняття 

має відповідне тлумачення. За науковими дослідженнями перелік сягає 200 

дефініцій [177, с.21].   

Учені по-різному тлумачать термін комунікація, часом це поняття звужують 

лише до каналу чи засобу спілкування або ж, навпаки, розглядають безпідставно 
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широко, включаючи в нього всі взаємозв’язки в природі та суспільстві. Відсутність 

єдиної загальноприйнятої дефініції зумовлена тим, що кожна наукова сфера має свій 

об’єкт дослідження, який і передбачає різні підходи до розуміння та розгляду цього 

феномена [76,с.4]
1
.    

 В одній зі своїх праць В. Різун подає визначення комунікації, в якому чітко 

окреслені основні характеристики процесу спілкування: 

1) спрямованість на встановлення і підтримання контактів між 

представниками соціальних груп або всього суспільства; 

2) єдність між учасниками комунікації (духовна, професійна чи ін.); 

3) зумовленість конкретною ситуацією та соціально-психологічними 

характеристиками комунікаторів; 

4) реалізація через інтелектуально-мисленнєві та емоційно-вольові акти; 

5) пов'язаність зі збиранням, обробкою та передачею інформації; 

6) реалізація за допомогою (чи без неї) знакових систем, зображень, звуків та 

через засоби зв’язку; 

7) спрямованість на адресата, його певну поведінку [177, с.22].  

Спілкування через засоби масової комунікації – це “такий вид духовного 

спілкування, в ході якого здійснюється обмін соціальною інформацією між 

великими групами людей у межах соціального макросередовища за допомогою 

спеціальних організацій і технічних засобів збору, обробки та поширення 

інформації” [147, с.103]. На думку Н. Костенко, масова комунікація є специфічним 

макромеханізмом, що значною мірою “забезпечує цілісність людської спільноти” 

[103, с.5]. Особливістю масової комунікації як виду спілкування є її соціальна 

зумовленість [147, с.101]. 

Саме процеси соціальної дії, взаємодії, соціальні стосунки, які “виникають під 

час взаємообміну інформацією між індивідами, групами, спільнотами, класами та 

інститутами” [225] становлять сутність соціальних комунікацій
2
.  

                                                 
1
 Питання визначення та розуміння сутності комунікації порушує М. Бугайски  [21, с.466].   

2
 Див. також працю [175]. 
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Вагомим внеском у розкриття феномена соціальної комунікації є розроблена 

Т. Дрідзе семіосоціопсихологічна концепція, яка спрямована на вивчення місця 

текстової діяльності в структурі соціальної комунікації [60, с.45]. Авторка вважає, 

що провідна роль у структурі соціальної комунікації належить тексту, і наголошує, 

що саме породження та інтерпретація текстів сприяють обміну важливими для 

діяльності людей знаннями, досвідом, вміннями, навичками, емоціями та 

цінностями, ідеалами й нормами. Ці орієнтири, відзначає дослідниця, виникають у 

процесі текстової діяльності. Здійснити цей обмін поза створенням та тлумаченням 

текстів неможливо [60, с.7]. Підґрунтям реалізації соціальної комунікації, за 

твердженням Т. Дрідзе, є текстова діяльність соціальних суб’єктів.   

Соколов А. розглядає соціальну комунікацію в системі категорій часу та 

простору й витлумачує її як “рух смислів у соціальному часі та просторі” [192, с.27], 

де смисли – це знання, вміння, стимули, емоції. Така динаміка можлива лише за 

умови, коли суб’єкти комунікації залучені до соціальної сфери, де кожен із 

комунікаторів прагне задовольнити свої потреби та інтереси. Для комуніканта 

важливо поділитися своїми вміннями та знаннями, досягти емоційної “розрядки”, 

співчуття й стимулювати реципієнта до дії. У свою чергу, комунікат прагне здобути 

певні знання, пережити позитивні емоції, відчути душевний комфорт. У такий 

спосіб комунікатори в соціальній комунікації реалізовують пізнавальну, 

спонукальну та експресивну мету [192, с.27-30]. 

Сферою “діяльності” смислів є соціальний простір та час. Під соціальним 

простором слід розуміти систему соціальних стосунків між людьми, що є інтуїтивно 

відчутною. Як зазначає А. Соколов, “поширення смислів у соціальному просторі 

означає сприйняття їх людьми, які перебувають у певних соціальних взаєминах з 

комунікантом” [192, с.37]. При цьому комунікант завжди передбачає соціально-

комунікаційну адресу. “Соціальний час – це інтуїтивне відчуття плину соціального 

життя, яке переживають сучасники. … Рух смислів у соціальному часі – це 

тривалість збереження смислами своєї цінності” [192, с.38].  

Часопростір є своєрідною системою координат, яка визначає специфіку 

реалізації соціальної комунікації, зокрема мас-медійної, як стверджує М. Бахтін, 
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“…будь-який вступ у сферу смислів здійснюється лише через ворота хронотопів” 

[12, с.406].  

Особливу увагу часово-просторовим координатам публіцистики приділив 

Г. Солганик.  Так, простір у публіцистичній картині світу дослідник трактує як “ті 

соціальні сфери, в яких діє суб’єкт” [197, с.33]. Серед різних видів публіцистичного 

простору основну роль автор відводить соціальному, оскільки саме в ньому 

розкриваються майже всі публіцистичні сюжети, на його тлі розвиваються будь-які 

ідеї, думки. Відповідно, соціальний простір, що визначається суспільством та його 

інститутами, постає “як форма, вмістилище найрізноманітніших думок, тез, 

положень” [195, с.14-15; 194, с.34]. Публіцистичний простір постає як простір 

реального сьогодення, інтерпретований відповідно до інтенцій автора та 

імплікований у системі суджень, думок, ідей. Зафіксовані в медіапублікаціях реальні 

життєві факти мають відтворювати сьогодення і відповідати дійсному виміру часу. 

Ця домінантна риса часових параметрів повинна зберігатися й у випадках, коли, 

керуючись ідейним задумом, автор звертається до минулого чи прогнозує розвиток 

подій у майбутньому. Адже незаперечною рисою будь-якого мас-медійного 

продукту має бути його актуальність та суспільна значущість. У результаті 

авторського вміння побачити сьогодення у контексті минулого чи то майбутнього 

виникають нові можливості щодо посилення емоціогенності змісту тексту. Загалом, 

час у мас-медійній творчості має вагоме значення. Втрата хронологічної напруги, 

“часового поля” може стати однією з причин невиразності журналістських 

публікацій [206, с.11]. 

Час, що моделюється в газетних статтях, діловодстві, листах, З. Тураєва 

називає концептуальним і підкреслює специфічність відображення реального часу в 

таких матеріалах. Зважаючи на те, що у свідомості людини відображення часових 

стосунків не є тотожним дійсному часові, на думку дослідниці, слід говорити про 

час перцептуальний. Його основою є не лише явища природи, а й емоції, тому цей 

час ще називають емотивним. Відмінною рисою такого часу є здатність до зміщення 

– уповільнення чи прискорення, чому сприяють уява, спогади, сни та ін. [212, с.20-

21]. Тому аналізувати категорію часу в текстах мас-медіа необхідно не лише з 
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позиції характеру відображення часу, але й з погляду особливостей його 

зображення. Відтворюючи документальні факти, у творі журналіст трансформує 

дійсність відповідно до ідейно-художніх завдань [206, с.11], тобто створює свою 

індивідуальну публіцистичну дійсність.  

Мас-медіа як соціальний інститут та своєрідний вид спілкування вирізняються 

низкою притаманних їм специфічних рис. Незважаючи на те, що їх діяльність 

ґрунтується на основі загальновідомої комунікаційної моделі “автор-текст-

реципієнт”, кожен із цих складників у контексті масового спілкування має свої 

характеристики.  Віднесення мас-медіа до типу соціальної комунікації зумовлене 

особливістю такого спілкування, що передбачає комунікативну взаємодію 

соціальних суб’єктів (журналіст-автор – реципієнт/аудиторія) через засоби масової 

інформації, необхідність у якій визначена власне соціальною дійсністю та 

життєдіяльністю людей. Медіаповідомлення мають вирізнятися своєчасністю та 

актуальністю, бути суспільно значущими.   

Медіакомунікацію визначатимемо як соціокультурну взаємодію, адже вона 

реалізується в соціальному та культурному контекстах
3
. Структуру соціокультурної 

взаємодії П. Сорокін представляає як своєрідну тріаду, складниками якої є 

особистість – суб’єкт взаємодії, суспільство, що є сукупністю взаємодіючих 

індивідів, з його соціокультурними відношеннями і процесами та культура як 

єдність значень, цінностей, норм. Жоден із цих компонентів не може існувати 

окремо, ізольовано від інших двох [198, с.218]. 

Отже, мас-медійна комунікація має чітко виражений 

соціальний/соціокультурний характер, оскільки: 1) основним об’єктом комунікації є 

соціальна інформація (репрезентована у вигляді тексту), яка являє собою той 

простір, в якому реалізується ця комунікація; 2) автор-журналіст та аудиторія 

(представники соціальних груп) є соціальними суб’єктами, взаємодія 

                                                 
3
 У своїх публікаціях журналісти прагнуть акцентувати увагу читачів на культурних цінностях, залучити весь 

культурний потенціал соціуму з метою вирішення суспільних проблем. Журналістська інформація є продуктом 

відображення конкретної проблеми суспільного життя в культурі соціуму, а не у свідомості індивіда [201, с.71]. Про  

значущість мас-медіа в житті соціуму, їх роль у становленні та розвитку особистості див. [253].   
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яких зумовлена певними нормами реалізації цих стосунків та технічним 

оснащенням; 3) сферою функціонування мас-медіа є соціокультурне 

макросередовище.  

 Якщо комунікація постає як соціокультурна взаємодія, то розглядати процес цієї 

взаємодії необхідно в соціокультурному контексті, що впливає на реалізацію 

спілкування. Адже соціокультурний простір, в якому живе і діє людина, визначає її 

світобачення, світосприйняття, світооцінювання, а отже, і розуміння та відтворення 

нею довкілля. Відповідно, текстова модель реалії, створена журналістом, є 

втіленням змодельованої ним дійсності. Важливо, щоб під час декодування 

реципієнт зумів “прочитати” й адекватно, подібно до закладених у нього авторських 

ідей та інтенцій, інтерпретувати повідомлення. Лише за цієї умови можна говорити 

про ефективність журналістської діяльності.  

 

1.1.1. Газета як засіб соціальної комунікації. Особливості дискурсу  

Одним із засобів поширення масової інформації, а тому й реалізації соціальної 

комунікації, є преса, зокрема газети. У процесі розвитку інформаційного суспільства 

газети зазнавали трансформацій, видозмінювалися, урізноманітнювалися в 

оформленні та змістовому наповненні. Однак уже впродовж не одного століття, 

навіть за умов постійно зростаючої конкуренції, вони незмінно виконують функцію 

донесення інформації до читача. Таку позицію активного носія інформації 

(інформатора) преса займає завдяки своїм властивостям, які вирізняють її з-поміж 

інших ЗМІ. “Вона віднайшла своє нове місце в системі ЗМІ, успішно доповнюючи 

те, чого не могли надати читачам інші засоби масової інформації” [50, с.15]. Як 

зазначає А. Кобинець, подаючи полемічні та публіцистичні роздуми, аналітичні 

узагальнення, висновки, коментарі, замітки, соціологічні зрізи, порівняльні 

характеристики, друковані періодичні видання доповнюють електронні мас-медіа 

[89, с.13].  У цілому кожен із засобів масової інформації має свій сегмент на 

загальноінформаційному ринку [75].   

Якщо розглядати дискурс з позиції мовлення, що “занурене в життя” [5], то 

притаманні пресі риси дають підстави говорити про специфіку газетного дискурсу 
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як особливого типу комунікації. Газетні публікації покликані інформувати через 

висвітлення життєвих реалій у контексті компетентних коментарів. Газетні 

матеріали повідомляють, впливають, переконують, ставлять питання, окреслюють 

проблеми, показують шляхи вирішення суспільних завдань, стимулюють до дії. У 

такий спосіб газети розмовляють зі своїми реципієнтами. Водночас вони сприяють 

реалізації безперервного діалогу (в широкому розумінні) на рівні: суспільство – 

автор, автор – реципієнт, реципієнт – суспільство. Так, Л. Кудінова наголошує, що 

публіцистичний текст завжди є дискурсом, адже останній – це динаміка об’ємного 

фрагмента дійсності, природній рух життя, виражений у знаковому коді – тексті 

[109, с.56].   

На думку Т. А. ван Дейка, дискурс можна охарактеризувати за допомогою 

поняття комунікативної події або комунікативного акту. Дослідник наголошує, що 

дискурс не обмежується певним мовленнєвим висловленням, тобто текстом або 

самим діалогом, а охоплює мовця та слухача, з їхніми особистісно-соціальними 

характеристиками, й інші складники соціальної ситуації. У письмових (й 

друкованих) типах дискурсів інтеракціональність має більш імпліцитний характер, 

оскільки автор, текст, читач перебувають не в безпосередній взаємодії. За таких 

умов тексти слід розглядати з позиції їх виробництва, розуміння та виконання дії, а 

під час їх аналізу враховувати значення, загальновідомі учасникам комунікації, а 

також знання мови, світу та інші уявлення й установки. Відповідно в процесі 

письмової комунікації письменники та читачі стають учасниками соціокультурної 

взаємодії [51, с.122]. 

Визначаючи новини як особливий вид соціального дискурсу Т. А. ван Дейк 

наголошує, що адекватне розуміння структури таких повідомлень можливе за умови 

їх аналізу як результату соціально-когнітивної діяльності журналіста щодо 

виробництва текстів та інтерпретації цих текстів реципієнтами з позиції досвіду 

комунікації зі ЗМІ [51, с.123]. 

Описуючи особливості дискурсу мас-медіа, Т. Добросклонська зазначає, що в 

широкому розумінні медіадискурс – “сукупність процесів та продуктів мовленнєвої 

діяльності в галузі масової комунікації у всьому багатстві та складності їх взаємодії” 
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[54, с.21]. Дослідниця відзначає: якщо текст – це повідомлення, медіатекст – це 

повідомлення та канал його поширення, то медіадикурс – це повідомлення в 

комплексі з усіма іншими компонентами комунікації. Концепція медіадискурсу 

охоплює не лише повідомлення та канал, але й екстралінгвальні чинники, які 

пов’язані з особливостями створення медіаповідомлення, його сприймання, 

зворотного зв’язку, зумовлених культурою способів кодування та декодування, 

соціально-історичного та політико-ідеологічного контексту. Порівнюючи текст із 

фотографічним відтворенням дійсності, а медіатекст – із відеозображенням, 

Т. Добросклонська медіадискурс називає зображенням голографічним, що формує 

повне та всебічне уявлення про об’єкт. У такому випадку медіатекст є дискретною 

одиницею медіадискурсу [54, с.22-23].   

Газета містить матеріали, що розкривають епізоди різних із сфер суспільного 

життя, внаслідок чого вона створює цілісну картину головних подій одного дня. 

Досить часто та сама подія викликає різні думки, в результаті чого вже на шпальтах 

газети виникає дискусія. “У структурі сучасних журналістських текстів, зокрема 

газетних, спостерігається збільшення кількості висловлень пояснювального, 

аргументаційного, коментувального, доповнювального характеру – і не лише в 

основній текстовій частині, але й у вигляді спеціальних вставок, виносів” [135]. 

Відсутність оперативності у висвітленні явищ життя пресові видання 

компенсують своєю аналітичністю. Реципієнт свідомо чи підсвідомо очікує оцінної 

інформації [95, с.127]. Така схильність до аналітичності є вимогою читача, що 

зумовлено довірою до ЗМІ як до офіційного джерела інформації.  

Газета не лише показує дійсність, але й завжди фіксує її в часі, в такий спосіб 

визначаючи хронотопні межі актуалізації повідомлень [50, с.15]. Дата газетного 

номера є центром, який визначає час створення тексту та час його сприйняття 

(читацький час) [133, с.54]. Як відомо, в газетних текстах ідеться не про те, що 

відбувається в певний момент, а про те, що вже сталося. Тому серед особливостей 

газетного дискурсу науковці вказують на його існування у двох часових зрізах – 

календарному, “який збігається з часом безпосередніх користувачів”, та 

історичному, “згідно з яким газетний дискурс виконує роль “секундної стрілки 
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історії” [171, с.42]. Водночас “зміна часового параметра на просторовий перетворює 

газету в книгу – оповідь одного дня” [Там само]. Відповідно подані в газеті знання 

викладені не лише для сучасників, але й для історії. Як зазначає В. Кулик, фіксація 

робить можливим сприймання форми в інших контекстах, певною мірою віддалених 

від часопростору його творення [116, с.82].  

 Газета як вид писемної комунікації чітко окреслює особливості спілкування, що 

зумовлюють “портрет” аудиторії/читача, який, у свою чергу, вносить корективи в 

характер інформаційного наповнення газетних шпальт. Визначення специфіки 

газети певним чином окреслює її соціальний простір. Як зазначає В. Іванов, кожна  

газета, залежно від її спрямованості, здебільшого функціонує (друкує матеріали) в 

одному з п'яти варіантів, зокрема: загальна інформація (міжнародна, на теми моралі, 

побуту) для будь-якого читача; загальна інформація для специфічного читача; 

специфічна інформація для будь-якого читача; специфічна інформація для 

специфічного читача; специфічна інформація для регіонального читача. Однак на 

практиці, зауважує науковець, зазвичай трапляються змішані варіанти [77, с.112]. На 

прикладі друкованих видань О. Менджерицька говорить про такі типи дискурсів, як 

дискурси якісної та популярної  преси, спеціалізованих, зокрема наукових та 

науково-популярних, видань. Кожному з різновидів властиві свої особливості 

відбору та презентації фактів дійсності [141, с.54-55]. Так, у сучасному 

журналістикознавстві постає питання когерентності медіадискурсу [91, с.57]. 

  На думку Є. Кожемякіна, масові комунікації є полем та умовами, в яких 

дискурс найбільш активно проявляє свій статус та функції. Водночас учений 

наголошує, що на ефективність дискурсу впливають інтердискурсивні 

характеристики його відтворення  [90, с.48].    

Необхідно відзначити такі особливості мас-медіа, як спрямованість медійних 

текстів на велику аудиторію, опосередкованість спілкування, внутрішня 

діалогічність. Зокрема, остання надає мас-медіа характеру дискурсивності, 

враховуючи, що “дискурс – це передача когнітивного змісту, який вкладається 

адресантом, адресату через посередництво тексту в його лінгвістичному втіленні і 

закладених у ньому певних стратегій подання інформації” [141, с.55]. За таких умов 
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газетний текст виступає “матеріальним слідом” дискурсивної діяльності мовної 

особистості” [182, с.133], а отже, й носієм авторського “коду” осмислення 

соціальної дійсності. Саме присвоєння авторства формує своєрідний “спосіб буття 

дискурсу”, надаючи останньому певного статусу та особливостей сприймання [220, 

с.21]. Відомо, що кожен журналіст має свою творчу манеру викладу матеріалу, що 

робить для реципієнта (реального/постійного читача) упізнаваним той чи той 

журналістський текст.     

Спираючись на тлумачення категорії дискурсу, запропонованої Ф. Бацевичем, 

розглядатимемо газетний дискурс як тип комунікативної діяльності, інтерактивне (і 

трансактивне) явище, яке має писемну форму вияву, відбувається в межах газетного 

спілкування, регулюється стратегіями і тактиками журналіста-автора та реципієнта-

читача, є складним синтезом когнітивних, мовних і позамовних (соціальних, 

психічних, психологічних тощо) чинників, що визначаються конкретним колом 

“форм життя”, має своїм результатом формування різноманітних мовленнєвих 

жанрів [13, с.13-14]. Цікавою та переконливою є типологія дискурсів цього автора 

[13, с.16-19].  Взявши за основу лінійну модель комунікації Р. Якобсона, дослідник 

проаналізував дискурси за п’ятьма параметрами, що й відповідають складникам 

комунікаційної моделі. Так, зокрема науковець розподіляє дискурси за 

особливостями повідомлень, комунікативного контакту, з позиції особи адресанта та 

адресата а також залежно від специфіки мовного коду. 

Зважаючи на те, що дискурс зазвичай є обміном висловлюваннями [247, 

с.301], газетний дискурс слід розглядати як соціальний, тобто такий “вид мовної 

комунікації, яка досягається в обговоренні, зіставленні й обґрунтуванні різних 

думок, програм і позицій взаємодіючих соціальних суб’єктів з метою вироблення 

спільної думки, позиції” [202, с.81].  

Отже, газетний дискурс – своєрідний тип мас-медійної комунікації, в якому 

автор і читач виступають рівноправними активними учасниками соціальної 

взаємодії, на реалізацію якої впливають специфічні характеристики газети як засобу 

масової комунікації та загальний соціокультурний контекст.  
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Газетний дискурс має свої специфічні риси: 1) оскільки підґрунтям дискурсу є 

мовлення, втіленням газетного дискурсу є текст; 2) крім “образу” автора газетний 

мас-медійний дискурс передбачає присутність “образу читача”; 3) медіадискурс є 

відбитком фрагменту дійсності з відповідними хронотопними координатами та 

притаманними смислами.    

 

1.1.2. Діалогічність як домінанта медіатекстів    

Ще у філософській думці Античності діалог розглядався як “метод пошуку 

істини за допомогою певних питань і методичного знаходження на них відповідей” 

[154, с.161]. Саме Платону суспільство завдячує “появою класичного філософського 

діалогу як проміжної між усним і письмовим словом форми передачі знання, зразків 

пошуку істини як передачі вміння осмислити сутність речей  “божеських і 

людських” [160, с.59]. Властиву для діалектичного мистецтва єдність “запитання-

відповідь” можна розглядати як одну із засад журналістської діяльності. Деякі зі 

специфічних рис діалогу, характерного ще для діяльності Платона [161, 490-491], 

збігаються з функціональними особливостями мас-медіа. 

За специфікою діяльності мас-медіа мають подібний діалогічний алгоритм, 

згідно з яким вони призначені виносити на публічне обговорення  проблеми різного 

характеру, ставити питання і намагатися знайти можливі відповіді на них. Зважаючи 

на це, схиляємося до думки, що діалог – це “механізм масової комунікації, метою 

якого є максимально адекватне сприйняття аудиторією дійсності й орієнтування 

аудиторії на роздуми над закономірностями соціальних явищ” [110, с.201]. Цей 

механізм, на нашу думку, ґрунтується на багатоаспектних взаєминах “автор-

реципієнт”.  

Зазначаючи, що “мовлення складається з трьох елементів: самого мовця, 

предмета, про який він говорить, і особи, до якої він звертається” [4, с.15], 

Аристотель наголошував, що саме остання і є кінцевою метою цього процесу. Цим 

самим філософ актуалізував категорію слухача (адресата) як неодмінного учасника 

мовленнєвого акту, на якого спрямовані зусилля мовця. 
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На активній позиції реципієнта наполягає й М. Бахтін. На думку вченого, 

будь-яке розуміння мовлення визначається  характером активної відповіді, що 

приховується в спонуканні відгукнутися на отримуване повідомлення. При цьому 

ступінь активності реагування може бути різним [10, с.246]. З огляду на це будь-яке 

висловлення підсвідомо спрямоване на діалог, у той час як його розуміння 

супроводжується внутрішнім діалогом, що перетворює слухача (читача) на мовця. 

Хоча, як правомірно підкреслює дослідник, не завжди відповідь може прозвучати 

миттєво. Аналогічні ідеї щодо діалогічної природи мовлення знаходимо і в праці 

Л. Якубинського [248, с.32]. Усі ці твердження по-різному, однак досить наочно 

презентують специфіку медійної (газетної) комунікації. Разом із тим, масовий і 

водночас опосередкований характер спілкування в мас-медіа зумовлює ряд 

особливостей у взаєминах журналіста-автора й аудиторії. 

Розкриваючи аспекти творчого процесу в журналістиці, В. Здоровега 

наголошує на необхідності для автора уявляти свого реципієнта, формувати уявну 

ситуацію бесіди [70, с.117]. Для публіциста важливо визначити соціально-

психологічний портрет аудиторного контингенту, тобто розпізнавати свого 

реципієнта, який у процесі творчого перевтілення авторської думки у конкретний 

твір займає місце умовного співбесідника, на якого зорієнтовано повідомлення. Тут 

слушно відзначити виокремлену Т. Григор’євою умову діалогу. Вона виявляється в 

тому, щоб “бачити і чути опонента не як свого смертельного ворога і не як свою 

повну подобу, а як іншого. Діалог вимагає допустити існування іншої світоглядної 

матриці, іншого типу мислення” [53, с.11-12]. У журналістиці таким опонентом 

може бути аудиторія, яка у всій своїй неоднорідності представляє інший тип 

мислення, а тому вимагає від журналіста-автора керуватися її інтересами. Отже, 

масова комунікація реалізується на рівні  спілкування з кожною окремою людиною. 

Такий суб’єктно-суб’єктний підхід, зауважує В. Різун, дає можливість бачити масу 

як “вищу групову форму вияву людськості, носієм чого є індивідуум” [176, с.9], а 

відповідно передбачити її інформаційні запити. 

Більш глибоке коріння стосунків “автор-реципієнт” відстежує Г. Солганик. На 

взаємозв’язок цієї пари дослідник вказує, акцентуючи увагу на тісній кореляції 
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читача й автора [193, с.78]. Науковець наголошує на тому, що читач, хоч не прямо й 

експліцитно, але також впливає на автора, що є не менш вагомим. Образ читача, 

який постійно змінюється,  стимулює зміни в змісті, в формі подання інформації, 

ідей. Адже зміни в потребах і запитах реципієнта корегують і вимоги до творчої 

діяльності автора. Зважаючи на це, будь-яка журналістська публікація, крім 

авторської заданості, визначається ще й інтенціями адресата.  “Образ адресата 

впливає не тільки на спосіб спілкування, але й на вибір теми для обговорення, 

інтерпретацію подій і тип аргументації” [84, с.53]. 

У той час як автор “творить свій текст для того, щоб вплинути на читача, 

змусити його щось змінити у своєму житті або у свідомості”, читач “намагається 

зрозуміти автора, з’ясувати, для чого створено текст, … (скорочення – А.Б.) тобто 

обидва комунікатори налаштовані на порозуміння, а отже, на повноцінний 

комунікативний акт” [173, с.30-31]. Разом із тим, характер взаємодії між 

журналістом та реципієнтом не є однотипним. У мас-медіа ці стосунки нагадують 

певну конструкцію, запрограмоване рівняння. Стосунки “адресант-адресат” – це 

складна, динамічна й багатоаспектна система, яка, незважаючи на різні підходи у 

визначенні кореляцій цієї пари, обов’язково має ґрунтуватися на діалозі та 

особливостях його реалізації в процесі масової комунікації. Однак і сьогодні існує 

проблема можливості етичного дисонансу в парі “адресант-адресат” [88, c.81]  

Необхідно відзначити, що саме бажання журналіста активізувати увагу до 

порушеної проблеми і є тим внутрішнім діалогом, який керує публіцистом у процесі 

реалізації свого задуму – написанні матеріалу. Без цієї діалогічності нівелюється 

сутність журналістської праці й журналістики як такої. Однак цим категорія автора 

як суб’єкта суспільного діалогу не вичерпується. Тут доречно знову звернутися до 

думки М. Бахтіна. Розкриваючи особливості мовця, вчений експлікує в ньому 

імпліцитного (прихованого) відповідача: “адже він не перший мовець, що вперше 

порушив вічне мовчання всесвіту ” [10, с.247], вже існують першотексти, з якими 

його висловлення й вступає у певні стосунки [Там само].  

Зважаючи на це, можемо стверджувати, що мовець виконує дві комунікативні 

ролі. Насамперед він є автором висловлення, того, хто презентує свій творчий 
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продукт для сприйняття й розуміння, і водночас відповідачем на актуалізоване в цей 

момент питання. Відповідно, в одиничному мовленнєвому акті журналіста, 

презентованому у вигляді публікації, вже закладено внутрішній діалог пошуку 

істини.  

За таких умов текст як результат мовленнєво-творчої діяльності автора і 

продукт споживання для аудиторії, виступаючи в ролі посередника у взаєминах 

“автор-реципієт”, набуває специфічних характеристик, що відбивають особливості 

кореляції цієї пари і ґрунтуються на концепції мовленнєвої активізації відповіді (за 

М. Бахтіним). Згідно з гіпотезою дослідника, “твір, як і репліка діалогу, 

розрахований на відповідь іншого (інших)” [10, с.254]. Поряд із внутрішньою 

трансформацією діалогу необхідно відзначити й зовнішню діалогічність твору, 

зумовлену його хронотопним контекстом: “як і репліка діалогу, він пов'язаний з 

іншими творами – висловленнями: і з тими, на які він відповідає, і з тими, які на 

нього відповідають” [10, с.254]. На нашу думку, таке трактування відображає 

сутність журналістських публікацій, які у своїй сукупності репрезентують історію 

сучасності в її постійному русі.  Звідси постає ще один із аспектів діалогічності мас-

медіа, що закладений у самій специфіці бачення подій. “Йдеться про живий зв'язок 

речей як у просторі, так і в часі. Журналіст, як і політолог, як соціолог, має вміти 

бачити в минулому корінь сучасного, проектувати це сучасне на майбутнє, володіти 

мистецтвом прогнозу” [70, с.31-32].  

Отже, зважаючи на теорію діалогізації спілкування, можна виділити кілька 

векторів трансформації діалогу в журналістському тексті: 1) діалогічність на 

функціональному рівні журналістики, що продукується з усвідомлення мас-медіа як 

своєрідного соціального інституту, з особливим її статусом модератора в 

інформаційному контексті соціуму; 2) на рівні журналіста-автора, що виявляється в 

адресності медіатекстів, а також їх особливої ролі як однієї з ланок суспільного 

діалогу; 3) на рівні реципієнта, що визначається активною його позицією у 

комунікативному акті. Своєрідність характеру адресата виявляється його 

імпліцитною присутністю у творі (тексті); 4) на рівні стосунків “автор-реципієнт”, 
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які, зважаючи на характер кореляції цієї пари, визначають модель реалізації 

комунікативного акту. 

Специфіка діалогічності мас-медіа й насамперед газетних текстів виявляється 

в тому, що журналіст має заздалегідь визначити (сформувати образ в уяві, 

спираючись на специфіку видання, що й зумовлює тип читача) свого реципієнта. 

Вже звідси й розпочинається діалог автора з читачем, образ якого втілюється в 

імпліцитному зверненні комунікатора. 

Діалогічність газетної комунікації підкреслює активні позиції обох складників 

архетипної пари комунікант-комунікат з огляду на те, що в газетному тексті 

віддзеркалюється не лише творча особистість автора, а й збірний образ реципієнта. 

Разом із тим специфіка діалогічності газетної комунікації зумовлена й власне 

індивідуальними характеристиками газети як друкованого засобу масової 

комунікації, які своєю чергою визначають характер взаємодії автора та читача. 

Таким чином, газету як засіб соціальної комунікації слід визначати за трьома 

параметрами: 1) як засіб власне масової комунікації; 2) на рівні діалогічності – як 

утілення соціальної взаємодії комунікантів; 3) з позиції дискурсу, що передбачає 

розгляд газетного тексту в комплексі зі специфічними рисами газетної комунікації, 

соціальним середовищем та екстралінгвальними чинниками.  

Описані характеристики газетного дискурсу формують тло та визначають 

певні аспекти здійснення цього типу спілкування. Однак виникає необхідність 

з’ясування закономірностей реалізації комунікації, що потребує вивчення низки 

соціокультурних чинників, які її регулюють.   

  

 1.2. Типологія соціокультурних чинників розбудови та сприймання тексту 

 

Дослідження соціокультурних чинників ефективності емоційно-експресивної 

структури медіатексту передбачає залучення наукових напрацювань із різних 

суміжних із соціальними комунікаціями галузей, зокрема філософії, психології, 

соціолінгвістики, соціальної психології, етнопсихолінгвістики, лінгвокультурології 

та інших. Це дає можливість відстежити загальні закономірності розпізнавання 
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людиною інформації, репрезентованої, зокрема, у вигляді журналістського 

повідомлення, і виділити ті детермінанти, які впливають на ефективність 

комунікації. 

Зважаючи на те, що діяльність журналіста спрямована на задоволення потреб 

різнорідної аудиторії, виникла необхідність вивчення соціокультурного підґрунтя 

журналістського тексту та залучення досягнень соціолінгвістики, в коло досліджень 

якої й входить вивчення впливу соціокультурних чинників на мовну поведінку 

людини й з’ясування ролі мови в розвитку суспільства [114, с.434-435]. Так, уже 

загальноприйнятим стало твердження про те, що мовна поведінка індивіда 

зумовлена такими соціальними чинниками, як вік, професія, освіта, стать, місце 

проживання, класова належність, канал, форма, мета, характер спілкування та ін. 

[107], [111], [124], [126, с.18], [143], [191], [237, с.40, 42-46], [242]. Своєю чергою 

увагу вчених привертає питання мовної компетенції (у більш широкому розумінні 

комунікативної компетенції) особистості [65], [117], [222], [68], [107], [200], [242] та 

ін. За своєю природою мовна компетенція охоплює різні аспекти мовної поведінки 

мовця – лінгвістичний, психо- та соціолінгвістичний. Саме соціолінгвістичний 

аспект передбачає дослідження соціально-демографічних чинників, що 

детермінують мовну поведінку особистості [242, с.17].   

Потреба в соціолінгвістичних дослідженнях сфери мас-медіа викликана 

необхідністю виявлення особливостей функціонування ЗМІ та їх ефективності в 

задоволенні читацьких запитів різних груп аудиторій, визначення міри доступності 

читачеві мови газет різних типів [126, с.86]. Зокрема, японські мовознавці вбачають 

прямий зв'язок між підвищенням ефективності впливу ЗМІ та дослідженням 

“мовного існування” людей різних соціальних прошарків (виділених за професією, 

соціальним станом, умовами спілкування) [125, с.18], [126, с.86].  У процесі аналізу 

різних видань І. Лисакова наочно показує, як слово “пристосовується” до типу 

газети, і наголошує на принциповості диференціації мови, а отже, на визначенні 

аудиторії з її соціопсихологічними характеристиками. Врахування соціальної 

диференціації мови дослідниця називає однією з важливих умов майстерності 

журналіста. Це не лише шлях наближення до колориту описуваної події, але й 
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спосіб наблизити ситуацію до читача. Представники різних професій, як і особи 

різного віку можуть неоднаково оцінювати один і той життєвий факт. Наголошено 

також на вагомості таких чинників процесу комунікації, як час, конкретна історична 

епоха, місце (ефект присутності), мовна компетентність [125, с.19].
4
 

Знання адресата свого повідомлення – це запорука правильного вибору форми 

та засобів подання матеріалу. Характеристики індивіда, що впливають на його 

мовленнєву поведінку, визначають й особливості сприймання інформації. 

Урахування цього дає можливість авторові наблизити публікацію до реципієнта.  

  На необхідності диференціації читача і визначенні його психологічного типу 

наголошує М. Рубакін. Згідно з його бібліопсихологічною теорією, якість будь-

якого тексту визначається сукупністю всіх реакцій, які він викликав у всіх своїх 

читачів [179, с.18]. Серед чинників, які зумовлюють варіювання популярної 

літератури, науковець називає національність, вік, стать, соціальний клас, професію, 

історичний момент та інше. Дослідник вбачає можливість у процесі вивчення 

окремих читачів підводити їх під певний психічний тип [200, с.242–245]. Отже, 

ефективне сприймання тексту зумовлено його функціональною спрямованістю на 

певні соціальні групи.   

З позиції того, що мас-медійне спілкування передбачає опосередкований (а не 

безпосередній) контакт з масовою аудиторією, слід враховувати характер 

журналістської діяльності, а також особливості сприймання творчого продукту. 

Саме тому не обмежуємося виділенням лише загальних характеристик умов 

комунікації як безпосередньої взаємодії, а вважаємо за необхідне розглянути 

комунікацію з позиції кожного зі складників архетипної пари “автор – реципієнт”, 

які, зважаючи на вид спілкування, вирізняються специфічними рисами. 

Ефективність взаємодії залежить як від авторської майстерності орієнтуватися на 

аудиторію, так і від читацьких можливостей розпізнати зміст тексту. 

                                                 
4
 У сучасному журналістикознавстві науковці виокремлюють нову дисципліну – медіалінгвістику, згідно з 

якою текст (вербальний складник) постає у єдності з екстралінгвальними компонентами [56], [55]. 
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Допускаючи можливість різночитання текстів мас-медіа, простежили спільну 

платформу для їх розуміння та виявили ті чинники, які спричиняють варіації 

інтерпретацій. 

Виділяючи групи чинників, спираємося на тлумачення цього поняття, подане 

в Соціологічному словнику, згідно з яким  “чинник – домінантна детермінанта, 

основна причина, рухома сила того чи іншого процесу, тих чи інших зв’язків та 

відношень, що зумовлює об’єктивно необхідний або суб’єктивно очікуваний 

результат” [203, с.354]. У cловнику термінів і понять знаходимо визначення поняття 

“соціальний чинник”: “причина, рушійна сила якогось соціального явища, що 

визначає його характер або окремі риси” [202, с.331]. За аналогією можна 

трактувати й поняття “культурний чинник”. Під соціокультурними чинниками 

соціальної комунікації слід розуміти причини, регулятори відповідної комунікації, 

які визначають характер та умови її реалізації і зумовлюють певний результат.  

За своєю природою спілкування має подвійний характер. Така особливість 

зумовлена тим, що воно детерміноване чинниками двох родів – внутрішніми 

(психофізіологічними) та зовнішніми (соціокультурними). Однак, оскільки зовнішні 

чинники – умови соціального буття людини, то, за твердженням Є. Тарасова, 

внутрішні чинники є результатом інтеріоризації умов соціального існування людини 

[200, с.48]. Як відзначає М. Рубакін, соціальна мнема особистості (її соціальні 

характеристики) нівелює індивідуальну (основні спадкові, індивідуальні риси) [179], 

соціокультурне буття особи огортає її індивідуальність.  

Кожна людина існує в певний історичний період розвитку того чи того 

соціуму, що й визначає характер її буття. Першу групу чинників, які впливають на 

реалізацію соціальної комунікації, становлять культурно-історичні детермінанти 

процесу спілкування. Існування людини – це цілий комплекс умов її життя з 

панівною ціннісно-нормативною системою (ціннісна платформа певного 

суспільства та аксіологічні орієнтації індивіда), особливостями функціональних 

стереотипів, менталітету суспільства та мовним буттям. Розкриваючи цю групу 

субчинників, звертаємося не лише до журналістикознавчих, але й до суміжних 

наукових досліджень гуманітаристики, що розкривають сутність буття людини. 
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Такими є праці  Е. Бенвеніста, М. Бутиріної, І. Вітаньї, В. Владимирова, В. фон 

Гумбольдта, Р. Додонова, В. Корнєєва, Т. Кузнєцової, Г. Лебона, К. Леві-Строса, 

А. Моля, Н. Непийводи, О. Потебні, В. Різуна, С. Рощина, П. Сорокіна, Є. Тарасова, 

О. Ткаченка, Ю. Хабермаса, К. Шарова, К. Г. Юнга та ін.  

Серед професійно-творчих чинників формування емоціогенності медіатексту 

виокремлюємо прагнення журналіста до самореалізації, до новаторства і 

підтримання традиції, спроби зацікавити та сподобатися. Виділяючи ці чинники, 

спираємося на дослідження категорії автора М. Бахтіна, Д. Наливайка, Х. Ортеги-і-

Гассета, М. Парцея, Є. Прохорова, С. Сметаніної, Г. Солганика, Е. Фіхтеліуса, 

Ю. Шаповала та ін.  

Групові чинники розглядаємо як такі, що характеризують особу з позиції 

соціального портрета (на прикладі реципієнтів як споживачів творчого продукту). 

Адже саме стать, вік та освіта (професійна належність) людини впливають на її 

оцінки та інтереси (В. Бєлянін, Н. Богомолова, С. Коробейников, Л. Крисін, 

І. Лисакова, М. Рубакін, В. Шкляр, Н. Шумарова та ін.). 

Розглянемо детальніше кожну з визначених груп. 

 

1.2.1. Культурно-історичні чинники  

Виділення цих соціокультурних чинників зумовлено тим, що провідна роль у 

формуванні особистості належить великим групам, які є носіями історичного 

досвіду, соціальних норм, цінностей, установок, потреб. Малі групи виконують роль 

посередника в “доведенні” до індивіда цієї практики. Тому пізнання змісту психіки 

людини, зокрема її емоцій, потребує соціально-психологічного аналізу великої 

групи [3, с.11]. 

Становлення особистості відбувається в комплексі соціального й 

етнокультурного контексту її існування. Культура втілює спосіб життя людей 

певного суспільства, яке, своєю чергою, є системою взаємовідносин, що об’єднує 

індивідів однієї культури [44, с.35]. А. Моль, розглядаючи явище культури в статиці 

й динаміці, підсумовує, що “культура – це інтелектуальний аспект штучного 

середовища, яке людина створює у процесі свого соціального життя” [146, с.83]. 
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Тому з прагматичної позиції вона постає як “інтелектуальне «оснащення»”, 

структура знань, якими володіє кожна окрема людина як представник певної 

соціальної групи [146, с.46-53].  

Буття особи пов’язане з її найближчим оточенням і залежить від культурно-

історичного контексту соціуму. Х. Ортега-і-Гассет зауважує, що життя людини 

уособлює єдність двох чинників, а саме: людину з її життям та обставини, світ, в 

якому вона проживає. При цьому “світ – це складне сплетіння різного роду подій та 

значущостей, якими Людина, поза своєю волею, обплутана з усіх боків; Людина ж – 

істота, змушена триматися на плаву в цьому світі подій, які підсвідомо для неї щось 

означають” [155, с.275-276]. У людині завжди переплітаються два первні: 

індивідуальний та соціальний, і розглядати їх окремо один від одного неможливо. 

Навіть коли йдеться про індивідуальні потреби та запити, оскільки вони також 

“ініційовані” соціокультурними умовами буття особи. Як зазначає В. Владимиров, 

“людина водночас існує-розуміє-інтерпретує у двох просторово-часових 

континуумах” [38, с.15]. Перший із них є реальністю, в якій існує людина, зовнішній 

для неї світ. Другий – імплікований всередині особи, “це світ її життєвого досвіду, 

переконань, уподобань, думок, сумнівів, що має у своїй основі її власний світогляд” 

[38, с.15]. 

На думку К. Г. Юнга, колективне несвідоме є тим глибинним, вродженим  

шаром, на який спирається верхній, особистісний. Природа цього несвідомого 

всезагальна, а не індивідуальна, і поєднує в собі змісти й образи поведінки, що є 

спільними для всіх. Така ідентичність колективного несвідомого формує спільний 

базис душевного життя людей і є надособистісним. Учений відзначає, що саме по 

собі колективне несвідоме не існує, і називає його лише можливістю, яку люди 

успадкували від своїх попередників з давніх часів у вигляді певної форми 

мнемонічних образів. Праобраз (архетип), на думку Юнга, є фігурою (насамперед 

міфологічною) людини, події, що повторюється впродовж усієї історії під дією 

творчої уяви. Ці образи являють собою “психічний залишок безлічі переживань того 

самого типу” [243].
5
 Кожна з цих фігур втілює в собі певні риси, характеристики, що 

                                                 
5
 Ідеї щодо несвідомого субстрату як причини подібності представників однієї раси розвивав Г. Лебон [121, с.42-49]. 
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передбачають відповідні сподівання і викликають той чи той образ в уявленні членів 

соціуму.  Ці колективні уявлення, реалізовані в публікаціях, уже містять у собі 

відповідну інформацію, яка спрямовує аудиторію на певне її сприйняття, навіть 

формує емоційне тло і є спільною площиною для реалізації комунікативного зв’язку 

між автором – реципієнтом.      

Архетипи відображають світоглядну платформу певної культури, а  система їх 

постає своєрідним засобом кодування культурного повідомлення. В архетипах 

зафіксовані риси менталітету нації, вони є певними засадничими елементами, які 

визначають подібність контекстів комунікантів. Однак, якщо для пересічної людини 

архетипи є неусвідомлюваними, професійний мовець свідомо використовує їх, 

прагнучи вплинути на широку аудиторію [173, с.47]. Активне використання 

національних архетипів у сучасних засобах масової інформації зумовлене 

прагненням оптимізації комунікаційних процесів у соціумі. Головне комунікативне 

призначення архетипічних елементів проявляється в формуванні ефекту причетності 

особи до культурних надбань суспільства, виникненні в реципієнта відчуття 

належності до певної групи, полегшення самоідентифікації, тобто “співвіднесення 

себе з конкретною статтю, соціальним прошарком і з певною етнічною групою” 

[151]. Це, своєю чергою, викликає в читача відчуття психологічного комфорту під 

час сприймання тексту [151]. 

Беззаперечним є факт, що на специфіку усвідомлення та потрактування 

довкілля впливає етнічне коріння індивіда. Усвідомлюючи свою належність, людина 

підсвідомо всі життєві події сприймає з позиції своєї етнічної групи (явище 

етноцентризму) [3]. Тому вивчати соціальні явища окремо від народу, в середовищі 

якого вони відбуваються, не можливо [122, с.22]. Це ще раз підкреслює необхідність 

виділення об’єктивної групи чинників для дослідження емоційного компоненту, 

його виявлення в комунікації.  

У структурі психології етнічних спільнот виділяють два складники: 

1) психічний склад нації, що виражається в національному характері, темпераменті, 

звичаях та традиціях та 2) емоційну сферу, виявом якої є національні (етнічні) 

почуття [3]. Такий розподіл є умовним, у реальному житті ці сфери дуже тісно 
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взаємодіють, корелюють між собою. Щоб спілкування було ефективним, а емоційні 

реакції передбачуваними, щоб мовна поведінка була “стратегічно правильною”, 

необхідно враховувати менталітет
6
 цільової аудиторії, тобто сукупність 

національно-психологічних характеристик соціальної групи. У пригоді стають 

етнопсихолінгвістичні дослідження, спрямовані на “вивчення національних 

стереотипів вербальної поведінки в різних комунікативних ситуаціях”  [173, с.80]. В 

однакових ситуаціях представники різних етнічних груп можуть мати виразну 

відмінну поведінку, зокрема, й емоційні вияви/реакції
7
, що зумовлено різним 

світосприйняттям, світооцінюванням. Тут слід говорити про “етнопсихологічне 

відображення”, що виявляється в постійному порівнянні у свідомості людини нової 

інформації з відомим “національним” досвідом [108, с.112].  

Серед домінант української ментальності – відчуття гармонії людини з 

природою, підвищена емоційність, ліричність, романтизм. Земля для українців 

постає як явище духовне, а не лише як географічне [59, с.152]. В українській 

ментальності Земля стала вже національним архетипом. Емоційно-почуттєву вдачу 

українського народу розкриває концепція кордоцентризму (пригадуємо філософію 

серця Г. Сковороди, П. Юркевича, В. Лисевича).  

У національному характері українців цінності родини завжди превалюють над 

інтересами суспільства [173, с.48]. Характерні домінанти української нації є 

своєрідним спрямувальним вектором у ціннісних пріоритетах аудиторії, а тому й 

журналісти, розробляючи ту чи ту тему, мають враховувати специфічні ментальні 

особливості, щоб досягти відповідних емоційних реакцій на свою публікацію.  

Вагомим соціокультурним феноменом, що впливає на сприймання інформації, є 

стереотип. Його специфіка полягає в тому, що він виникає в процесі суспільної 

практики людини і функціонує на теренах певної культури, на різних рівнях 

соціальної взаємодії. Про що свідчить традиція вивчення етнічних, гендерних, 

професійних стереотипів, стереотипів соціальних груп [23, с.8].  
                                                 
6
 У науковій думці існують суміжні поняття – менталітет та ментальність, які здебільшого використовують як 

синоніми (Різун В., Додонов Р. та ін.). Не ставлячи за мету чітко розмежувати ці терміни, подамо їх тлумачення. Так, 

поняття ментальність прийшло на зміну категорії “національний характер”, а, відповідно, й позначає психологічні 

особливості етнічних спільнот [205]. Порівняймо із визначенням менталітету, за яким це “непрорефлексований, 

емоційно забарвлений світогляд, що включає в себе світосприйняття, світоосмислення та світооцінювання” [101, с.54]. 
7
 Залежність інтерпретації емоційних переживань від ментальних сценаріїв наочно показує А. Вежбицька [32, с.336]. 
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Відомою працею, в якій розглядається цей феномен, є “Громадська думка” 

У. Ліппмана. Згідно з концепцією дослідника, стереотип є  “картинкою в голові”, 

яка відтворює яскраве емоційне уявлення про певний предмет чи явище, що виникає 

у процесі соціалізації [215, с.57]. На його думку, стереотип є важливим складником 

механізму комунікації, адже він – це стандарт, в якому відтворюється однакове 

уявлення групи про довкілля, своєрідний ланцюжок, що об’єднує представників 

цього утворення [215, с.58]. Як зауважує В. Владимиров, стереотип – це не лише 

суспільний продукт, але й факт індивідуальної свідомості, який ґрунтується на 

філософії життя людини. Тому “відмова від усіх стереотипів задля цілковито 

цнотливого ставлення до досвіду збіднила би людське життя” [цит. за: 39].  

Важливою властивістю стереотипів у сфері мас-медіа є й те, що вони визначають 

особливості сприймання людини з позиції її етносу, групової належності, зокрема 

професії, статі, соціального статусу. Під час контакту з індивідом як представником 

певної групи стереотип сприяє спрощенню сприймання інформації. Однак він може 

призвести й до упередженої оцінки факту дійсності, яка базуватиметься на 

попередньому досвіді суб’єкта і супроводжуватиметься відповідним емоційним 

навантаженням [3], [164, c.179]. У процесі комунікаційної взаємодії журналіст 

повинен враховувати когнітивні очікування реципієнта. При цьому варто 

усвідомлювати, що аудиторія, оцінюючи комуніканта як певний соціотип, 

співвідносить його зі своєю “картою стереотипів” [24, с.13].  

Вагомим аспектом вивчення явища стереотипу є дослідження  функціонування 

соціальних стереотипів у сфері масової комунікації (як виду соціокультурної 

взаємодії), де вони “проходять усі етапи свого життєвого циклу – утворюються, 

актуалізуються, коригуються й зникають з медіапростору” [22, с.227].  

Особливо важливим є з’ясування можливостей та ролі стереотипів у реалізації 

комунікації. Пізнання довкілля медіааудиторією – це не самостійна робота 

реципієнта над створенням значень, а своєрідне “переймання-від-іншого” 

(М. Бутиріна). Заразом варто розуміти, що професійна діяльність журналіста 

зумовлена фактором масового адресата [23, с.14].         
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Отже, стереотип – це соціокультурне явище, яке акумулює в собі той чи той 

фрагмент соціальної дійсності і є своєрідною моделлю її освоєння. При цьому 

стереотип як спільна площина для подібного тлумачення довкілля є одним із 

соціокультурних чинників ефективної реалізації масової комунікації, адже він дає 

можливість авторові передбачити можливі реакції на подане повідомлення, а 

читачеві адекватно розпізнати задум журналіста.         

Вагомою детермінантою ефективності соціальної комунікації є цінності (ціннісні 

орієнтації). Необхідність виділення цього чинника зумовлена тим, що цінності як 

психоетносоціокультурне явище розкривають світоглядні позиції людини  в 

контексті умов її існування. 

Як продукт культури, цінності є важливим складником функціонування будь-

якого суспільства. На думку П. Сорокіна, вивчення соціальних взаємодій без 

культурних цінностей (як і культурного компонента загалом) є обмеженим і 

виходить за межі соціальної сфери [198, с.219]. Від народження людину оточують 

речі, кожна з яких відіграє певне значення в її житті, набуваючи при цьому 

відповідного рівня значущості. З дитинства індивід аналізує світ навколо себе, 

систематизуючи його за протилежними категоріями добра і зла [113, с.370], [6].   

Досліджуючи трансформації філософської думки щодо тлумачення цінностей, 

І. Вітаньї відзначає, що першоджерелом цінностей можна розглядати поняття добра. 

Згодом історичні перетворення призвели до девальвації “добра”, і йому на зміну 

прийшло поняття цінності, сутність якого трактують по-різному. Порівнюючи 

розуміння цінностей у філософській та соціологічній сферах, І. Вітаньї вказує на 

тотожність їхніх інтерпретацій, що підкреслюють майбутнє, мету, спрямованість і 

репрезентують цінності як “орієнтаційну основу”, двигун суспільного руху [36, 

с.117-125].  

За своєю природою цінності – “фундаментальні ментальні утворення, 

абстрактні ідеали, що існують у свідомості кожної людини, орієнтири, з якими 

індивіди й соціальні групи співвідносять свої дії” [224, с.62]
8
. Загальнолюдські 

                                                 
8
 Разом із поняттям цінності науковці використовують й термін “ціннісна орієнтація”, що є комплексом духовних 

детермінант діяльності окремої особи чи групи осіб [1, с.343], тобто особистісні цінності [229, с.597]. 
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гуманістичні цінності є своєрідним спільним знаменником вирішення суспільних 

питань сучасного багатогранного соціуму. Вироблені у процесі розвитку людства 

вони об’єднують усіх людей і, водночас, формують тло поведінки індивідів у різних 

сферах буття. “Набір” цих цінностей досить широкий і охоплює дедалі більше 

галузей суспільного життя. До них належать біблійні заповіді, загальнозначущі ідеї 

інших релігій, гуманістичні лозунги Французької революції, вічні ідеї служіння 

“добру, істині, справедливості”. До цієї системи належать цінності різних рівнів – 

від глобальних до приватнопобутових. Однак у будь-якому випадку, спираючись на 

ті чи ті цінності, необхідно враховувати конкретну ситуацію з її індивідуальними 

аспектами [169, с.87]. Культурні цінності формують певну систему етико-

естетичних координат, що є архетиповою для певного соціуму [142, с.316]. 

Відомо, що засоби масової інформації є провідниками цінностей. У своїх 

публікаціях журналісти пропонують готові ціннісно-смислові та поведінкові моделі, 

які можуть як сприяти консолідації суспільства, так і, навпаки, викликати в ньому 

дисонанс [224, с.62], [163]. Питання корекції мас-медіа системи цінностей розвинула 

Т. Кузнєцова [113]. Ідеї репрезентації у ЗМІ різних аксіологічних моделей (“добро” 

– “зло”, “нове” - “старе”, “корисне” - “шкідливе”, “своє” - “чуже”) досліджені в 

працях І. Браги та Н. Клушиної [20, с.152], [245], [112]. 

Цінності – абстрактні ідеї [229, с.597], положення, які людина прагне втілити в 

життя. Особистісні цінності керують поведінкою індивіда, спрямовують його 

діяльність на досягнення бажаного результату. В процесі сприйняття інформації 

цінності є певними критеріями оцінки. Важливо, щоб цінності комуніканта та 

комуніката перебували в спільній площині, що створює сприятливі умови для 

реалізації комунікації. Домінантні цінності суспільства є своєрідною системою 

координат для діяльності журналістів. Адже цінності репрезентують ті суспільні 

ідеали, до яких прагне конкретний соціум, а тому журналісти, керуючись цим 

набором, мають можливість передбачати емоційні реакції аудиторії на 

повідомлення. Саме тому цінності слід розглядати як своєрідне спільне тло для 

реалізації комунікації, що сприяє досягненню ефективності порозуміння між 

комунікантами. 



 36 

До цієї групи чинників належить мова, однак, щодо попередніх субчинників, 

вона посідає окреме місце в їх переліку, бо є специфічним засобом реалізації 

комунікації. Знання мови, уміння нею користуватися – це важливе підґрунтя 

реалізації соціальної взаємодії між суб’єктами. Без використання мови неможлива 

не лише така взаємодія, а й навіть думка [198, с.208]. “Мова – це те, що поєднує 

людей в єдине ціле, це основа всіх тих стосунків, які в свою чергу лежать в основі 

суспільства. У цьому сенсі можна сказати, що мова містить у собі суспільство” [16, 

с.86]. Х. Ортега-і-Гассет зауважує, що завдяки мові особа належить суспільству. 

Людина може втікати від свого соціуму, однак він її супроводжуватиме, бо 

присутній у ній. У кожній особі закладена інформаційна модель конкретного 

суспільства. Філософ називає мову соціальним звичаєм, який об’єднує двох людей, 

два внутрішні світи [155, с.456], [155, с.430]. 

Неможливо уявити мову і суспільство одне без одного. Становлення людини в 

соціумі відбувається паралельно з оволодінням мовою. Від народження людина 

занурюється в соціальне оточення й вчиться мови, водночас через посередництво 

мови ширше пізнає довкілля, глибше засвоює і зміцнює культуру свого середовища 

[16, с.27-31]. Таким чином мова постає інтерпретантом суспільства [16, с.78].  Мова 

– це особливий феномен, який сприяє залученню людини до соціокультурного 

простору не лише як засіб  реалізації комунікації, але й як носій національного 

характеру. Мова втілює сутність певного суспільства, його культури. Як зазначає 

О. Ткаченко, “національна ментальність знаходить свій вираз у національній мові” 

[210, с.8]. 

В. фон Гумбольдт, який приділяв особливу увагу питанню кореляції характеру 

народу та характеру мови, вказує на тотожність цих двох феноменів. За його 

твердженням, “лише мова й здатна виразити найсвоєрідніші та найтонші риси 

народного духу і характеру і проникнути в їх сокровенні таємниці” [49, с.68-69]. 

Відбиваючи національно-етнічні особливості, мова стає своєрідною мережею 

відносин, крізь яку людина сприймає довкілля   [245].  

Аналізуючи зв'язок між мовою та культурою, Е. Сепір відзначає, що культура 

– це те, що робить та думає певне суспільство, у той час, як мова – це як воно думає. 
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Зміст мови тісно пов'язаний з культурою, бо та обслуговує  останню [181]. Однак 

кореляція цих двох феноменів є досить тісною та неоднозначною. К. Леві-Строс 

співвідношення мови та культури вбачає в можливості трьох варіантів їх 

співіснування, а саме: мова як продукт культури, її частина та умова [123, с.69].   

Мова репрезентує буття людини в двох спектрах. Насамперед, вона є вагомим 

чинником соціалізації індивіда (в такий спосіб розкриває його соціальний бік 

існування), оскільки “озвучує” світ її буття. По-друге, викриває індивідуальність 

особи (через її мовлення, тобто мову в практичному застосуванні), 

відображає/розкриває її внутрішній світ, є засобом самовираження, 

самоствердження, самореалізації людини. На таких дихотоміях феномена мови 

наголошує В. Маслова [138, с.114]. 

Звідси, мова – це форма індивідуальної та суспільної свідомості. Згідно з 

судженнями В. фон Гумбольдта, кожна людина використовує мову насамперед для 

самої себе з метою вираження своєї неповторної самобутності. Однак саме 

національна спільність, яка розрізняє системи світоглядів різних народів, сприяє 

порозумінню представників однієї нації. “Люди розуміють одне одного не тому, що 

передають співбесіднику знаки предметів, і навіть не тому, що взаємно 

налаштовують одне одного на точне  та повне відтворення ідентичного поняття, а 

тому, що взаємно торкають одне в одному одну й ту ж ланку ланцюга чуттєвих 

уявлень і зачатків внутрішніх понять, торкаються до одних і тих же клавішів 

інструмента свого духу, завдяки чому в кожного спалахують у свідомості відповідні, 

але не тотожні смисли” [49, с.165-166]. Ця дихотомія має місце і під час розмови: 

“кожний розуміє слово по-своєму, але зовнішня форма слова проcякнута 

об’єктивною думкою, незалежною від розуміння окремих осіб” [166, с.216]. Це 

сприяє подібній інтерпретації мовлення різними суб’єктами.  

Проте автор має дотримуватися вимоги, щоб набір кодів, якими він користується 

під час творення тексту, був подібним до “ансамблю кодів” потенційного читача. 

Лише в такому випадку слідом за У. Еко можна говорити про “Зразкового Читача”, 

тобто “здатного інтерпретаційно трактувати висловлювання так само, як 

ґенеративно трактує їх автор” [63, с.28]. Водночас виникає питання про те, що код, 
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за допомогою якого автор звертається до адресата, визначає й його мовлення. Мова 

та її механізм змушують автора говорити саме так [62, с.86]. Напевно, тому автор не 

може сказати більше, ніж це йому дозволяє мова, відповідно, й читач, який володіє 

тим же кодом, здатен зрозуміти автора.  

Вивчаючи феномен енергії людської мови, В. Манакін відзначає, що енергетика 

вимовленого слова формується з історико-культурних психосемантичних 

можливостей мовної одиниці та персоніфікованої психосемантичної потужності, 

якою слово наділяє мовець. Водночас дослідник зауважує, що найбільш впливовими 

є мовні одиниці, які потенційно заряджені більшою енергетичною пам’яттю, що 

додається до особистісної психоемотивної енергії мовця чи слухача [136, с.102].      

Отже, мова – це важливий складник соціокультурної взаємодії, вона є носієм, 

репрезентантом національно-культурного образу світу, в ній відбивається культура 

народу, його ментальний світ. Мова, як провідний засіб реалізації, спілкування є 

вагомим чинником ефективності комунікації. Спільність мовного коду в 

комунікантів – підґрунтя високого коефіцієнта точності передачі авторських 

інтенцій реципієнтові. Це шлях до взаємопорозуміння співрозмовників, оскільки 

оволодіння мовою передбачає ознайомлення з культурним світом нації, без чого 

важко осягнути певні світоглядні пріоритети етносу, а водночас й закономірності 

говоріння та сприймання. Тому мова є вагомим соціокультурним чинником 

ефективності комунікації загалом та її емоційного наповнення.  

Культурно-історичні умови існування людини є важливим підґрунтям її 

світобачення, світооцінювання. Суспільно-історичний контекст епохи впливає на 

відповідне трактування подій. Стереотипи, цінності, менталітет, в яких втілюються 

провідні риси нації, а також мова у практичному її застосуванні в єдності становлять 

вагомий важіль у реалізації соціальної комунікації. Усі ці  чинники формують 

спільну платформу для функціонування соціальних смислів та змістів, що сприяє 

можливості взаєморозуміння комунікантів й ефективності власне спілкування. 

Домінанти національного характеру є складником фонових знань членів певного 

соціуму, що зменшує можливість варіацій інтерпретації певного явища. 
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Розглядаючи об’єктивні умови реалізації соціальної комунікації, слід говорити про 

етнопсихологічну детермінацію [108, с.110] цього процесу.   

 

1.2.2. Групові характеристики аудиторії 

Групові характеристики розглядаємо з позиції споживача творчого продукту. 

Необхідність виділення цієї групи чинників визначається специфікою сприймання 

та інтерпретації тексту, що передбачає варіативність прочитання публікації. 

Категорія читача – це неодмінний складник реалізації комунікації. Реакції аудиторії 

на прочитаний матеріал – це своєрідний коефіцієнт ефективності останнього. Чим 

меншими виявляються “ножиці” між поглядами мовця та аудиторії, тим 

ефективнішою буде комунікація [74, с.178].  

Орієнтування на здатності реципієнта в мовленнєвій комунікації має 

виявлятися двояко: поряд із апперцепційними можливостями співбесідника 

адресант має враховувати також його соціальні характеристики [200, с.35]. Адже 

спілкування – це взаємодія суб’єктів із певними соціальними характеристиками. 

Відповідно, такі соціальні відносини є межами, в які “вписана” комунікація [102, 

с.13]. Важливим критерієм налагодження комунікативного контакту є формування в 

адресата відчуття інформаційного комфорту [152; 97], [98]. Прагнучи досягти 

максимального взаєморозуміння з адресатом, журналіст має свідомо підлаштуватися 

до нього, тобто врахувати психологічні особливості аудиторії, задовольнити її 

інформаційні очікування, привести тексти у відповідність до стереотипів 

сприйняття [151].   

Видима одноликість колективу лише вдавана, адже будь-яке суспільство 

поділяється на групи і наповнене контрастами. Є різні аудиторії, що займають 

протилежні життєві позиції, а тому реакції на подібні стимули можуть бути різними. 

Багатоликість колективу пояснюється, насамперед, вродженими відмінностями [17]. 

Однак провідним чинником світооцінювання є середовище існування людей, яке й 

формує їхні світоглядні позиції. Тому єдність колективу, насамперед, залежить від 

об’єднувального стимулу. Навіть в досить різнорідному колективі може бути типова 
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реактивна діяльність, якщо стимул набуває особливого значення для кожного 

індивіда (такими, наприклад, є питання війни, стихії і т.д.) [17].  

Навіть теорія відчуження автора (Р. Барт [8]) – це втрата заради народження 

Читача. Саме адресат визначає ефективність тексту, бо в його прочитанні твір 

відроджується, “оживає”, набуває смислу
9
. Проте автор тексту сам визначає свого 

типового читача, оскільки його комунікативний акт спрямований на певну групу 

людей, відповідних етнічних, національних, світоглядних, соціальних, конфесійних, 

вікових, статевих та інших характеристик [245]. 

Тут особливу роль відіграє чинник інтересу, що являє собою особистісну 

установку свідомості реципієнта (читача, глядача, слухача) і пов’язаний з 

характером, зі сферою його діяльності, потребами, емоціями, захопленнями. Читач 

шукає саме ті публікації, які б відповідали його запитам [115, с.155-156]. Так, 

С. Іонова відзначає, що відмінності в сприйманні та розумінні тексту пов’язані 

також з пристрасністю відтворення матеріалу. При відсутності “чинника інтересу” 

(раціональної емоції інтересу) сприймання тексту втрачає свою об’ємність, що може 

призвести в тому числі до викривлення його емоційної семантики [81, с.114]. 

Зважаючи на зорієнтованість діяльності ЗМІ на реципієнта, сучасні мас-медіа 

намагаються представити інтереси багатогранної аудиторії. Ретранслюючи в такий 

спосіб стратифікацію суспільства, медійники створюють підґрунтя для комфортної 

комунікації, що сприяє наближенню до аудиторії. Провідною тенденцією 

сьогодення є орієнтація на створення ідіостилю окремих видань [45].  

Будь-яке спілкування можливе лише за умови, що комунікатор володіє 

відомостями, необхідними для формування образу адресата. Врахування необхідної 

сукупності даних (образу адресата) допомагає комуніканту передбачити 

апперцепційні можливості співбесідника, процес сприймання ним тексту та 

прогнозувати відповідні реакції. У контексті масового спілкування суттєвими є 

соціальні та соціально-психологічні характеристики реципієнта, які визначають 

подальший розвиток комунікативної взаємодії [244, с.51- 52, 54]. 

                                                 
9
 Теоретичному осмислення категорії читача як дійової особи тексту присвятили свої праці відомі філософи, 

культурологи та літературознавці ХХ століття [73, с.166]. 
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Зазвичай під аудиторією в мас-медіа розуміють “стійку сукупність людей, що 

виникає на основі спільності їх інформаційних потреб, інтересів (зумовлених 

соціальною належністю), а також форм, способів, каналів задоволення цих потреб” 

[102, с.190], тобто це – група людей, які об’єднані спільними інформаційними 

потребами [74, с.93]. При цьому вагомою характеристикою аудиторії ЗМІ є її чітка 

соціальна детермінованість.  

Чинниками, які визначають характеристики, оцінки та інтереси тієї чи тієї 

аудиторії ([102, с.191-193], [19], [140, с.124-127], [15, с.32], [125], [72], [211], [242]), а 

й такими, що впливають на ефективність сприймання та розуміння журналістської 

публікації, насамперед, є: 

 Стать. 

У сучасній філософії існує поняття “гендерлекту” (за аналогією з поняттями 

діалекту, соціолекту), що являє собою соціолінгвістичний феномен і відображає 

чоловіче та жіноче мовлення [232]. Однак не всі вчені погоджуються з коректністю 

використання цього поняття, зауважуючи, що доречніше говорити про особливості 

мовленнєвого стилю чоловіків та жінок [14, с.201]. Феномен гендеру не лише вказує 

стать, але й об’єднує комплекс пов’язаних із нею соціальних, культурних, 

психологічних явищ [31]. Термін “гендер” підкреслює соціокультурну причину 

міжстатевих відмінностей [42, с.8].    

Стать людини є важливою екзистенціальною та суспільно значущою 

характеристикою, що визначає когнітивну, а також соціальну та культурну 

орієнтацію індивіда в світі, в тому числі через посередництво мови [42, с.26].   

Мова є засобом позиціонування людей в соціальному просторі. Засвоєна в 

дитинстві та юності мовна поведінка, що відповідає статі особи, – це частина її 

ідентичності. Тому мовлення стає актом ідентичності [42, с.221]. Задіяні в різних 

видах діяльності  і зорієнтовані на різні системи цінностей чоловіки та жінки є по-

різному організованими групами, що й відбивається в репертуарах їхніх 

комунікативних практик (Д. Таннен) [232]. Так, Д. Хаймс говорить про 

комунікативну компетентність, згідно з якою людина з дитинства засвоює 

граматику та доречність використання мовних одиниць [222].  
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Серед характерних відмінностей психолінгвісти відзначають помітно більшу 

концентрацію емоційно-оцінної лексики в мовленні жінок та переважно стилістично 

нейтральну оцінну лексику серед чоловіків. При цьому, якщо чоловіки схильні, 

насамперед, до інтенсифікації негативних оцінок, то жінки до позитивних та 

помітної гіперболізованої експресивності [14, с.201-202], [87].    

Як чоловіки, так і жінки мають свої специфічні запити, інформаційні потреби, 

що впливає на тематичні уподобання. Дослідження засвідчують, що теми родини, 

дітей, здоров’я, моди належать до “жіночих” тем, чоловіки ж віддають перевагу 

політиці, бізнесу, спорту [19, с.137]. При цьому асоціативні поля чоловіків (спорт, 

полювання, військова справа) та жінок (природа, тварини, побут) співвіднесені з 

відповідними фрагментами картини світу [87]. Так, одним із вагомих висновків, 

яких дійшли рекламісти, є те, що, пропонуючи один і той самий продукт, автори 

реклами вибирають відповідні домінанти (тобто, такі характеристики, які є цінними 

для представників відповідної статі) [226], [211]. Гендерні, як і етнокультурні 

атрибути, нівелюють абстрактний характер суб’єкта комунікації та вводять його в 

певний мовний соціум  [83]. 

Отже, можливі відмінності в емоційних виявах та оцінках на одну й ту саму 

інформацію серед осіб різної статі зумовлені специфікою сформованих соціальних 

портретів чоловіків та жінок в конкретному соціумі. Ціннісні орієнтири, життєві 

пріоритети, коло зацікавлень, уподобань, – усе  це  визначає характер реагування на 

повідомлення мас-медіа.  

• Вік.  

Люди різного віку мають різні інтереси, зацікавлення, переконання. Тут слід 

говорити про різні покоління. Вікова різниця – це ще й відмінності у світоглядних 

позиціях, що зумовлено здобутим соціальним та індивідуальним досвідом. 

Зважаючи на це й емоційні реакції будуть відмінними (маємо на увазі не стільки за 

знаком, скільки за силою вияву). Актуальне для дорослих може виявитися поза 

шкалою цікавості для молоді. Вік людини визначає її “модель світу”, що впливає на 

глибину розуміння поданої в тексті інформації та здатності осмислити її змістові 

компоненти [15, с.32], [72].  
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На сьогодні існує безліч видань, які мають чітку вікову спрямованість, адже це 

допомагає журналістам охопити і більш докладно висвітлити саме ті події, які є 

цікавими для людей певної вікової категорії. Якщо ж звернутися до універсальних 

видань, які мають міцні позиції на медійному ринку, то журналісти намагаються 

подавати різноманітні публікації з урахуванням потреб різних груп. Відмінності 

зумовлені й тими потребами в інформації, які викликані вимогами часу (вікового 

періоду) [140, с.124].  

Якщо говорити про прочитання та сприйняття текстів, то зміни в мові 

зумовлені поколіннями. Так, за норму вважають мовлення людей середнього віку; в 

мовленні людей похилого віку трапляється багато слів, які виходять з ужитку, 

мовлення ж молоді наповнене інноваціями [31]. У повідомленні призначеному для 

молоді можна використовувати сленг, а в матеріалі розрахованому на інтелігентного 

читача середнього віку, доречно додавати інтертекстуальні елементи, алюзії та 

ремінісценції [151]. Зрозуміло, що, орієнтуючись на свого читача, професійний 

автор має враховувати ці особливості, щоб уникнути труднощів у сприйнятті тих чи 

інших мовних одиниць.    

 Освіта (професія). 

Людина завжди обирає і краще засвоює ту інформацію, яка є цікавою для неї, 

а також і таку, яку вона здатна осягнути без додаткових зусиль. 

Людей найбільше цікавить те, що стосується їхньої професійної діяльності. 

Тут слід враховувати характер освіти – це гуманітарна чи технічна. Адже маючи 

різну фахову спеціалізацію, індивіди володіють й відмінними фрагментами 

соціокультурного досвіду, а тому й щодо того самого життєвого факту матимуть 

свою світоглядну позицію. 

Читач – це людина певної статі, віку та професії. Зважаючи на різнорідні 

психологічні особливості індивідів, соціально-демографічні характеристики можуть 

вплинути на показники емоційної реакції людей-представників різних груп (за 

віком, статтю, освітою) на ту саму публікацію. Саме тому розглядаємо ці 

характеристики як субчинники, що впливають на розпізнавання емоційно-

експресивної структури мас-медійної публікації. Адже в процесі розробки теми 
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майбутньої публікації автор оперує категорією читача як цілісним образом зі 

специфічними рисами. І лише на прикладі подібності “емоційного” прочитання 

публікацій особами з однаковим соціально-демографічним портретом можна робити 

висновки про пересічного реципієнта. 

Усвідомлення ціннісної палітри, світоглядних аспектів реципієнта дає 

можливість журналістам встановити контакт із аудиторією й утримати його, 

використовуючи певні засоби внесення емоцій. Визначення соціально-

демографічного “портрета” свого читача розширює можливості автора і допомагає 

передбачити реакції реципієнта. Тому виникає необхідність експериментального 

дослідження адекватності прочитання медіатекстів різними аудиторіями. 

 

1.2.3. Професійно-творчі детермінанти 

Групу професійно-творчих чинників виділяємо, зважаючи на специфіку 

журналістської діяльності й особливості реалізації у ній категорії автора.  

Особистість автора в його творчій діяльності цікавить журналістикознавців 

повсякчас. Незважаючи на численні напрацювання щодо журналістської 

професіограми, все ще лишається відкритим і досить перспективним як у сфері 

науки, так і в практичній діяльності дослідження аспектів майстерності автора-

журналіста.  

Розвиток суспільної самосвідомості вносить свої корективи в трактування  

поняття “автор”, поглиблюючи й розширюючи його зміст. Для періоду античності 

та Середньовіччя характерна когерентність автора та виконавця. Цей дволикий 

суб’єкт виступає в ролі медіуму, посередника, що поєднує “позаособисту творчу 

силу з аудиторією”. Іншою парадигмою авторства стала “концепція генія”, згідно з 

якою особистість автора, у поєднанні біографічних та естетично-творчих виявів, 

уподібнюється Богу-творцю. Тенденції наступних наукових досліджень узагальнює 

“ідея “іманентного” авторства”, тобто такого, що реконструюється власне зі 

створеної  ним естетичної реальності [207, с.18]. 

Підґрунтям праці журналіста є бажання творити, зумовлене прагненням 

донести до широкої аудиторії суспільно значущі, важливі факти, події. Тут 
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спрацьовує інтенція журналіста-автора, зумовлена життєвою ситуацією, намірами та 

творчим талантом. Саме вона є “стимулом, поштовхом до створення певного 

матеріального тіла” [2], за допомогою якого здійснюється комунікативний акт. Від 

інтенції залежить вибір використовуваних засобів та їх комбінацій, жанр, стилістика 

матеріалу. Інтенція – це “смислова домінанта”, яку автор прагне донести до свого 

читача [2]. За таких умов “…необхідність творити – це необхідність самовираження, 

основна необхідність, що втілює найбільш глибоке почуття життя кожної людини” 

[25, с.57]. Для журналіста самовираження є метою його творчої самореалізації [231, 

с.294].  

Власне текст-твір – це своєрідний спосіб творчої самореалізації журналіста, 

оскільки саме в ньому перед аудиторією постає своєрідна авторська інтерпретаційна 

модель факту соціальної дійсності. Через посередництво публікації журналіст 

презентує самого себе. Твір як кінцевий результат мисленнєво-творчої діяльності 

автора є вершиною його самоствердження.  

Доцільно пригадати міркування М. Парцея, який виділяє три взаємодіючі 

засади публіцистичної творчості, а саме життєву (неспецифічну), 

внутрішньолітературну (специфічну) та особисту (індивідуальну). Перша “…вбирає 

прямі ознаки часу, матеріальні і духовні факти відтворюваної дійсності”. Друга 

ґрунтується на наявному художньому досвіді, публіцистичних традиціях, 

літературному оточенні. Особиста ж засада визначається соціально-психологічною 

природою автора [157, с.112]. З приводу останньої М. Бахтін писав: “будь-який 

істинно творчий текст завжди є якоюсь мірою вільною і не визначеною наперед 

емпіричною необхідністю відвертість особистості” [9, с.285], [11]. “Автор – це й 

певний погляд на зображуване, певна концепція зображуваного, вираженням якої є 

весь твір, його змістова, семантична й художня інтенційність” [150, с.270]. 

Авторське начало в публіцистиці – це насамперед ідеологічно-естетична концепція, 

в якій автор постає в конкретному людському бутті [206, с.75].  

У своїй творчості автор має прагнути до ідейної близькості з тією аудиторією, 

на яку спрямований його матеріал. Це допоможе журналістові не лише ззовні 

побачити ситуацію, але й відчути її зсередини, що наблизить його до реципієнта і 
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сприятиме ефективності сприйняття публікації. Л. Асанов говорить про “ми”, яке 

досягається через співвіднесення комунікатором своєї діяльності з виконанням 

певної соціальної ролі. У такий спосіб адресат окреслює потенційну аудиторію, 

тобто тих, хто ідентифікує себе з цією ж роллю. Інтегральні ролі можуть бути як 

загальними (“люди Землі”), так і специфічними (“працівники певного 

підприємства”) [7, с.85]. 

 Переконливими щодо специфіки категорії автора в журналістиці є думки             

Г. Солганика. Дослідник запропонував дихотомію “автор – людина соціальна” – 

“автор – людина приватна”. Перший складник категорії автора зумовлюється самою 

публіцистичною діяльністю, яка передбачає порушення соціальних питань або 

розкриття приватних проблем із позиції соціального. “…Про що б не писав 

публіцист, він завжди виступає як людина соціальна” [193, с.76]. Учений наголошує, 

що автор визначає й стиль епохи, того чи іншого історичного періоду. 

“Висловлюючи соціальні або групові партійні інтереси, публіцист говорить у той 

самий час від свого імені, виявляє себе як людина приватна, тобто така, що має такі 

самі інтереси, як і його читачі, занурена в побут, яка не цурається земних потреб 

тощо” [193, с.77].  

Для діяльності журналіста неприпустимою є байдужість, адже “своєрідний 

громадянський темперамент журналіста полягає в емоційному, зацікавленому, 

політично мотивованому ставленні до дійсності” [231, с.304]. Відомий шведський 

журналіст Е. Фіхтеліус наголошує на тому, що оповідач (журналіст) повинен бути 

захоплений тим, про що має намір розповісти аудиторії. При цьому він зауважує, що 

зацікавленість та об’єктивність, межа між якими є майже не помітною, втілюють 

одну з суперечностей мас-медіа [219, с.10-11].    

Характерною професійною  рисою журналіста є його здатність до емпатії. 

Однак, на відміну від ідентифікації (уподібнення себе до іншого) як раціонального 

механізму пізнання іншої людини, емпатія – прагнення емоційно відгукнутися на 

проблеми особи. Вона є афективним “розумінням”, а тому природа її виявляється не 

в “продумуванні” ситуації, а в її “відчутті” [3]. Це означає, що журналіст має 

перейнятися подіями життя іншої людини, але не ототожнювати себе із суб’єктом 
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пізнання [159, с.98, 15]. При цьому важливим почуттям для діяльності журналіста є 

справедливість [230, с.33]. 

Емоційна зацікавленість, якщо мова йде про журналістську діяльність, 

відзначається складним і досить специфічним характером і набуває своєрідного 

виявлення.  

 Специфіку журналістської зацікавленості досить оригінально описує Х. Ортега-і-

Гассет, який провів паралелі у сприйнятті того самого факту (смерті людини) 

різними людьми – дружиною, лікарем, художником та репортером. Дослідник 

описав позицію кожного з них і цим самим показав специфічні відмінності 

сприйняття картини світу залежно від соціальної ролі, статусу, професії. На нашу 

думку, сутність журналістської професії – це найбільш цікавий феномен, в основі 

якого лежить діалектична суперечність, вибудувана на позиції відстороненості 

спостерігача та одночасному, хоча й “удаваному”, його переживанні. Згідно із 

судженням філософа, для репортера сам факт являє собою “…лише сцену, всього 

тільки видовище, яке він може пізніше описати на сторінках своєї газети. …Він 

вільний від участі в події; він не переживає її, а споглядає. І все-таки він споглядає її 

із заклопотаністю людини, якій доведеться переказати це своїм читачам. Він хотів би 

зацікавити їх, схвилювати і, якщо можливо, змусити лити сльози…” [155, с.511]. Цей 

принцип журналістської професії науковець трактує як необхідну для написання 

майбутньої статті симуляцію почуття, підґрунтям для якого стало правило Горація: 

“Якщо ви хочете, щоб я плакав, вам насамперед треба засмутитися самим” [цит. за 

155, с.510]. 

   Отже, прагнення журналіста зацікавити свого реципієнта безпосередньо 

залежить від авторської зацікавленості тим, про що він збирається розповісти у своїй 

публікації. Поряд із зацікавленістю діє й такий чинник, як прагнення комуніканта 

сподобатися своїй аудиторії. Саме це намагання автора спонукає його до роботи над 

майбутнім твором, до пошуку не лише нової теми, але й незвичного погляду на 

відомі питання. Тому слід говорити про  прагнення до новаторства, авторських 

нововведень у процесі творчості, які можуть виявлятися як на рівні жанрової 

асиміляції (у такий спосіб автор-журналіст може розширити можливості того чи 
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іншого жанру), так і в різних структурно-стилістичних операціях. Власне, всі ці 

прагнення автора розкривають його індивідуальність, його рішення щодо 

висвітлення певних соціальних подій. 

 Прагнення виразити своє ставлення до предмета мовлення, а також уплинути на 

реципієнта, переконати його спрямовують автора-журналіста на створення емоційно-

експресивних висловлювань. “Образні сегменти тексту розраховані на можливість 

“побачити” написане, впіймати обґрунтування перенесення значення з одного явища 

на інше, усвідомити знак оцінки, якщо вона виражена непрямо, відчути необхідність 

переходу в інший стилістичний реєстр” [190, 38]. Цього ефекту можна досягнути 

шляхом використання таких засобів мови, які У. Еко називає конотаціями або 

лексикодами (вторинними кодами) [62, с.69, 85, 114, 119]. У такому випадку, 

підсвідомо досягаючи консенсусу, читач може не лише побачити авторську 

індивідуальність, але й адекватно прочитати його думки.    

До цієї групи чинників слід віднести й прагнення журналіста підтримати 

традицію, що насамперед виявляється в дотриманні усталеної жанрової системи та 

жанрових закономірностей організації твору. Це допомагає підтримати контакт з 

аудиторією. Так, науковці  (зокрема, Л. Дускаєва [61]) вказують на гіпотезу читача, 

згідно з якою той чи той жанр налаштовує реципієнта на відповідне сприйняття 

матеріалу. Усе це впливає на ефективність розбудованої автором емоційно-

експресивної структури. Важливою в контексті нашого дослідження є традиція 

чергування в текстах мас-медіа інформантів-експресивів (В. Костомаров [105, c. 39, 

48, 199,184]). (Більш детально про цю єдність в одному з наступних розділів). 

Отже, незважаючи на те, що насамперед показником ефективності твору є 

читач, категорія автора є безумовним її складником. Саме автор є ретранслятором 

тієї моделі дійсності, яку вже інтерпретуватиме реципієнт. При цьому саме 

журналіст визначає ту аудиторію, яка стане розшифровувати його повідомлення. 

Він ніби від початку закладає в свій матеріал соціально-демографічні, психологічні 

показники потенційного реципієнта. Саме тому, досліджуючи ефективність 

емоційного навантаження журналістського матеріалу, категорію автора слід 

враховувати завжди.  
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 1.3. Емоційно-експресивна структура медіатексту 

   

Емоційно-почуттєву сферу людини не варто інтерпретувати лише як вияв 

суб’єктивної реакції на конкретну подію, а необхідно розглядати її з позиції 

зумовленості  об’єктивними умовами суспільно-історичного життя, властивою 

ідеологічною парадигмою, морально-естетичними характеристиками, традиціями, 

звичаями та ін. Тому емоційне наповнення журналістських текстів, які презентують 

події, факти та явища реального життя, відтворюючи людину в процесі її 

життєдіяльності, зумовлене соціокультурними чинниками, що становлять єдність 

об’єктивно-суб’єктивних детермінант. Це, своєю чергою, певною мірою сприяє 

однаковому розумінню змісту тексту сучасниками. 

  

 1.3.1. Теоретичні засади поняття “емоції” 

 Опановуючи соціальну дійсність, пристосовуючись до реалій життя, людина 

реагує на все, що з нею відбувається, що її оточує, переживає своє ставлення до 

навколишнього середовища. Емоції відіграють вагому роль під час сприйняття та 

відтворення довкілля, осмислення фактів реалії, вони є специфічною формою 

відображення дійсності.   

 Психологи наголошують на тісній взаємокореляції емоцій із мисленням 

(І. Васильєв [29], Л. Виготський [34], Б. Додонов [57], В. Поплужний [29], 

С. Рубінштейн [180], О. Тихомиров [29] та ін.). Зокрема, Б. Додонов стверджує, що 

“емоції, як і мислення, виконують функції такого опрацювання первинної 

інформації в світі, в результаті якого ми виявляємося здатними  формувати свою 

думку про нього: мисленню належить вирішальна роль у розкритті суті предметів і 

явищ, емоціям –  у  визначенні їх цінності”[57, с.9]. 

 Таке ж переконання панує й серед журналістикознавців. Зокрема, В. Здоровега 

[69, с.42], В. Моісєєв [145, с.221], М. Скуленко визначають емоції як необхідний 

елемент процесу пізнання і водночас як його умову й “стимулююче начало” [187, 

с.27]. 
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 Здебільшого у художній літературі, філософії, мистецтві, публіцистиці емоції 

не розрізняють з почуттями й використовують їх як єдине поняття [57, с.6], [170, 

с.103], [71, с.99] (зокрема, П. Сорокін, говорить про почуття-емоції [199, 155]).  

 У своїй праці “Психологія почуттів” П. Якобсон вказує на існування слова 

почуття у двох смислах. У першому випадку під почуттями розуміють 

безпосередньо виражену реакцію людини на конкретну життєву ситуацію. Це може 

бути почуття ніжності, захвату, радості, ненависті, що являють собою переживання 

– живу реакцію на те, що відбувається. Саме такого характеру почуття деякі 

науковці пропонують іменувати поняттям “емоція”. Щодо другого трактування, 

почуття являють собою “…усталене емоційне ставлення…”. Такими є почуття 

любові до Батьківщини, матері до дитини та ін. [246, с.25-26]. О. Леонтьєв називає їх 

“емоційними константами” [170, с.171]. 

 Співзвучними є думки О. Леонтьєва та Г. Фортунатова [79, с.298-299, 302]. 

Спираючись на судження цих учених, сучасний психолог Є. Ільїн наголошує на 

відсутності прямої відповідності між емоціями та почуттями, зазначаючи, що “та 

сама емоція може виражати різні почуття, а те саме почуття може виражатися в 

різних емоціях” [79, с.299].  Саме ця особливість і стала підґрунтям ідеї про 

амбівалентність як про внутрішньо властиву специфіку емоцій [170, с.170]. 

Враховуючи наявні відмінності між емоціями та почуттями, припускаємо, що вони 

не завжди можуть перебувати в одній площині.  

 Проте така межа між почуттями й емоціями є практично непомітною, що 

вказує на тісну взаємокореляцію цих психологічних феноменів. Зазвичай почуття 

ще називають вищим продуктом розвитку емоцій [71], [229, c.128] до яких 

відносять як безпосередні почуття до певного об’єкта, так і соціальні почуття, що 

містять суспільні цінності [170, с.170]. Тому часто самі почуття як соціальні, 

загальнолюдські ідеали є рушійними силами щодо виникнення тих чи тих емоцій.  

 Якщо емоції – явище ситуативного характеру, то слід відзначити, що рисою 

почуттів є їхня історичність, тобто зумовленість суспільно-історичними 

процесами. Властиві певному суспільству почуття не лише визначають характер 

вчинків та переживань людей цього соціуму, але й формують загальне емоційне 
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тло в освоєнні ними життєвих явищ [57, с.54]. Відомо, що існують епохи, для яких 

характерна стриманість чи, навпаки, емоційна піднесеність [246, с.89], [236]. Тому 

одним із критеріїв аналізу будь-якого твору є не лише називання автора матеріалу, 

а й визначення історичного періоду, соціокультурних умов його створення. За 

таких обставин епоха постає як своєрідний чинник формування почуттів, а 

відповідно, емоційного навантаження публікації.  

 Сутність емоцій розкривають різні теорії (Р. Ліпер – мотиваційна, П. Симонов 

– інформаційна, П. Анохін – біологічна [170], Б. Додонов – ціннісна [58]), і єдиний 

критерій їх систематизації (упорядкування) відсутній. Втім, кожен із підходів не 

заперечує, а, навпаки, детальніше розкриває ту чи ту рису цього багатоаспектного 

явища. Якщо інформаційна теорія емоцій акцентує увагу на актуальності 

повідомлення та вірогідності задоволення потреб читача, то мотиваційна теорія 

спрямована на спонукання до дій. Згідно з когнітивною теорією в журналістській 

публікації має бути відчутною присутність авторського “Я” та причетність 

реципієнта до порушеного питання [252 , с.271].   

 Найбільш поширеним та загальновизнаним є розподіл емоцій на позитивні та 

негативні. Їх природа виявляється в тому, що позитивні емоції містять позитивну 

оцінку певного явища, предмета, а негативні, відповідно, негативну [57, с.29]. Так 

до переліку позитивних належать радість, захоплення, симпатія, ніжність, любов, 

вдячність, гордість, впевненість, довіра, повага, почуття безпеки та ін.; негативних 

– горе, зневіра, туга, печаль, засмучення, розчарування, тривога, страх, жалість, 

гнів, злість, ненависть, недовіра, каяття та ін.; байдужість, стан спокійного 

споглядання, цікавість, здивування, подив є чуттєво-нейтральними станами [129, 

с.20-25].  

 За інформаційною теорією П. Симонова, виникнення позитивних або 

негативних емоцій пов’язане з потребами людей. Згідно з правилом, “низька 

вірогідність задоволення потреби призводить до виникнення негативних емоцій. 

Зростання ймовірності задоволення порівняно з попереднім прогнозом породжує 

позитивні емоції” [170, с.179-180]. Якщо розглядати цю формулу в проекції на мас-

медійні публікації та їх емоційний вияв у процесі сприймання повідомлення, то, 
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наприклад, виникнення позитивних емоцій є вірогідно у разі: 1) задоволення 

інтелектуальних почуттів від отриманих знань; 2) переживання естетичних 

вражень від авторської майстерності та творчого підходу; 3) від позитивних 

тенденцій у розкритті життєвого факту: від самої проблеми до стану її вирішення 

(моральні почуття). Проте й тут можлива суперечність: не кожен майстерно 

написаний текст може містити в собі інформацію позитивного характеру і, 

навпаки, позитивні явища можуть бути викладені у вигляді сухого фактажу, що 

значно знизить їхню естетичну цінність для реципієнта. 

Поряд із відомим у журналістикознавстві поняттям інформаційного голоду 

варто говорити також і про голод емоційний, тобто незадоволену потребу в емоціях, 

яка виявляється в почутті нудьги. В такому разі емоції виступають у ролі цінності 

[57, с.49], що виявляється у бажанні особи відчути схвильованість, пережити певні 

почуття й емоції, що зумовлює прагнення автора-журналіста до виразності, 

емоційності викладу матеріалу. 

Газетно-публіцистичний вид мовлення покликаний впливати як на розум та 

волю читача, так і на його емоції [132, с.57]. Тому прагнення журналістів 

переконати свого реципієнта, зацікавити й схвилювати його передбачає не лише 

інформаційну повноту, але й емоційне наповнення повідомлення. Насичення тексту 

емоціогенними елементами сприяє підвищенню його прагматичного ефекту [173, 

с.73]. Їх доречне використання, що передбачає спрямованість на логіку розгортання 

думки сприяє усуненню текстових перешкод у сприйманні матеріалу  [97]. Емоційна 

сухість публікації може стати одним із психологічних бар’єрів, що перешкоджатиме 

активності прочитання та осмислення тексту, адже сухий фактаж сприймати 

нецікаво.   

  Як зауважує С. Рощин, вагомою соціально-психологічною функцією засобів 

масової інформації є їх здатність впливати на настрої масової аудиторії, формувати 

загальні емоційні переживання. Разом із тим науковець звертає увагу на 

необхідність розрізняти сенсаційність та емоційність. На його думку, будь-які 

матеріали, що несуть у собі суспільно важливе повідомлення, мають бути 

“наділеними певним емоційним забарвленням, тобто елементом здорової, 
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нормальної сенсаційності” [178, с.108], справжньої, а не штучної.
10

 Втім, дослідник 

застерігає не лише від надмірності пафосу, а й від “емоційної безбарвності”, 

скупості почуттів, унаслідок чого в респондента може виникнути відчуття 

авторської байдужості до описуваного [178, с.108-109].  

 Схвилювати аудиторію, вплинути на неї, на думку  Л. Майданової, можна 

шляхом моделювання емоціогенної ситуації. Такі інтелектуальні емоції, як 

здивування, інтерес, допитливість, можуть виникнути внаслідок новизни теми чи 

оригінальності погляду, неочікуваного розвитку думок. Ситуація умовної емоції 

формується в результаті нагадування реципієнту про щось із минулого досвіду, що 

супроводжувалося сильними переживаннями. Якщо змоделювати ситуацію 

зараження емоціями, то схвильованість автора передасться аудиторії [133, с.17].  

Емоціогенним може стати й неемоційний текст за умови, що в ньому йдеться 

про значущі для реципієнта речі. Так, публікація може підбадьорювати або 

викликати зневіру, хвилювати або залишати байдужим [173, с.72]. В. Здоровега 

вказує на здатність емоційного впливу на людину не лише через образ, але й 

шляхом повідомлення про важливу життєву подію. У такому разі підґрунтям для 

виникнення емоцій є власне “саме життя – джерело практично всіх почуттів та 

думок людини” [69, с.42-43]. З огляду на це, всі журналістські тексти є потенційно 

емоціогенними, оскільки завданням журналістів є порушувати нагальні, суспільно 

значущі питання. Як зауважує В. Різун, “емоції у вигляді фонових, 

неусвідомлюваних станів постійно супроводжують зміст. Усвідомлення емоцій і їх 

мовне вираження пов’язане з появою сильних збуджень емоційного фону” [174, 

с.192]. 

 Емоційність публікації сприяє також виникненню ефекту переконання. Якщо 

раціональний компонент переконливого впливу охоплює сукупність знань, поданих 

у повідомленні, то емоційний аспект виявляється в способах та формах презентації 

змісту. Провідними емоційними засобами переконання, на думку М. Скуленка, є 

залучення аудиторії до процесу пізнання, документальний спосіб відображення 

                                                 
10

   Як зазначає Ю. Фінклер: “передозування емоційного впливу на аудиторію обов'язково виявиться у вигляді 

зворотного ефекту” [218]. 
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фактів, вираження особистого авторського ставлення до описуваних подій, а також 

використання образно-художніх засобів та специфічних інструментів виразності 

різних мас-медіа [187, с.30-33].     

      Емоції впливають на специфіку сприйняття тексту, де певною мірою 

виступають у ролі своєрідного критерію відбору людиною тієї інформації, яка 

“знаходить емоційний відгук” у неї.
11

 За таких умов емоційні елементи  

виступають як “не просто прикраси, а головні рушійні сили цілеспрямованого 

впливу на сприймача” [173, с.71]. Отже, „емоційність (фр. – emotion – хвилювання) 

постає як особливість твору, що викликає у читача відповідний настрій, глибоке 

переживання” [48, с.89] і є одним із чинників впливу тексту на реципієнта.  

 Виокремлюють дві провідні мети емоційного впливу, а саме: зміну емоційного 

настрою адресата, тобто вплив на емоції реципієнта, та емоційну самовіддачу, що 

виявляється у вираженні емоцій комунікатора. Безумовно, емоційне повідомлення 

сприймається краще, а тому, впливаючи емоційно на читача, автор забезпечує 

максимальне засвоєння матеріалу. Емоційна самовіддача виявляється через 

презентацію автором своїх психологічних якостей, з метою встановлення 

оптимального взаєморозуміння. Саме авторське емоційне ставлення допомагає 

читачеві керуватися в сприйманні матеріалу, приймати відповідні рішення [214, 

с.27].  

 Говорячи про емоції (емоційність) на рівні твору, є необхідність виділити й 

поняття емотивності. Так, В. Шаховський відзначає, що емоції індивіда є об’єктивно 

існуючим компонентом як реального, так і модельного світів. Адже їх можна 

передавати, викликати й виражати за допомогою мови та у мові. Саме на мовному 

рівні емоції (категорія психологічна) трансформуються в лінгвістичну категорію – 

емотивність [234, с.13]. Як одна з базових властивостей тексту, емотивність 

“співвідноситься з реалізованими в ньому емоціогенними елементами та 

актуалізується через емотивно навантажені текстові компоненти, що втілюють 

авторські емоційні інтенції й моделюються імовірні емоції адресата, пов’язані зі 
                                                 
11

 Дослідники відзначають сталу цікавість реципієнтів до матеріалів про кохання і зраду, стосунки між батьками й 

дітьми, питання здоров’я [43, с.14]. 
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сприйняттям та інтерпретацією текстової діяльності” [144, с.116]. Емотивність 

виявляється через сукупність текстових компонентів, що є показниками емотивності, 

тобто введених автором у текст емотивно наповнених слів, фраз, речень, які прямо 

чи опосередковано виражають емоційні інтенції журналіста, а також моделюють 

ймовірну емоційну реакцію аудиторії на текстову дійсність [144, с.116]
12

. 

 За певних умов спілкування майже всі слова можуть стати емотивними, тобто 

такими, що виражають емоції. Адже інтенсивність одного й того слова в різних 

ситуаціях може бути різною. Так само й реакція реципієнтів на один і той же емотив 

може суттєво відрізнятися [234, с.19]. Встановленню контакту автора з реципієнтом 

сприяє соціологізування мовних емоцій. Завдяки чому стає можливою типова 

емоційна прагматика тексту, приблизно адекватна реакція адресанта на інтенції 

адресата, що реалізується через особливий, емотивний код, відомий усім 

представникам конкретного мовленнєвого соціуму [235, с.112]. Саме соціалізовані 

емоції охоплюючи первинні, базові емоції та сформовані на них почуття, 

представляють третій рівень емоційної сфери людини, оскільки є відфільтрованими 

культурою і такими, що отримали назву [148, с.119].    

 Спираючись на сукупність використаних автором мовних засобів, читач 

виявляє зміст домінантної емоції. Тому й домінантний емоційний зміст, навіть 

модифікований, реципієнт здатен зрозуміти практично адекватно. Читача й автора 

об’єднує спільна емоція, мотив, завдяки чому комунікат написав свій текст, а 

комунікант звернувся до нього [цит. за : 214, с.29].  

 Отже, емоційно-почуттєва сфера особи задіяна й під час сприймання матеріалів 

мас-медіа. Почуття індивіда активізуються ще під час знайомства з публікацією й 

виявляються у визначенні рівня інтересу до повідомлення та у враженні від 

прочитаного тексту. Саме емоційні реакції читача на відтворюване явище дають 

можливість описати  загальний “портрет” реципієнта, адже реакція адресата є виявом 

того, наскільки конкретна ситуація для нього значуща. У такий спосіб емоційні 

реакції  реконструюють ціннісні пріоритети людини, які визначають саме таку її 

                                                 
12

 У сучасному світі науковці говорять про емотивну лінгвоекологію [233], медіаекологію / екологію масової 

інформації, патогенності інформаційних потоків, медіаграмотність [167]. Особливу увагу дослідники приділяють 

вивченню сприймання медіареальності, її впливу на емоційну сферу людини [223], [253]. 
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емоційну поведінку. Водночас читацькі емоційні реакції перебувають у певній 

залежності від реакцій журналіста та його уміння репрезентувати емоційні 

переживання за допомогою слова.  

 

 1.3.2. Емоційно-експресивний компонент публікацій мас-медіа 

Емоції як своєрідні ситуативні реакції на життєві події сприяють формуванню 

певної оцінки конкретного явища. Виражаючи  особисті думки та смаки мовця, 

оцінка відповідає його відчуттям, бажанням та потребам. Саме оцінність, як 

відображення ставлення автора до суб’єкта сприймання / предмета відображення, є 

підґрунтям експресивності. Іноді це поняття ототожнюють з поняттям експресія, 

однак це різні явища. 

 Досліджуючи явище експресії, яке здебільшого витлумачують як виразність 

висловлювання,
13

 зображальність мовлення, В. Чабаненко уточнює розуміння 

цього поняття. Насамперед, наголошує вчений, експресія не надає мовленню 

емоційності, образності, характерності, а, навпаки, породжується ними. По-друге, 

вона є не виразністю, а інтенсифікацією. По-третє, вказує автор, експресія охоплює 

вольові, естетичні, соціально-оцінні та інші плани висловлення. З огляду на це 

мовленнєва експресія постає як “складна лінгвістична категорія, що спирається на 

цілий комплекс внутрішньомовних, психічних та соціальних факторів і 

виявляється як інтенсифікація виразності повідомлюваного, як збільшення 

вражаючої сили вислову” [227, с.6-7]. При цьому, якщо експресія – це 

інтенсифікація виразності, то експресивність слід розглядати як вже підсилену 

виразність, властивість мовного знака, яка спричиняє деавтоматизацію сприйняття 

і активізує увагу, мислення людини, викликаючи в неї напругу почуттів [Там само, 

с.7].  

 Бахтін М. виокремлює експресивний момент висловлення, який являє собою 

“суб’єктивне емоційно оцінне ставлення мовця до предметно-смислового змісту 

свого висловлення” [10, с.263]. Учений наголошує, що експресивний момент може 

мати різне значення та ступінь сили залежно від сфери мовленнєвого спілкування. 

                                                 
13

 Див., зокрема [35, с.57]. 
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Однак абсолютно нейтрального висловлення бути не може. Саме експресивність 

визначає індивідуальний стиль висловлення. Ні слова, ні речення не містять у собі 

емоційності, оцінності, експресивності. Вони є лише мовленнєвими засобами, які 

дають можливість виразити емоційне, оцінне ставлення мовця до дійсності. 

Відповідно, експресивність слова актуалізується задумом мовця щодо всього 

висловлення [10, с.264-266]. Як відзначає В. Михайленко, мотиви автора, його 

комунікативна мета, уявлення про реципієнта, ставлення мовця до зображуваних 

об’єктів та мовних засобів, які він обирає для реалізації своєї мети, є основними 

рушійними силами формування експресивності тексту [144, с.113]. P. Якобсон 

відзначає, що експресивна (емотивна) функція повідомлення пов’язана з 

прагненням адресанта “справити враження певних емоцій, справжніх чи вдаваних” 

[189, с.362]. 

 Так, О. Федоренко пропонує розрізняти емоційність та експресивність, 

оскільки “емоційність не завжди є експресивною, вона може мати нейтральне 

вираження, а експресивність породжується не тільки емоціями, а й мисленням, 

інтелектом, волею, конкретним світосприйманням мовців тощо” [214, с.20].  При 

цьому авторка чітко вказує межі такого розрізнення: якщо емоція за своєю суттю 

природна, а емоційність виражає емоційну оцінку, то експресивність є результатом 

інтелектуальної діяльності автора, який свідомо добирає мовні засоби (експресія) 

[214, с.20]. У журналістській комунікації ці поняття необхідно синтезувати. Саме 

емоційний досвід журналіста задіяний у процесі осмислення події. Водночас, 

прагнення автора передати свої переживання аудиторії змушують його свідомо 

працювати з мовними засобами. Однак журналіст має завжди передбачати 

прагматичний потенціал свого повідомлення.
14

 

 За переконаннями М. Бахтіна, слово для мовця існує в трьох аспектах. По-

перше, як слово, яке нікому не належить і є нейтральним. По-друге, як чуже 

(курсив – М.Б.) слово, що містить безліч відголосів чужих висловлень. По-третє, як 

слово моє (курсив – М.Б.), що в певній ситуації і за певних мовленнєвих намірів 

                                                 
14

 Вивчення ефективності комунікації, з позиції передбачуваного сприйняття висловлювань цільовою аудиторією 

входить у коло досліджень інтерактивної стилістики [151].    
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набуває моєї експресивності [10, с.268]. Експресивність постає як своєрідний 

обертон, який накладається на пряме значення слова (сполучення слів), а тому 

може постійно змінюватися та коливатися [47, с.34].  

Експресивність у мас-медіа є таким мовним явищем, за допомогою якого 

реалізується емоційний контакт мовця та реципієнта. Завдяки експресивності автор 

не лише виражає свої емоції та оцінки, але й передбачає, що реципієнт через 

запропонований текст також зможе відчути й побачити ті самі переживання. Під 

експресивністю газетного тексту слід розглядати набір вжитих автором мовних 

засобів, який дозволяє найбільш виразно презентувати зміст і ставлення журналіста 

до предмета відображення, що, у свою чергу, сприяє посиленому впливові на 

емоційну, інтелектуальну та вольову сфери реципієнта [214, с.21]. 

  Прагнення журналіста активізувати увагу читача, емоційно розбудити його 

свідомість змушують працювати комуніката зі словом (текстом). Для того, щоб 

текст був ефективним та дієвим, його обов’язковим компонентом викладу мають 

бути експресивні засоби [133, с.18]. Яцимірська М. зазначає, що активне залучення 

експресивних засобів мови стало тенденцією індивідуалізації журналістської 

мовотворчості [251, с.10]. “Установка на експресію в газеті мотивована змістом і 

завданням спілкування, вона переслідує мету спеціального і особливого роду 

впливу на читацькі маси через свідомий і спрямований відбір експресивно-

емоційних стилістичних засобів” [244, с.96].  

 Відомою закономірністю мови газети є чергування експресивних та 

інформативних елементів (уперше цей принцип єдності стандарту та експресії 

описав В. Костомаров [105]). Газетний стиль передбачає дотримання на кожному 

відрізку тексту органічної єдності двох первнів – впливового та інформаційного, де 

інформативність реалізується шляхом використання стандартних мовленнєвих 

засобів, за допомогою яких і відтворюються типові ситуації та явища, а вплив 

досягається через експресію [244, с.96].  

Не заперечуючи актуальності правила “єдності” в діяльності сучасних ЗМІ, 

C. Сметаніна наголошує на трансформації функції впливовості мовлення, що 

виявляється в посиленому вираженні особистісних інтенцій, оцінок, смаків. 
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Відбуваються процеси деідеологізації та деавтоматизації подання повідомлення. 

Натомість експресивні засоби набувають інтелектуальної напруги, інформаційності і 

стають здатними до утворення змістової канви висловлення. Ці перетворення зняли 

розбіжності в опозиції стандарт-експресія [190, с.52]. Причинами таких 

трансформацій стали  суспільно-політичні зміни XX століття, які знайшли 

відображення у словниковому складі. Певні тенденції розвитку мови газети в XX 

столітті відмічає Г. Солганик [196]. 

Однак принцип єдності експресії та стандарту лишається вагомою засадою 

мас-медійних текстів, що визначається самою специфікою журналістської 

діяльності, яка спрямована на опис, відображення життєвого факту.  

Будь-яка подія, сприйнята людиною, в корі головного мозку моделюється у 

вигляді якоїсь структури [130, с.19]. Згідно з переконаннями У. Еко, структуру того 

чи того явища можна виділити внаслідок спрощеного погляду на нього. При цьому 

структура постає у вигляді своєрідного коду, що виявляється як певний набір вимог, 

яким має відповідати аналізоване явище, предмет незалежно від індивідуальних 

особливостей. Водночас таке спрощення є результатом певного підходу до 

реалізації конкретної мети. У цьому випадку явище можна розглядати лише з однієї 

позиції. Необхідність описати його з іншої позиції передбачає виявлення іншої 

структури-коду. Самі по собі такі “можливі” структури не існують, вони є лише 

продуктом цілеспрямованих дій. Тому структура є способом дії, розробленим з 

метою виявити певну схожість між різними речами [62, с.79-81]. Згідно з 

переконанням В. Шкловського, структура – це  “побудова даної речі та її положення 

серед інших, які з нею асоціюються, генетично пов’язані” [239, с.125]. З позиції 

науковця, кожна структура має свій контекст, навіть, можна сказати певний зміст. 

На думку Р. Барта, структура є спрямованим та зацікавленим відображенням 

предмета, де його модель викриває те, що лишалося невидимим, “не 

інтелігібельним”. Саме в проміжку між членуванням та монтажем народжується 

щось нове [8, с.255-259].  



 60 

Структура прихована в тканині тексту. При цьому автор виявляє структуру в 

матеріалі, а читач із твору [217, с.19]. Тому під час розбудови структури слід бачити 

твір в дії, в процесі читання, в стосунках зі свідомістю реципієнта [217, с.72], [100]. 

Кожен текст мас-медіа можна аналізувати з позиції різних кодів-структур, 

виявлення яких зумовлене конкретною метою дослідження. Серед таких варіантів є 

й емоційно-експресивна структура. Керуючись твердженням про те, що 

ефективність твору визначається ефективністю його структури [217, с.6], 

припускаємо, що ефективність емоційного наповнення тексту виявляється через 

розбудову та розпізнання емоційно-експресивної структури тексту. 

Виокремлюючи емоційно-експресивну структуру, В. Різун зауважує, що 

емоції, вкладені автором у твір, можуть бути різними. Науковець визначає провідні 

умови ефективного наповнення: по-перше, емоції кожної наступної фрази не мають 

контрастувати з емоціями в попередній; по-друге, ті емоції, які стосуються предмета 

розповіді, не повинні суперечити емоційному досвіду, що склався про нього в 

суспільстві [174, с.115], [172, c.22]. В іншому випадку можуть виникнути труднощі 

щодо розуміння емоційного навантаження публікації. Адже ефективність структури 

визначається тим, що реципієнт розуміє і сприймає повідомлення відповідно до 

замислу автора [216, c. 5]. Тому виявлення емоційного характеру публікації 

залежить від її емоційно-експресивної структури і здатності реципієнта її прочитати. 

 Спираючись на розуміння сфери емоційного та експресивного, емоційно-

експресивну структуру тексту розглядатимемо як структуру, що виражає авторську 

емоційну оцінку описуваного життєвого факту, втіленого в тексті за допомогою 

емоціогенних елементів (такими можуть бути мовні та графічні засоби, введені 

різними способами у текст, а також структурні прийоми організації тексту). 

Розглядаючи мовні ресурси тексту, слід говорити про його емотивність. Так, 

В. Шаховський під емотивним текстом розуміє письмове чи усне висловлення, що 

емоційно відображає дійсність і поряд з фактуальною, передає й емоційну (або 

лише її) інформацію шляхом використання мінімум одного емотивного засобу, що 

виражає певну емоцію, яку здатні приблизно адекватно усвідомлювати всі 

комуніканти цієї ситуації [234, с.28]. 
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Емотивну структуру визначають як “сукупність мовних засобів, здатних 

справляти емоційний ефект” [173, с.72], що виникає у процесі ознайомлення з 

текстом, а відповідно, набуває властивостей емоціогенності. У такому випадку слід 

говорити про емоціогенну структуру [99]. 

Емоційна структура матеріалу може вибудовуватися на зростанні чи спаді 

емоційного напруження, чергуванні спадів та напружень та створенні 

експериментального неврозу [173, с.72-73], [96, с.25]. 

Зважаючи на існуючий розподіл емоцій на позитивні та негативні, вважаємо, 

що й емоційно-експресивна структура може мати типологічні варіанти її 

наповнення. В основі розподілу публікацій на позитивно чи негативно навантажені, 

однозначно нейтральні чи амбівалентні лежить емоційний компонент тексту 

(Д. Уолліс), який виявляється в експресивному підкресленні основного положення. 

Тому стратегія організації змісту тексту, що визначається в позитивному чи 

негативному ставленні мовця до предмета мовлення, спричиняє збільшення 

кількості “за” чи “проти” тверджень [37, с.101].  

Можемо говорити, що породження цієї структури, насамперед, зумовлюється 

мотивацією автора, а також його інтенціями, прагматичною установкою (“глибинна 

структура” – див. [212, с.56-57], [183, с.104]). Попередні емоційні оцінки задіяні у 

виборі предмета мовлення, а важлива для індивіда тема завжди викликає емоційне 

ставлення. Сформовані в індивідуальному досвіді сталі емоційні пріоритети 

впливають на вибір введення в текст предметів, подій, ситуацій [37, с.101]. 

Реалізація задуму здійснюється шляхом використання певних мовних засобів 

(“поверхнева структура” –див. [212, с.58], [183, с.104]), що формують відповідну 

структуру.  

При цьому слід розуміти, що емоційне наповнення тексту залежить від 

емоційності (психологічна характеристика особи) автора, його інтенцій, що 

реалізуються через присутні в тексті емоційні елементи, які спрямовані на 

комуніканта (емотивність) та виявляється у здатності реципієнта розпізнавати 

емоційний зміст публікації (емоціогенність).     
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Отже, емоційно-експресивна структура – це певна модель (теоретична, 

оскільки вона не існує об’єктивно), що втілює емоційне наповнення медіатексту. 

Вона відтворює авторську емоційну оцінку і водночас спрямована на активізацію 

емоцій та почуттів реципієнта. Виявом ефективності реалізації структури є емоційна 

реакція реципієнта, виражена в проекції твору. Успіх розкодування структури 

залежить не тільки від спільного культурно-онтологічного, суспільно-історичного 

контексту, а також від правильної зорієнтованості автора у виборі аудиторії та 

відповідності реального реципієнта його потенційному соціальнопсихологічному 

портретові.  
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Висновки до розділу 1 

 

Медійний продукт є одним із вагомих джерел інформації про те, що 

відбувається довкола, – від подій глобального масштабу до фактів локального 

значення. За характером діяльності засоби масової комунікації – така галузь, що 

охоплює різні аспекти життєдіяльності людини. Мас-медіа – це специфічне 

інформаційне ядро, в якому безперервно з постійно зростаючою інтенсивністю 

циркулюють різноманітні відомості.  

Як вид соціальної комунікації (соціокультурної взаємодії) мас-медіа 

вирізняється своїми характеристиками, що зумовлені своєрідністю журналістської 

діяльності. Головними складниками здійснення такої комунікації є: 1) соціальні 

суб’єкти; 2) об’єкт взаємодії (твір); 3) соціальна дійсність як сфера функціонування 

мас-медій; 4) власне медії як засіб реалізації комунікації. Кожен із названих 

елементів має свої специфічні риси, які впливають на процес спілкування. 

Соціальна комунікація як соціокультурна взаємодія між представниками 

соціуму визначається низкою чинників. Зважаючи на характер мас-медійного 

спілкування, можна виділити три групи таких детермінант – культурно-історичні, 

групові та професійно-творчі. 

Культурно-історичні чинники – це загальна характеристика буття людини – 

суспільно-історичний контекст епохи, менталітет, стереотипи, ціннісні пріоритети, 

мовне існування. До групових чинників відносимо соціально-демографічні 

характеристики респондента – стать, вік, освіта (професійна належність), а серед 

професійно-творчих субчинників виокремлюємо прагнення до самореалізації, 

зацікавлення та новаторства, намагання сподобатися й підтримати традицію. 

Для визначення ефективності журналістського твору необхідно враховувати 

всі виділені групи чинників, оскільки кожна з них у процесі реалізації комунікації 

має свою сферу “дії”. 

Кожен із виділених складників культурно-історичної групи відіграє свою роль 

під час реалізації комунікації (незалежно від того – це писемне чи усне мовлення). 

Так, національний характер визначає домінанти мікросередовища існування 
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людини, показує провідні тенденції нації у світосприйнятті та світооцінюванні, 

емоційно-почуттєвій сфері. Особливого значення тут набувають стереотипи, 

світоглядні стандарти, які втілюють емоційне уявлення групи про явище чи 

предмет, що значно полегшує комунікацію. Важливим ментальним елементом є 

цінності – ідеали життєдіяльності людини та соціальної групи. Серед виділених 

субчинників мова займає окреме місце. Вона уособлює в собі ментальні особливості 

та специфічний засіб їх ретрансляції в процесі комунікації.  

У цілому всі ці субчинники сприяють типовості світобачення представників 

одного суспільства, а відповідно, подібності емоційних переживань, реакцій на один 

і той самий реактив.  

У такий спосіб вимальовується своєрідний узагальнений «психообраз» 

представника певного соціуму, з відповідними потребами, запитами. Це, в свою 

чергу, показує журналістові “портрет” пріоритетів свого респондента, що вказує на 

його емоційно-почуттєву сферу. 

Сама об’єктивна дійсність, “втілена” в національному характері, є рушійною 

силою формування емоційно-експресивних реакцій. Життєві реалії є тими смислами 

і змістами, які витають, панують у реальному часопросторі певного суспільства.  

Поряд із культурно-історичними чинниками існують професійно-творчі та 

групові, які можуть вплинути на варіативність емоційного розуміння публікацій. Ці 

характеристики визначають коло інтересів, зацікавленостей людини, її тематичні 

уподобання, а відповідно, емоційні реакції на зміст. Емоційні реакції респондента 

показують картину його ціннісних домінант, що допомагає описати соціально-

психологічний портрет читача.  

Емоції та почуття є важливим психологічним складником осягнення довкілля, 

а також своєрідним критерієм оцінювання конкретного життєвого факту. 

Відтворюючи в публікації ті чи ті події, явища, ситуації автор свідомо, чи навіть не 

усвідомлюючи того, наповнює текст оцінною інформацією, формуючи відповідне 

емоційне навантаження повідомлення. Відображуване в медіатексті є авторським 

осмисленням фрагменту дійсності, тобто його текстовою проекцією, яку сприймає 

реципієнт. Тому емоційні вияви читача є реакціями на “штучно” вербалізовану 
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реалію. Збіг емоційних відгуків реципієнта з емоційними інтенціями автора є 

важливою умовою розуміння емоційного змісту тексту, а також його ефективності. 

Визначення останньої реалізується шляхом виявлення читачами в повідомленні 

емоціогенних елементів, які в своїй сукупності формують емоційно-експресивну 

структуру тексту, конкретну модель його емоційного змісту. Як певний код 

медіапублікації, емоційно-експресивна структура має бути адекватно розпізнаваною 

аудиторією. Це сприятиме встановленню та подальшій реалізації  емоційного 

контакту між журналістом і реципієнтом.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 66 

РОЗДІЛ 2 

ЕМОЦІЙНО-ЕКСПРЕСИВНІ КОМПОНЕНТИ ІНТЕРВ’Ю 

 

2.1. Специфіка газетного інтерв’ю  

 

У журналістській практиці сформувалися різні варіативні форми текстового 

представлення дійсності. На сучасному етапі розвитку журналістикознавства 

працівники засобів масової інформації оперують системою жанрів, однак інколи, 

реалізовуючи свої творчі інтенції, вдаються до  міжжанрових комбінацій. У 

сучасному мас-медійному просторі поширеним став жанр інтерв’ю.  

Існують різні дефініції жанру інтерв’ю. Усі вони базуються на розумінні його 

як діалогу, результатом якого є нові знання, думки, судження [131, с.13], [228, 

с.112]. Інтерв’ю – це специфічний жанр, у якому події, явища та життєві ситуації 

соціальної дійсності відтворюються через діалог журналіста з “ключовою особою” 

[228, с.112]. У сучасному інтерв’ю журналісти прагнуть всебічно розкрити 

особистість співрозмовника, описати його переживання, тобто показати ту чи ту 

подію, явище через внутрішній світ ключової особи.  

Інтерв’ю – це той жанр, в якому текст відтворює процес комунікації, 

відображаючи хід думки обох учасників спілкування. Така риса інтерв’ю уподібнює 

його до п’єси: “фактично воно в пресі – аналог п’єси в друкованій формі, яку не 

менш цікаво читати, ніж дивитись” [131, с.177]. Подібно до того, як у театральній 

виставі реплікування надає емоційності, виразності грі, так і в інтерв’ю воно показує 

активну участь комунікантів, розкриває характер і співбесідників, і розмови в 

цілому. При цьому в інтерв’ю, як і в п’єсі, на початку йде представлення дійових 

осіб і введення в суть справи (лід), а кінцівка лишається відкритою для самостійного 

висновку реципієнта. 

Спостерігаючи за діалогом автора та його співрозмовника, реципієнт виступає 

у ролі  “невидимого, третього учасника комунікації” [131, с.9]. Журналіст ставить 

запитання співбесіднику, враховуючи читача; кожне його запитання – це ще 

“репліка, спрямована до залу” [240, с.47]. 
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Науковці наголошують, що інтерв’ю властива драматургія, яка вносить у 

тексти цього жанру необхідний елемент емоційно-смислового напруження [139, 

с.78-79]. Тому інтерв’ю постає як “розгорнуте повідомлення, що в драматургічній 

формі передає процес спільного пошуку журналістом і читачем (спеціалістом, 

очевидцем) пояснення сутності явища чи події, що стосується інтересів багатьох 

людей” [201, с.56]. Основними складниками, що потребують драматургічної 

обробки, є початок і кінець [26, с.67]. 

Тут необхідно відзначити широкі можливості інтерв’ю до активної дифузії з 

іншими жанрами журналістських текстів [238], [46, с.105-109]. Така здатність цих 

текстів дозволяє авторові використовувати описи, подавати деталі та подробиці, які 

сприяють підвищенню емоціогенності публікації в цілому. 

Cпираючись на дослідження М. Черепахова, В. Сиченков вважає правомірним 

віднесення жанру інтерв’ю до так званої групи “міжвидових форм” (М. Черепахов) 

[186, с.108]. Досліджуючи інтерв’ю, О. Чекмишев розглядає його на межі 

інформаційних та аналітичних жанрів: текст інтерв’ю може містити роздуми 

співбесідника та елементи аналізу [228, с.113]. Те, що інтерв’ю може мати 

аналітичний характер відзначає В. Здоровега [70, с.153], відмічаючи його близькість 

не лише до журналістської аналітики, але й навіть до художньої публіцистики [Там 

само, с.175]. Ще у 70-х роках В. Пельт указував на функціональні зміни інтерв’ю. 

Зокрема, офіційний характер та сухість викладу, зауважує науковець, замінили 

публіцистична пристрасність, проблемність, полемічність, саме ці риси вимагають 

неординарної  літературної майстерності [158, с.88]. Дещо пізніше (на початку 80-х 

рр.) ці тенденції жанру відмічає Ю. Марущак. Дослідник зазначає, що поява 

художньо-публіцистичних інтерв’ю, діалогів, бесід на шпальтах молодіжних видань 

зумовлена необхідністю іншого підходу до відображення моральної проблематики, 

яка потребувала не лише констатації фактів, а й яскравих кольорів, образів, 

характерних діалогів. Причому реципієнт мав відчувати себе безпосереднім 

учасником відтворюваних подій [137, с.9]. Інтерв’ю властиві “майже всі художньо-

виразні засоби, якими користується такий розвинений, складний жанр, як нарис” 
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[80, с.7]. Вийшовши за межі новини й виявляючи інтерес до особистості 

співрозмовника, “інтерв’ю захопило смислові простори нарису” [106, с.131].  

Запозичення нарисових елементів сприяє розширенню можливостей інтерв’ю 

в зображенні психологічного портрета співбесідника. У цьому разі розмова з 

особистістю переплітається з авторськими замальовками. Використання яскравих 

деталей, пейзажних елементів, ліричних відступів сприяє образності, виразності та 

емоційності тексту інтерв’ю. Відмінністю такого зображення є присутність 

співбесідника, який і створює свій портрет, відповідаючи на поставлені автором 

запитання. Реципієнт може самостійно створити думку про співрозмовника, а не 

лише сприймати образ, створений журналістом, як у нарисі.  

Серед тенденцій розвитку інтерв’ю помітна посилена дифузія з репортажем 

[28, с.87]. Подібно до репортажу для інтерв’ю характерна присутність авторського 

“я”, його активної позиції. Журналіст є рівноправним учасником бесіди й має право 

на висловлення власних поглядів, оцінки явища, що втілюється у запитаннях, ліді, 

авторському початку, відступах, кінцівці. Відомо, що провідною рисою репортажу є 

формування в реципієнта відчуття присутності. В інтерв’ю таке наближення 

аудиторії до події реалізується через респондента як ключову особу в розкритті 

досліджуваного питання. Зазвичай співрозмовник є учасником чи очевидцем події й, 

вірогідно, здатен передати свої відчуття та переживання, цим самим відтворити 

картину дійсності, наближаючи життєвий епізод в уяві реципієнта до реальності. 

Тому експліцитно виражена суб’єктивність є вагомою рисою інтерв’ю, що сприяє 

емоціогенності тексту.  

Збагачення інтерв’ю ознаками інших жанрових моделей значно розширює 

його функціональні можливості, дозволяє варіювати форму представлення 

матеріалу. 

Здатність інтерв’ю до жанрової дифузії сприяє реалізації емоційних інтенцій 

журналіста та його співрозмовника, а заразом емоційному наповненню тексту 

інтерв’ю, посиленню його прагматичного ефекту.  

Відповідно до авторського задуму, структурні елементи тексту інтерв’ю 

можуть зазнавати модифікації. Найпоширенішими з них є лід, авторський початок 
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та кінцівка. Саме ці частини є важливими емоціогенними вузлами, що утримують 

увагу читача, а тому й потребують драматургічної обробки. Залежно від інтенцій 

журналіста, лід інтерв’ю може містити не лише інформацію, яка ідентифікує 

співрозмовника, але й опис з місця події, коротку історію, міні-замальовку чи 

документальний образ, крізь призму якого сприйматиметься весь матеріал. В 

авторському початку можуть бути представлені роздуми, оцінки, спостереження 

журналіста щодо предмета мовлення. Вступна частина формує своєрідне осердя 

емоційного тону публікації, налаштовуючи читача на відповідне її сприйняття. 

Характер ліду віддзеркалює специфіку презентації матеріалу. Притаманним для 

дифузного інтерв’ю стали емоційно наповнені кінцівки, в яких співрозмовник, 

розкриваючи певні життєві подробиці, самостійно завершує свій портрет або 

журналіст вводить новий епізод чи постать, які пропонують інший погляд на 

предмет мовлення.   

Описуючи інтерв’ю, В. фон Ла Рош вказує на дві його форми – жорстку 

(зв’язану) та вільну. У першому випадку в тексті відтворено безперервний діалог, у 

другому – текст містить різного роду переривання у вигляді непрямої мови, 

авторських відступів [120, с.134]. Розмивання жанрових меж інтерв’ю спричинило 

виникнення його видової різнорідності, безлічі класифікацій [27, c.49], [92], [93, 

с.36] , [120, с.134], [162, с.15],  [185], [186, с.113], [209, c.70-71] та ін.  

Загалом усі інтерв’ю є спрямованими або на висвітлення події, позиції 

компетентної (авторитетної) особи щодо злободенної проблеми та стану справ у тій 

чи  тій сфері життя, або на висвітлення коментаря чи на розкриття власне самої 

особистості співрозмовника, створення його портрета.  

Отже, інтерв’ю, зокрема його побудова у вигляді “запитання-відповідь”, є 

специфічною медійною формою передачі інформації, де присутність ключової 

особи надає повідомленню більшої переконливості. Така його особливість формує 

ефект рухомості тексту, а тому в реципієнта виникає враження, ніби він є активним і 

безпосереднім учасником діалогу. Інтерв’ю має потенційні можливості для 

розбудови насиченої емоційно-експресивної структури, чому, насамперед, сприяють 

властиві йому суб’єктивність мовлення, драматургія викладу матеріалу та здатність 
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до асиміляції з іншими жанровими формами. Кожен із цих моментів надає додаткові 

можливості авторові у формуванні емоційно-смислового напруження тексту.  

 

2.2. Побудова тексту 

 

Факт використання медійниками емоційно-експресивних засобів з метою 

інтенсифікації впливогенності публікацій є беззаперечним. Про це говорить низка 

різнобічних наукових розробок, присвячених дослідженню особливостей 

увиразнення медіатекстів, шляхів підсилення прагматичного ефекту. Наше завдання 

– простежити, як ці засоби сприяють реалізації емоційно-експресивної  структури 

тексту і допомагають передати емоційний зміст реципієнту. Саме тому прагнемо не 

виокремити засоби емоційного підсилення, а описати їх комплексну дію як 

повноцінної текстової структури.    

 

2.2.1. Заголовковий комплекс та кінцівка  

Усі медійні публікації потребують майстерного підходу до створення їх назв. 

Заголовок не лише технічно – за допомогою шрифтового виділення та позиції 

розташування – виділяє матеріал на шпальті газети з-поміж інших, але й змістово 

наповнює його. Незважаючи на порівняно невеликий обсяг цього елемента, він є 

своєрідним осердям журналістського матеріалу, а тому потребує першочергової 

уваги автора публікації.  

Закономірно, що знайомство з кожним твором розпочинається саме з його 

назви. Як слушно зауважує З. Блисковський, “заголовок – це перше слово автора в 

його заочній бесіді з читачами. З назви розпочинається шлях книги до розуму та 

серця людського” [18, с.10]. Ці судження цілком справедливо спроектувати й на 

журналістські публікації. Так, у французькій науковій думці існує переконання, що 

заголовок є “тріумфальною аркою” [43, с.65], оскільки він має зацікавити, 

заінтригувати, змотивувати читача пройти крізь причинені двері, має викликати в 

реципієнта бажання перейти до наступного рядка і переглянути весь матеріал. 

Доречність заголовка, його смислова ємність впливають на встановлення контакту 



 71 

та подальшу комунікацію між автором і читачем, адже як порівняно формально-

семантична автономна одиниця він  формує загальне оцінне враження реципієнта 

про матеріал [112, с.122]. Саме тому науковці розглядають назву як своєрідний 

критерій ефективності тексту: від нього залежить, зупиниться читач на цій 

публікації чи залишить її поза своєю увагою.  

Заголовок – такий структурний елемент тексту, який має сприяти цілісності 

змісту, а не порушувати його. Описуючи функціональні можливості назви 

публікації, В. Іванов зауважує, що “гарний заголовок у газеті – це концентроване 

відображення головної ідеї твору, головної думки автора, але відображення 

лаконічне, максимально стисле, чітке, конкретне” [78, с.110], чим і пояснюється 

взаємозумовленість заголовка з текстом. Так, О. Тертичний наголошує, що не 

увінчаний гідним заголовком текст, не можна вважати завершеним [208, с.80]. 

Заголовок не обирається автором, а “диктується обставинами, метою, ситуацією, 

сферою свідомості, що бере участь у сприйнятті, зверненістю до емоцій та розуму” 

[217, с.90].  Заголовок не може бути вдалим, якщо він за смислом та емоційним 

забарвленням не формує того фокусу, який об’єднує всі частини матеріалу, і не є 

центром його логічної, змістової та образної структури [149, с.71]. На думку 

Т. Кузнєцової, “заголовок як рамковий знак є синергетичним, у ньому міститься 

весь емоційно-експресивний, когнітивно-асоціативний потенціал усього матеріалу” 

[112, с.123]. 

За своєю природою назва твору має бінарний характер, чітко виражений ремо-

тематичний характер. Заголовок не лише зосереджує увагу на тому, що вже криється 

в ньому, а й скеровує на те, що буде викладено потім [183, 112]. Назва налаштовує 

читача на сприйняття подальшого тексту, актуалізує у його свідомості вже відоме й 

спонукає до пошуку нового.  

Вагому роль відіграють ефекти ошуканого та посиленого очікування [118, 

с.46-57], що сприяють більш активному й емоційно зацікавленому прочитанню 

медіатекстів. При навмисному їх моделюванні автором виразність газетної 

публікації підвищується. Так, ефект обманутого очікування виникає у випадку, коли 

інформація, винесена автором у заголовок, при подальшому прочитанні тексту 
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спростовується й передбачення читача не виправдовуються. Це змушує реципієнта 

задуматися над тим, яку мету переслідував автор, і шукати відповідь у подальшому 

тексті. Ефект посиленого очікування виникає за умови, коли заголовок лише 

натякає, інтригує, однак лишається імпліцитним для реципієнта. “Читацькі емоції 

здивування, інтересу, зацікавленості зберігаються до сприйняття вузлового відрізку, 

після якого стає зрозумілим смисл заголовку” [118, с.57]. Ці особливості діяльності 

заголовків ще раз підкреслюють, що назва твору є першим епізодом смислово-

емоційного наповнення матеріалу, його ядром, в якому закодовано ідейний зміст 

публікації. 

За характером завдання заголовки розподіляють на два типи. Якщо він 

спрямований лише на поінформування аудиторії про щось нове, то це 

інформаційний заголовок. У разі, коли заголовок покликаний створити інтригу, 

здивувати, емоційно вплинути на реципієнта, його називають мотиваційним. При 

цьому науковці зауважують, що практично кожному текстові можуть бути властиві 

обидва типи [43, с.66]. 

Як важливий структурний елемент твору, заголовок зумовлюється і його 

жанровою специфікою. Для жанру інтерв’ю, який зазвичай відносять до 

інформаційної жанрової групи, мають бути властивими і такого ж типу заголовки. 

Водночас тривалі процеси дифузії та асиміляції посприяли розширенню меж та 

можливостей інтерв’ю, що дозволяють поєднувати як інформаційні, так і 

мотиваційні заголовки.  

Серед найпопулярніших і найтиповіших заголовків інтерв’ю можна виділити 

заголовок-цитату. Виносячи у заголовок цитату героя, автор у такий спосіб 

виокремлює провідну ідею, переконання співрозмовника щодо актуалізованого 

питання. Проте це не знецінює смислово-емоційного навантаження заголовка, а 

здебільшого сприяє поглибленню думки, оскільки, виносячи ті чи інші репліки 

співбесідника в назву (здебільшого вони зазнають деяких трансформацій – 

перефразування, гра слів, відрив від основного контексту), автор має певні мотивації 

і, відповідно, вкладає в нього додатковий зміст. Це ще раз підкреслює діалектичну 

природу емоційності текстів інтерв’ю, адже навіть перші рядки – заголовки – цих 
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публікацій є результатом спільної мисленнєво-творчої діяльності журналіста та його 

співбесідника.  

Загалом цитація є поширеним способом називання інтерв’ю, адже 

висловлювання співбесідника завжди приваблюють аудиторію. Незважаючи на те, 

що в основі таких заголовків та підзаголовків лежать висловлювання 

співрозмовника, досить часто вони вирізняються емоційною виразністю, що 

досягається різними шляхами, зокрема частими запозиченнями термінів із інших 

галузей діяльності, використанням афоризмів, народної мудрості, гумору, іронії, 

вражаючої деталі, натяку, смислового протиставлення, тропів, вживанням 

діалектно-жаргонної лексики, ідіом, фразеології та власне називанням емоцій чи 

опису емоційних станів та інше. Особливо поширеною є заголовкова комбінація, що 

виникає внаслідок єдності авторської назви та винесеної цитати в підзаголовок 

(інколи навпаки), напр..: Шевченко і музика: “Якби я був двічі рабом, за віолончель я 

б продав себе у рабство втретє…” (Д. – 2009. – 27 березня).  Заголовки-цитати, 

підзаголовки певною мірою виражають ціннісні пріоритети, погляди, життєві 

орієнтири співрозмовника. Досить часто заголовки-цитати є висловленням героя про 

самого себе, своєрідною автобіографічною деталлю, думкою особистості про свою 

персону. Водночас привертає увагу те, що емоційний компонент у такого типу 

заголовків є компіляцією майстерності журналіста та індивідуальності його 

співрозмовника.  

Аналіз текстів інтерв’ю свідчить, що потужний емоційно-експресивний ефект 

може виникати внаслідок: 

- смислового контрасту:  “Розжалування за заслуги?” (ВЗ. – 08.08.2007 р.), 

“П’єр Рішар: Я ледар, який змушений багато працювати” (до 75-річчя актора) (Д. 

– 20 серпня 2009 р.), “Відкрити невідоме у відомому” (ЗП. – 2009. – 16 листопада), 

“Чи можна оформити лікарняний для здорової дитини” (ЗП. – 2009. – 19 

листопада), “У конфліктних умовах з комфортом” (ЗП. – 2006. – 30 листопада); 

- запозичень з інших галузей (медичної, економічної, сфери інформаційних 

технологій, спорту, природних явищ та ін..): “Давнє кохання не іржавіє…” (ВЗ. – 

2007. – 07 листопада), “Одкровення швейцарського банкіра. “Як зруйнувати 
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«злоякісну» монополію” (Д. – 2009 – 09 липня), “В. Гуржос: Країні потрібен 

«тягач», що зможе зрушити з місця нашу економіку” (Д. – 2009. – 05 серпня), 

“Гройсман: Дуже боюся, щоб не сталося «перезавантаження» конфліктів” (Д. – 

2009. – 11 серпня), “В. Ющенко: Наша країна ще не виховала «породистих» 

політиків” (Д. – 2009. – 28 серпня),  “А. Єрмолаєв: На хвилю популізму чекати не 

потрібно, бо нас уже затопило”  (Д. – 2009. – 29 серпня), “Синдром «божевільного 

покупця” (ВЗ. – 2007. – 07 листопада), “Як зупинити земельний дерибан…” (Д. – 

2009. – 16 квітня), “Забіг на виборчу дистанцію з бар’єрами” (Д. – 2009. – 1 

вересня), “Ціна «перехватизації»” (Д. – 2009. – 14 жовтня).  

- алюзії: “Євген Кисельов: Прошу вас, дорогі українські читачі, благаю – не 

заздріть Росії!” (Д. – 2009. – 03 березня);  

- використання ідіолексем та ідіословосполучень, пов’язаних із суспільно-

політичним устроєм: “Я ніколи не пробачу той час. Л. Бронєвой про злочин 

сталінізму та свободу без відповідальності” (Д. – 2009. – 12 листопада), “Ціннісні 

пріоритети і «постсовкові» реалії. В. Огризко: Сьогодні Україна поза зоною 

безпеки” (Д. – 2009. – 17 липня); 

- перефразування: “І. Пєтухов: Ми – стійкі віртуальні солдатики”  (Д. -  

2009. – 04 березня), “Хат скраю немає!” (Д. – 2009. – 27 листопада), “ Д. Видрін: 

“Українська політика з фабрики смислів перетворилася на фабрику зірок” (Д. – 

2009. – 05 вересня), “Рецепт» успішної України. М. Жулинський: Наші політики 

наступають на одні й ті ж граблі, навіть якщо до них вони прироблять 

європейський держак” (Д. – 2009. – 29 грудня), “Театр однієї пісні” (Д. – 2011. – 

25-26 березня); 

- застосування іронії: “Щось я вам, пане політику, не надто вірю…” (Д. – 

2009. – 18 грудня); 

 - оцінка, введена шляхом показу ситуації з використанням знакових 

топонімів: “Мені дозволяли виступати лише у Сибіру” (Д. – 2006. – 04 листопада), 

“Чорнобиль – живий…” (Д. – 2009. – 01 вересня), “Чорнобильська хмара вбила 

наш імунітет” (ВЗ. – 2009. – 12 листопада) (на експресивізацію цих топонімів 

вплинули соціально-історичні чинники, внаслідок чого Сибір, Чорнобиль 
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викликають негативні емоції, бо символізують ворожу політику щодо України [227, 

307].) 

- вживання слів на позначення емоцій, опис емоційних переживань, 

застосування лексем, у значенні яких є емоційно-оцінні конотації:  “Любов 

оселилась у нашому домі і не збирається його покидати…”  (ВЗ. – 2006. – 12 

травня), “Галя Карпа: Я маю щастя бути «тут» і «зараз»” (Д. – 2009. – 03 липня), 

“Для мене дуже важливо, щоб на знімальному майданчику панувала атмосфера 

любові» - німецька актриса Ж. Шигула – жива легенда європейського кіно” (Д. – 

2009. – 14 серпня), “О. Воронцова-Михайлова: Важко дивитися на людські 

страждання…” (Д. – 2009. – 26 серпня), “І. Малашенко: Україна дає мені щасливу 

можливість повноцінно працювати тут”(Д. – 2009. – 26 березня), “Український 

пульс у Ванкувері. Ігор Осташ: Мені подобається позиція Національного 

олімпійського комітету” (Д. – 2010. – 28 січня); “Ада Роговцева: «Останню 

пропозицію руки і серця отримала у 60 років, і дуже сміялася»”(ВЗ. – 2013. – 17-23 

жовтня 2013). 

- словесного каламбуру: “П’ятдесят повних «Склянок часу». У Каневі 

побачило світ ювілейне число приватного літературно-мистецького журналу” (Д. – 

2009. – 18 серпня), “Не снідати «сміттям» і не вечеряти непотребом” (ЗП. – 2009. 

– 2 липня), “Результат 16-річної політики загравання” (Д. – 2011. – 17 серпня); 

- квазі-цитування: “Є – язик, але немає – мови” (Д. – 2009. – 21 липня); 

- смислового протиставлення чи зіставлення: “Як не задушити в 

«опікунських» обіймах держави місцеве самоврядування? В. Куйбіда: Щороку 

чисельність сільського населення зменшується на один відсоток” (Д. – 2009. – 30 

липня), “ Любко Дереш: «У фінансовому сенсі я – «бруднокровка” (ВЗ. – 2007. – 31 

жовтня), “Олег Скрипка: «Хочу, щоб мої сини не росли культурними зомбі” (ВЗ. – 

2007. – 10 листопада), “Не все так погано? Плюси, що принесе криза ринку праці 

України” (Д. – 2009. – 15 січня), “Любомир Гузер: Ми хочемо дати людям трошки 

світла в сьогоднішній темряві” (Д. – 2009. – 16 квітня), “Про нові виклики та 

старі підходи. Д. Стайнберг: Ми шукатимемо шляхів розширення наших відносин” 

(Д. – 2009. – 29 квітня), “Музика на війні” (Д. – 2009. – 30 квітня), “Ресурсне 
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прокляття” (Д. – 2009. – 17 листопада), “Рік катастрофи і тріумфу” (Д. – 2014. – 

26-27 грудня);   

- використання фразеологізмів, ідіом: “Багатства є, а грошей – кіт наплакав” 

(ЗП. – 2008. – 29 травня), “Просто порада. Урбан Руснак: Декларації та реформи в 

країні мають йти рука в руку” (Д. – 2009. – 13 січня), “Слабка ланка” (Д. – 2009. – 

30 травня), “Безплатний сир буває тільки в мишоловці…” (ВЗ. – 2007. – 05 

листопада), “Крок за кроком – прийти на поміч” (ЗП. – 2011. – 1 грудня), “Біду 

куками розведу” (ЗП. – 2013. –15 серпня); 

- метафоризації: “Країна сільських цвинтарів” (ЗП. – 2008. – 24 квітня), 

“Самовираження – шипова троянда серця …” (ЗП. – 2009. – 09 квітня), “Олег 

Лишега: «Найбільший материк поезії – не в слові, а біля слів” (ВЗ. – 2009. – 13 

листопада), “Л. Фінкель. Без української книжки наша країна стоятиме на 

колінах” (Д. – 2009. – 19 грудня), “20 років «сліпої» революції” (Д. – 2011. – 23 

серпня); 

- оксюморону: “Сумне добро” (Д. – 2009. – 12 листопада);  

- порівняння: “Мене викинули на розтерзання, як викручену ганчірку…” (ВЗ. 

– 2007. – 31 жовтня), “А. Толстоухов: Кон’юнктуристів у політиці стільки, скільки 

перцю в борщі” (Д. – 2009. – 11 грудня), “Павло Коробчук: «Люблю несвідомо 

вичікувати метафори – як лев свою здобич у хащах»” (Д. – 2011. – 25-26 березня), 

“Малювати писанки, як долю” (ЗП. – 2012. – 5 квітня); 

- метонімії: “І. Чубайс: Чим швидше Україна підводитиметься на ноги, тим 

легше буде Росії” (Д. – 2009. – 22 грудня), “Україна втомила всіх своєю 

нерішучістю” (ВЗ. – 2013. – 07 листопада); 

- алегорії: “Вихований Україною і Латвією” (ЗП. – 2008. – 30 квітня), 

“Карасі чи щуки?” (Д. – 2011. – 9 серпня); 

- тавтології: “Прийде у Веселе веселе життя” (ЗП. – 2009. – 14 листопада); 

 - використання зменшено-пестливої лексики: “Я дочка твоя, мій гордий, 

маленький народе!” (ЗП. – 2009. – 26 грудня); 

- символічні образи: “Від Берди до Парнаса” (ЗП. – 2007. – 19 травня). 
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Отже, характерною рисою сучасних газетних заголовків є їх двозначність, яка 

спрямована на формування гумористичного чи іронічного підтексту. Водночас це 

явище не є взаємозумовленим темою та змістом медіаповідомлення [204, с.101].  

 Не менш вагомою в реалізації емоційного наповнення інтерв’ю є вступна 

частина тексту (лід, вріз), в якій журналіст знайомить аудиторію з тим, про що (чи 

кого) йтиме далі мова, однак не викладає всієї сутності проблеми. Саме в цьому 

структурному елементі експліковано авторські інтенції подальшої розмови зі 

співбесідником. Лід ідентифікує предмет мовлення й “органічно переходить у 

серцевину розповіді” [70, с.116]. Лід – це не лише підґрунтя для рецепції читачем 

всієї публікації, але й рушійна сила для автора в написанні подальшого тексту. На 

думку В. Здоровеги, “вдало знайдений стрижень набуває властивостей своєрідного 

літературного магніту, до якого притягається лише те, що має магнітну природу і 

відпадає все несуттєве, непотрібне” [70, с.116].  

Науковці вказують на дві функції врізу: інформаційну та мотиваційну. Якщо в 

першому випадку вріз інформаційно доповнює назву твору, то в другому – він має 

зацікавити, заінтригувати реципієнта, схилити його до знайомства з публікацією. 

Відповідно до виконуваних функцій усі ліди розподіляють на інформаційні та 

мотиваційні [43, с.72]. Загалом видів ліду існує досить багато [70, с.115-116], 

оскільки залежно від матеріалу інтерв’ю, особливостей його організації та 

авторських інтенцій лід може бути розбудований по-різному. Багатогранність врізів 

вказує на великі можливості реалізації творчого “я” автора, а разом з тим на високу 

потенційну емоційність цього елементу публікації. Вступна частина формулює 

своєрідне осердя емоційного тону публікації, налаштовуючи читача на відповідне її 

сприйняття. Характер ліду віддзеркалює специфіку презентації матеріалу. Власне, 

на цьому рівні автор та реципієнт входять у тісний діалогічний зв'язок.  

Найчастіше журналісти, з метою представити свого співрозмовника, 

використовують лід-ідентифікацію, який вказує на особу співбесідника.  

Проте, прагнучи заінтригувати, сказати читачеві щось додатково, більше, ніж 

просто назвати свого співрозмовника, автори вдаються й до інших типів ліду. 
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Емоційність ліду виникає внаслідок введення образних описів, вираження 

авторських вражень від побаченого, відчутого, його оцінки.  

Лід-розповідь, у якому автор зазвичай коротко переказує зміст подальшого 

інтерв’ю. Здебільшого такі вступи використовують у публікаціях на складні 

суперечливі теми (проблемні інтерв’ю). Емоційне наповнення цих лідів формується 

внаслідок введених автором яскравих деталей, цікавих епізодів, емоціогенних 

ситуацій. Наприклад: “Довга дорога до батька” (ЗП.  – 2006. – 13 липня) 

(детальний аналіз тексту інтерв’ю подано в одному з наступних підрозділів). 

Історією-розповіддю є й лід до інтерв’ю “Львівській четвірні уже 5 років! «Любов 

оселилась у нашому домі і не збирається його покидати…” (ВЗ. – 2006. – 12 травня): 

“Як швидко летить час! Здається, зовсім недавно Львів облетіла сенсаційна 

звістка, що … народилося відразу четверо дітей-близнюків – три дівчинки і 

хлопчик. А минуло вже понад п’ять років... Журналісти відразу нарекли їх 

“львівським квартетом”. Я бачила цих малесеньких крихіток у кювезиках, 

розмовляла на другий день після пологів зі змученою, але мужньою і надзвичайно 

вольовою їхньою мамою – Оленою Шпагіною. Після того бувала у новій оселі… 

Відвідувала родину, коли дітей охрестили, а потім – коли їм був рочок. І ось уже 

Нікіті, Насті, Вікторії та Катрусі виповнилося по п’ять років. Згадайте, скільки 

клопотів, турбот, недоспаних ночей вимагає новонароджене немовля, - а тут 

усе було помножене на чотири! … Оленка і Дмитро надалі привітні, охоче 

розповідають про своїх дітей... Як каже пані Олена, “маленькі діти – малі 

проблеми, великі діти – більші проблеми, але всі щасливі. І ми, батьки, і дві 

бабусі, і два дідусі, яких дуже люблять дітки, чекають на них, відчувають їхню 

близькість. З появою дітей любов оселилася у нашому домі і не збирається його 

покидати!”. 

 Художньо обрамленим є лід інтерв’ю з елементами нарису “Доктор 

Боржковський із роду Руданських: слідами предків” (Д. – 2010. – 29 січня): “У лініях 

знаменитих родів, причому, здавалося б, із великою віддаленістю, інколи виникають 

символічні збіги, які стають прологом нових уявлень про історичну особу. Такі ж 

паралелі простежуються, зокрема, в датах народження та професійному виборі 
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великого українського поета, талановитого лікаря ХIХ століття Степана 

Руданського і його правнучатого небожа… Але якщо автор українського варіанту 

«Іліади», …свої героїчні та трагічні підступи до опанування лікування долав у 

байдужому до нього голодному та холодному Петербурзі…, то Боржковський… 

значний період своєї хірургічної біографії провів на військовій службі в північних 

широтах…  В родині священика Василя Івановича Руданського … будинок його услід 

за синами … почув голос новонародженої дочки Ольги. Вона ж, власне, й перекинула 

життєдайний струмочок до мого сьогоднішнього співбесідника…”.  

Прикладами виявлення авторської майстерності саме у цій структурній 

частині інтерв’ю є матеріал Г. Кліковки “Не снідати «сміттям» і не вечеряти 

непотребом” (бесіда з гастроентерологом про особливості літнього харчування): 

“Полуниця цим літом ну ніяк не смакувала. Великі ягоди чомусь відштовхували 

своєю «правильністю», нагадуючи експонати з пап’є-маше, а маленькі дорогою на 

базар десь втрачали свою духмяність. Ранні помідори тугими плодами і 

жовтуватими прожилками на розрізі натякали, що над ними чудово потрудилася 

рука господаря-«хіміка». Ось уже й абрикоси продають, і ми підозріло розглядаємо 

їх навіть у бабусиних селянських корзинах…” (ЗП. – 2009. – 2 липня). 

Цікавим прикладом ідентифікації співрозмовника є лід до інтерв’ю “Галина 

Пагутяк: «У Кам’янці-Бузькій відшукала маленьку Італію»” (ВЗ.  – 2014. – 17 

жовтня): “Вийти з дому і просто піддатися власній інтуїції, нюху і зору. Саме так 

розпочинала свої мандрівки Галичиною письменниця Галина Пагутяк. У її новій книзі 

— невідомий світ маленьких галицьких містечок і сіл, який дивує, надихає, 

дратує, кидає в розпач, але все ж залишає по собі приємний післясмак заново 

відкритої провінції. …” 

Творчо обіграно автором представлення співрозмовниці та її книги в інтерв’ю 

“Надійка Гербіш: «Пишу всупереч тому, що відбувається навколо»” (ВЗ. – 2014. – 

23 вересня): “Відверта, зі щирою усмішкою й добрими очима, письменниця 

Надійка Гербіш огортає теплом усіх, хто потрапляє в її орбіту.  
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Тож не дивно, що її “Теплі історії…” розлітаються в книгарнях наче гарячі 

пиріжки – у нелегкі часи читачам хочеться зігрітись бодай добрими 

розповідями.” 

Авторські роздуми з приводу ситуації, що склалася викладено в ліді до 

інтерв’ю “Наталія Черниш: «За будь-якої розв’язки подій загнати українців у 

минуле вже не вдасться»” (ВЗ. – 2014. – 12 лютого): “Майдан поділив Україну не на 

Схід і Захід. Він став островом свободи, символом громадянської гідності посеред 

пучини покірності чи апатії, які глибоко засіли у головах мільйонів. 

Скільки ще потрібно часу і який диктаторський прес, щоб українці вичавили з 

себе раба, позбувшись убивчих “совкових” генів? ” 

У публікаціях жанру інтерв’ю поширеними є змішані ліди, де автор переплітає 

особисті спостереження, роздуми та враження про зустріч із автобіографічними 

деталями життя співбесідника. У такий спосіб журналіст показує своє ставлення до 

героя, що задає певного емоційного тону інтерв’ю. Таким прикладом є вріз до 

інтерв’ю про Любка Дереша: “…дивує зрілістю текстів та суджень. На відміну від 

своїх героїв, не курить, не п’є, не вживає наркотиків та ненормативної лексики. … 

демонструє вміння наполегливо працювати.  …Любко виявився пунктуальним до 

хвилини” (ВЗ. – 2007. – 1 листопада). Подібно, але по-своєму, представлено 

співбесідника в інтерв’ю «Зробити країну багатою можна лише на засадах 

духовності”, – переконаний бізнесовець і меценат Дмитро Зусманович (ЗП. – 2011. – 

12 травня). Від початку ліду журналістка описує: “Концертний зал імені Глінки не 

міг умістити того вечора всіх бажаючих. Не вистачало приставних стільців. Тиша 

така, що чути кожне дихання”. 

Авторські враження відтворені через документальний образ в інтерв’ю про 

собачий притулок (“Про собак і людей” (Д. – 2010. – 22 січня): “Гостей 

зустрічають з десяток різнокаліберних собак; перед ворітьми, на ланцюгу, басить 

масивний пес московської сторожової породи – сліпий, але дуже активний 

Веніамін. Утім, це радше задля привітання: при ближчому знайомстві пістряве 

населення виявляється навдивовижу доброзичливим і дуже товариським. … 

Найменші постояльці на зразок пекінеса Люсі (про неї йтиметься нижче), 
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живуть у будинку. Видно, що клопоту у Лілії з цим хвостатим народом чимало, 

проте робить вона все з любов’ю, терпляче й професійно. Після годування, 

прибирання та переговорів з потенційними господарями сідаємо розмовляти”. 

Такий авторський підхід – опис з місця події (репортажні елементи) – надає більшої 

достовірності викладеної в публікації інформації, що підсилює впливогенність 

матеріалу.  

У ліді-капризі автор не безпосередньо знайомить читача зі своїм 

співбесідником, а обігрує ситуацію зустрічі. Така своєрідна “гра” нагадує короткий 

репортаж із місця події, адже іноді ліди містять спостереження журналіста та його 

емоційні враження від побаченого. Цей авторський підхід сприяє наближенню 

ситуації до реципієнта, надає їй більшої достовірності, що створює ефект  

впливогенності поданої інформації. Подібний хід розбудови ліду спостерігаємо на 

прикладі інтерв’ю “Мерсі боку, Портосе. Валентин Смирнитський: «Ми всі 

поставилися до «Скарбів Мазаріні» з великою недовірою»” (ВЗ. – 2007. – 16 

серпня): “Аж ніяк не всі актори під час львівських зйомок продовження саги від 

Юнгвальда-Хількевича “Повернення мушкетерів , або Скарби кардинала Мазаріні” 

погоджувалися на інтерв’ю, мотивуючи це втомою.  

 Довелося схитрити: добряче “помуркавши” з Арамісом-Старигіним (до 

речі, розговорила його – невтомного серцеїда на екрані і в житті – на вічній, 

жіночій, темі), зважилася попросити Ігоря Володимировича особисто підвести 

мене до Портоса-Смирнитського, який щойно вийшов з майданчика і, втомлений, 

впав у шезлонг. Інтуїція мене не підвела – спрацювало! Дякую, пане Арамісе!”. 

Такий авторський підхід створює можливість читачеві стежити за розвитком подій. 

Журналіст тут постає і як професіонал, і як звичайна людина, яка заради того, щоб 

поспілкуватися з відомим актором, вдається до маленьких хитрощів. У такий спосіб 

комунікат створює привітну, дружню атмосферу, що впливає на сприймання 

публікації реципієнтом. 

Лід-коментар може бути вибудуваний на контрасті та перефразуванні 

крилатого вислову: інтерв’ю “Велика перспектива малого бізнесу” (Д. – 2010. – 21 
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січня): “Якщо великі експортно орієнтовані підприємства активно субсидіювала 

держава, то малим переважно діставалась «дірка від бюджетного бублика»”. 

Фразеологізм може стати й основою для вибудови ліду: “Варто згадати …, 

що Альберт Камю, …, порівнював життєво необхідну працю відтворення й 

відновлення демократичних ідеалів у кожному новому поколінні з пекельною (проте 

не абсурдною) працею Сізіфа. Саме про це коло проблем іде мова у бесіді 

кореспондента «Дня» з  професором Сергієм Кримським” (Д. – 2010. – 13  січня). 

У ліді автор здатен створити такий образ, крізь призму якого сприйматиметься 

вся подальша бесіда: “Якщо порівняти мистецтво із розбурханим морем, то по-

справжньому нова хвиля з’являється в ньому під час зміни поколінь, кожні 

п’ятнадцять - двадцять років.  

Про рок, експеримент і традицію в мистецтві ми з паном Юрієм розмовляли 

за склянкою лимонного соку” (“Юрій Шаріфов: «За радянських часів українських 

артистів зобов’язували одягати на сцену вишиванки” (ВЗ. – 2007. – 04 серпня). 

Багатоманітність варіацій ліду вказує на великі можливості реалізації творчого 

“я” автора, а разом із тим і на високу потенційну емоційність цього елемента 

публікації. Вступна частина формулює своєрідне підґрунтя/засади емоційного 

спрямування/наповнення публікації, налаштовуючи читача на відповідне її 

сприйняття. Характер ліду віддзеркалює специфіку презентації матеріалу.  

Заразом із метою підвищення емоціогенності ліду під час його розбудови 

автори вводять смислові контрасти, використовують каламбури, образні описи, 

яскраві цитати, крилаті вислови, перефразування, що сприяє поглибленню смислу 

тексту та впливає на його емоційне наповнення. Лід є своєрідним стартом для 

сприймання інтерв’ю в цілому і втілює емоційно-смислову напругу тексту.  

Отже, лід – це важлива основа (кістяк) подальшої розбудови змісту інтерв’ю 

та формування його відповідного емоційного спрямування (наповнення). Зважаючи 

на те, що текст інтерв’ю організований як сукупність запитань та відповідей, автори 

намагаються максимально якісно використати лід. Прагнення журналістів 

привернути увагу реципієнтів, зацікавити, заінтригувати, стимулювати до 

знайомства з усією публікацією переплітаються з виявом майстерності журналіста 
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творчо переосмислювати дійсність. Багатоманітність структур лідy дає право 

говорити про них як про окрему форму творчого самовираження журналіста. Інколи 

ліди є настільки органічно змістовно й емоційно організованими, що можуть 

самостійно існувати як міні-тексти.  

Серед структурних елементів інтерв’ю важливою позицією є авторський 

вступ до інтерв’ю, в якому журналіст налаштовує читача на майбутнє сприйняття 

матеріалу в тому чи тому руслі. Початок може бути як публіцистичним, так і у 

вигляді підсумкового аналізу [85, с.185-186]. 

Так, публіцистичний вступ передбачає активізацію авторського “я”. У такому 

початку журналіст має можливість описати свої емоційні враження, виявити своє 

ставлення до співбесідника чи актуалізованої події. Перевагою другого типу 

початку є представлення узагальненого погляду на порушену проблему. Тут автор 

може вмістити не лише підсумки, а й подати певні прогнози. 

Досить активно цей структурний складник використовує запорізька 

журналістка В. Московцева. Здебільшого у своїх відступах авторка подає власні 

спостереження щодо проблемної ситуації (“Хворі діти і небезпечна старовина”, (ЗП. 

– 2009. – 06 жовтня) або ж персонажа-співрозмовника (“Ми не одинокі в цьому 

світі!” (ЗП. – 2009. – 16 липня), (“Я ніколи не казав «люблю»” (ЗП. – 2009. – 12 

вересня): “72-річний композитор вийшов на сцену … у білому костюмі… Сивий, 

високочолий, стрункий. …Іноді говорив – Євген Дмитрович, іноді – його музика. 

Важко сказати, що було цікавішим…” ) – (деталі, що формують образ), 

(“Українським пісням мене навчила бабуся” (ЗП. – 2009. – 03 жовтня): “…з 

гордістю розповідала про своє українське походження. А потім з таким вогнем 

заспівала…, що публіка, не втримавшись, підхопила приспів”). Журналістка вносить 

свої оцінки, які підтверджує деталями, епізодами з побаченого.  

Що лишиться у пам’яті читача залежить від кінцівки інтерв’ю, де міститься 

остання фраза. Вона може бути представлена як авторським висновком, 

узагальненням, так і словами співбесідника. Однак у будь-якому випадку кінцівка 

має містити сильне змістово-емоційне наповнення. У кінці інтерв’ю свій творчий 

портрет домальовує О. Лишега. Проте останні рядки звучать не як завершення, а як 
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своєрідний перехід до продовження його творчості: “…виїхав до Києва. Тепер 

повернувся до Львова… Це так непросто повертатися. Тепер знову шукаю Львів. 

Важко, так само, як важко шукати Київ. Ті, які я знаю, які люблю…” (“Олег 

Лишега: «Найбільший материк поезії – не в слові, а біля слів” (ВЗ. – 2009. – 13 

листопада). 

Останньою фразою можуть бути висновки співбесідника щодо порушеної 

проблеми, його погляд на шлях її розв’язання. Так, на запитання про те, чому 

сучасні українські театри нечасто ставлять А. П. Чехова, співрозмовниця, режисер 

за фахом, відповідає: “Тому що живемо в час ринкової економіки. І ніхто не хоче, як 

кажуть театрознавці, виходити “у вертикаль”. Всі хочуть бути “в горизонталі”. 

А про духовність забули...  

 Може, в Рік Чехова щось у нас зміниться? Дуже цього хочеться!” (Д. – 2010. 

– 29 січня). 

Прикладом такої кінцівки є остання фраза інтерв’ю “Інеса Братущик: «Солдат 

просив: «Можна, я вас за руку потримаю, ви так пахнете домом»” (ВЗ. – 2014. – 19 

вересня): “Потрібно об’єднатись в один великий кулак і тримати оборону.” 

Кінцівка-іронія, вибудувана на авторських роздумах: “Тож, чи прийде той 

час, коли українці зі своїх затишних “хуторів” зможуть одним “кліком” 

розраховуватися за комунальні послуги та купувати твори мистецтва на 

світових мистецьких інтернет-аукціонах?” (Д. – 2010. – 29 січня). 

Інколи, зокрема у портретних інтерв’ю, кінцівка вибудовується на авторських 

спостереженнях, на введенні додаткових постатей, через безпосередні дії та 

висловлювання яких читач може побачити особистість співрозмовника з іншої 

позиції. Прикладом цього є кінцівка до інтерв’ю “Богдан Стельмах: “Нікому не 

крутив голови віршами” (ВЗ. – 2007. – 04 серпня), де через образ онука авторка 

експлікує свого співбесідника як гарного дідуся:  “До майстерні влетів його 

дев’ятирічний онук Богданчик, і вся моя увага переключилася на нього. В секунді 

допоміг поміняти батарейку у моєму диктофоні, потім натиснув якусь кнопочку на 

фотоапараті (“ліпше, пані, відео, ніж фото”). Згадав, що вранці був з дідусем у 

дитячому таборі на Левандівці, і там було дуже цікаво, бо багато дітей, і він 
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читав дідові вірші. Сказав, що “ходить на акробатику, стрибає з даху гаража. І 

що в них дуже гарне подвір’я, яке зробив дідусь, але довкола повно розбишак, котрі 

рвуть квіти і кидають качани. І якби не він, Богданчик, то невідомо що було б!..”. 

Прикладом такого авторського прийому є кінцівка до інтерв’ю “Жива легенда 

Бердянська” (ЗП. – 2011. – 30 червня): “Із ним дуже легко. …коли він працює, 

забуває про все на світі, навіть про їжу. Нам цікаво вдвох. У домі часто бувають 

гості. Микола вміє слухати, а це не всім дано. …” Із закоханістю розповідає 

дружина про свого чоловіка-художника.   

Разом із тим, щоб цілісно побачити механізм дії заголовкового комплексу, 

останній слід аналізувати в єдності з кінцівкою тексту. Закінчення – це підсумок 

інтерв’ю, який узагальнює все попередньо сказане співрозмовниками. У цій частині 

тексту автор може емоційно підкреслити головну думку, тезу проведеної розмови. 

Бувають випадки, коли право останньої фрази діалогу журналіст залишає за своїм 

співрозмовником. У такому разі саме ці слова стають важливим автобіографіним 

штрихом портрета співбесідника. Інколи заголовок, лід та закінчення інтерв’ю 

утворюють таку смислово-емоційну цілісність, що їх можна розглядати як окремий 

міні-текст.         

Таку єдність цих структурних елементів спостерігаємо в інтерв’ю “Я ніколи не 

казав «люблю»” (В. Московцева, ЗП. – 2009. – 12 вересня). Публікація під цією 

назвою присвячена бесіді з відомим композитором Євгеном Догою. Цікаво, що вже 

відразу в підзаголовку авторка зазначила, що герой спростував свої слова. Однак 

навіть після цього зауваження інтрига не зникає. Навпаки, на початку тексту читач 

віднаходить цю думку. Перші натяки на “спростування” звучать пізніше: “У 

кожному з моїх фільмів звучить тема кохання, - зауважує Дога. – І кожного разу я 

переживав любов. Чужу”. Остаточно воно “прочитується” лише в кінці всього 

тексту: “- Взагалі-то я людина сумна. Борони, Боже, комусь побачити, як я 

працюю! – і тут же сам себе спростував, кілька разів повторивши своє 

“заборонене” слово: - Але я люблю жити, люблю кохати, люблю працювати, 

люблю радіти!”. Ця кінцівка тісно переплітається із заголовком інтерв’ю і на 

перший погляд смислово контрастує з ним. Однак саме винесені в закінчення слова 
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співрозмовника домальовують його образ, розкриваючи ціннісні пріоритети та 

життєві орієнтири композитора.  

Емоційну цілісність складають заголовковий комплекс та кінцівка інтерв’ю 

“Любов оселилась у нашому домі і не збирається його покидати…” (ВЗ. – 2006. – 

12 травня). Слова співрозмовниці, винесені автором у заголовок повторюються в 

кінці ліду “З появою дітей любов оселилася у нашому домі і не збирається його 

покидати!”. Такий повтор сприяє емоційному підсиленню змісту тексту. 

Остаточно позитивного навантаження публікації надає кінцівка, вибудувана на 

словах співбесідниці: “…І ми щасливі! Шумна, весела сім’я. Я не терплю, коли 

мене жаліють. Адже справді це велике щастя, подарунок від Бога – гарні, здорові 

діти”. 

Привертає увагу інтерв’ю “Наталія Черниш: «За будь-якої розв’язки подій 

загнати українців у минуле вже не вдасться»” (ВЗ. – 2014. – 12 лютого), у якому 

заголовок та остання фраза (“За будь-якої розв’язки загнати українців назад у 

минуле вже не вдасться.”) є однаковими. Таке кільцювання думки надає 

підсилювального емоціогенного ефекту публікації. 

Отже, заголовковий комплекс – це сукупність структурних складників, що 

суттєво впливають на емоційний зміст публікації. Заголовок, лід, вступна частина, 

внутрішні підзаголовки в єдності з кінцівкою є вагомим стрижнем для реалізації 

емоційно-експресивної структури інтерв’ю.  

Функціональні особливості заголовку взагалі  реалізуються в трьох типах 

зв’язків, а саме: автор – заголовок, заголовок – текст, заголовок – читач. Така 

багатовекторна “діяльність” заголовка вказує на поліфункціональний характер цього 

невеликого, однак досить вагомого структурного елемента тексту. Заголовковий 

механізм є зв’язним ланцюжком, який покликаний мобільно активізувати увагу 

читача у сприйнятті авторського задуму, закодованого в тексті. 

 

2.2.2. Текстові особливості реалізації емоційного компонента  

На перший погляд, інтерв’ю може видатись досить простим жанром. 

Водночас, саме діалогічне підґрунтя вимагає від автора неабиякої майстерності, щоб 
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розкрити тему через систему власних запитань та відповідей на них 

інтерв’юйованого. Тому, коли йдеться про емоційність інтерв’ю, слід враховувати 

двокомпонентність такого тексту: запитання – відповідь, де перший компонент є 

стимулом, а другий – реакцією. Відповідно й емоційність інтерв’ю вибудовується 

двома мовцями. 

Загалом “текст інтерв’ю здебільшого являє собою своєрідний коментар того, 

що відбулося (або відбувається). У ньому панує не стільки факт, скільки ставлення 

до нього” [106, с.145]. На відміну від інших журналістських матеріалів, інтерв’ю не 

лише виражає думку автора, але й містить інтерпретацію висвітлюваної проблеми 

компетентною особою. Остання, відповідаючи на запитання, аналізує подану 

інформацію на підставі власного досвіду, співвідносить її із внутрішнім “я”, оцінює, 

реагує, цим самим впливає на емоційну тональність матеріалу. За таких умов 

авторський задум реалізовується шляхом відтворення дійсності на основі 

світобачення іншої людини (співбесідника). У цьому випадку повідомлення, подане 

у вигляді інтерв’ю, є персоніфікованим, оскільки містить особистісний компонент 

(див. за В. Моїсеїв [145, с.121]) у тлумаченні явища, коментар компетентної особи. 

Слушною є думка, що цінність інтерв’ю виявляється лише тоді, коли 

респондент є ключовою особою. Це може бути не обов’язково формальний лідер, а 

лідер реальний, легітимний, тобто людина, від якої насправді залежить хід подій [43, 

с.34].  Припускаємо, що чим ближчою тема розмови є для респондента, тим 

більшою емоційністю та експресивністю вирізнятиметься його мовлення.  

Це дає підстави виокремити дві характерні риси інтерв’ю. По-перше, це 

властиві йому достовірність та переконливість, зумовлені компетентністю 

співбесідника. По-друге, це здатність навіть до епізодичного відтворення 

внутрішнього світу особистості, її думок, настрою та сподівань [158, с.68]. Ці 

особливості створюють потенційні можливості емоційного наповнення текстів 

жанру інтерв’ю, що ґрунтується на відтворенні достеменної життєвої картини (яка 

за своєю природою вже може бути емоціогенною) та її трактуванні ключовою 

особою (коментар якої може вирізнятися експресивністю мовлення).  
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За будь-яких умов ініціатором інтерв’ю є власне журналіст, в основі 

спілкування лежить його задум та мета, якими він керується в процесі розбудови 

зібраного матеріалу. “Інтерв’ю – подія, яку журналіст “створив” сам (склав 

“сценарій”, вигадав канву основних “реплік”)” [241, с.61]. Тому й емоційність 

інтерв’ю насамперед моделюється журналістом-автором. Звідси домінантним 

прагматичним чинником інтерв’ю є інтенція, тобто намір журналіста [185, с.118] 

щось розповісти аудиторії, діалогізувати з нею. 

Запитання автора є своєрідними смисловими акцентами. Журналіст може 

вдаватися до певної методики розкриття свого співбесідника. Певно, він має вміти 

формувати своєрідні мовні конструкції, які б надихали респондента на гідну 

відповідь. Одним із таких способів є образні запитання, продумані, підготовлені 

журналістом відповідні метафори [94, с.34-35], [85, с.129-145] [241, с.61]. 

Наприклад: “… Мовляв, смажені каштани з вогню діставав я, а їдять їх інші 

люди?” (“Адам Ольковіч: «Мішель Платіні показав нам щось на зразок жовтої 

картки…»” (ВЗ. – 2008. – 06 березня). 

Звичним явищем є перефразування крилатих висловів: “Хто в Тулу – зі своїм 

самоваром їде, а Олег Лишега на власне святкування із калганівкою та яблуком 

прийшов…” (ВЗ. – 2009. – 13 листопада). 

Інколи запитання перетворюються на авторські вияви емоційної реакції: 

“Жах” (“Про собак і людей” (Д. – 2010. – 22 січня). Подекуди ці враження 

передаються шляхом використання відомих висловів із пісень, які вже стали 

загальновживаними: “Дивлячись на ваших собак, згадую пісеньку зі старого 

мультфільму: «Собака бывает кусачей только от жизни собачей» – ваші звірята 

мають дуже важкі історії, скалічені, однак добрі”.  

Навантаженню тексту емоційним змістом сприяють запитання-роздуми: 

“Зараз уже нікого не здивуєш купленими Майданами, продажем голосів на виборах і 

т.п. Яким чином цей процес хоча б призупинити, адже ж доживемо до того, що на 

всеукраїнському аукціоні продаватимуть посаду президента, а народ відкрито 

торгуватиме голосами. І, до речі, цікаво було б почути конкретну цифру: скільки 
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ваших активістів працювали за гроші, а скільки було волонтерів?” (“Золотий запас” 

(Д. – 2010. – 27 січня). 

В інтерв’ю “Сьогодні – пірат, а завтра – полковник” (ЗП. – 2012. – 14 квітня) у 

запитаннях авторки простежується певні характеристики особистості 

співрозмовника: “Пане Вікторе, у вас таке розмаїття ролей! …”, “Ваш полковник 

Смирнов (про роль співбесідника) теж промовистий без слів …”, “Вікторе 

Миколайовичу, ви людина з повним «кошиком» ідей, …”. 

Інколи беземоційні авторські запитання змінюють досить образні відповіді 

співрозмовника. Наприклад, на стримане запитання: “Яка твоя поезія?”, 

співрозмовник малює цілу картину: “Найкраще я собі уявляю вірш, коли заплющую 

очі, - це кардіограма. Чорний фон і нитка яскраво-зеленого чи жовтого кольору, 

що пульсує. То надривається, то стихає…” (“Він творить нову поезію. Андрій 

Любка: «Жарт, що я – позашлюбний син Андруховича, уже набрид»” (ВЗ. – 2008. – 

04 жовтня).  

Емоційно-експресивного ефекту блокам інтерв’ю надає й власне сама манера 

мовлення співрозмовника. Так, полемізуючи з приводу тієї чи тієї проблеми, 

ставлячи запитання й відповідаючи на них, висловлюючи свою думку, 

співбесідники дають можливість читачам спостерігати за розвитком їхньої думки і 

ставати активним учасником пошуку шляхів вирішення ситуації: “Щодо 

аглофабрики ми пропонуємо зробити таким чином.   

… Ця програма прийнята у 2000 році. Чому вони чекали протягом п’яти 

років, щоб зробити таку заяву? Адже сьогодні газо- і пилоочисні споруди вже 

повинні працювати.  

Ми плануємо зробити запити … Нам теж цікаво: невже це правда, що у 

світі немає методів очищення аглогазів?! …   

А тепер дивіться, позовна заява «Запоріжсталі» вимагає виключити пункти 

щодо аглофабрики в мартена, які отруюють повітря Запоріжжя. Але ж комбінат 

– не міфічна організація. …Що зміниться, якщо ми виключимо ці пункти з 

програми? Нічого. Буде тільки гірше, гірше, гірше…  
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Сьогодні 2006 рік. І ми говоримо, що переносимо ці заходи на 2014! Ми 

закладаємо міну для своїх дітей, онуків…”   (ЗП. – 2006. – 14 грудня). У своїй 

відповіді співрозмовник ставить запитання і дає відповіді (діалог у монолозі), 

закликаючи (залучаючи) як журналіста, так і читачів до роздумів (“а тепер 

дивіться”), показує зіткнення дії та протидії, негативні емоції, відчутним є 

обурення, що виливається в емоційну метафору-висновок.  

У таких випадках експресивність мовлення респондента формується 

насамперед синтаксичними засобами, здебільшого спрямованими на вираження 

адресності мовлення. Відповідь співрозмовника, вибудувана як комплекс 

“запитання-відповідь”, містить риторичні запитання, вигукові конструкції, що в 

своїй єдності імітує розмовність (див. [153, с.145]) 

Емоційність виникає також на основі інформації, а також внаслідок 

мовленнєвої поведінки співрозмовника. У відповіді співбесідника чергуються 

питальні та окличні речення: “Знаєте, скільки міг коштувати годинний ефір на 

каналах? Мільйон доларів. Тобто на одному з українських каналів пропозиція 

годинного ефіру оцінюється у вісім мільйонів гривень! І як вам така свобода слова, 

свобода вибору? На телеканалі, який у рейтингу десятий, щоб кандидату зайти в 

студію на двадцятихвилинне інтерв’ю, потрібно викласти триста тисяч. І про це 

обов’язково потрібно написати! То ж яку, питання, свободу слова ми здобули?” 

(“Золотий запас”, Д. – 2010. – 27 січня). Співбесідник свої враження вибудовує на 

контрасті змальованого образу та риторичного запитання: “… не раз ставив собі 

запитання: «Слухай, Арсеній, що ти з цим усім робитимеш і чи можеш щось 

зробити взагалі?” Розбиті, неосвітлені дороги, покинуті хати, вкрай бідні люди. … 

я дізнався, що людей можна «запалити»… “ (“Золотий запас” (Д. – 2010. – 27 

січня). 

Досить звичним явищем у відповідях співбесідника стала образність: “Навіть 

кільком зіркам на одному телевізійному небосхилі – не тісно і, сподіваюсь, 

комфортно. Головне, щоб їхні орбіти не «перетиналися»…” (“Замусолене 

словосполучення”, Д. – 2010. – 22  січня.).  



 91 

Інколи емоційний характер інтерв’ю формує співрозмовник, задаючи розмові 

певного тону: “Я б не стверджувала, що минулий рік завершився тільки в темних 

тонах, адже чогось однозначно хорошого чи поганого не буває  …  Криза оголила 

болючі для бізнесу питання, адже підприємці почали рахувати кожну копійку” – 

О. Кужель. (Д. – 2010. – 21 січня).    

 Емоціогенність формується й шляхом введення у текст роздумів 

співрозмовника, показу ситуацій, вибудуваних на протиставленні: “…ми ще мали 

певні сумніви … чи надійде на нашу адресу хоч одна справжня радіоп’єса, …Та 

коли … почали приходити бандеролі з десятками й сотнями радіоп’єс – стало 

зрозуміло, що конкурс дуже потрібен” (Д. – 2010. - 28  січня 2010)
15

.  

Цікавим прикладом є мовлення співрозмовника-політика, наповнене тропами: 

“Упевнений, що перші екзамени в нового президента будуть із економічних 

дисциплін: пікіруючий ВВП, мінусовий бюджет, нулі на казначейських рахунках, 

захмарні внутрішні й зовнішні борги.  … І євро-2012 плаче – мільярдів просить. 

Будь-кому, хто вступить на «пост номер один», негайно треба буде вдихнути 

життя в економіку. …  Подальші кроки будуть похідними від економічної 

реанімації…” (“Про нового президента і старі проблеми”, Д. – 2010. – 22 січня 

2010). “Стрілка взаємної недовіри зашкалює. Це прикра правда. Градус амбіцій – у 

червоній зоні, а у декого вже зірвало клапани. … Новий президент має 

пропонувати як платформу переговорів не портфелі, сфери впливу й тортики із 

залишків державної власності…” (“Про нового президента і старі проблеми”, Д. – 

2010. – 22 січня 2010). Відтворена у такий спосіб ситуативна “картинка” 

вирізняється своєю емоціогенністю.  

Вибудовуючи свій портрет, співбесідники розкривають свої  переживання: 

“…Та мені набридло телебачення – воно занадто технологічне. … А телебачення – 

“махіна”, …. Ти зобов’язаний вийти в ефір. Мене це вбиває, знищує” (“Наталка 

Могилевська: «У мене був великий страх перед бідністю»”, ВЗ. – 2008. – 26 

березня). “- Своїм виступом на Кубку світу я не задоволений … Вважаю, показав 

                                                 
15

 Зауважимо, що блоки, у яких відсутні засоби із яскраво вираженою експресивною виразністю, однак є емоціогенно 

змодельовані ситуації та лексика, яка виражає оцінку стану справ (напр..: епітети: “гарний продукт”, “добрі відгуки”, 

“велике зацікавлення” (Там само) теж розглядатимемо як такі, що містять емоційний компонент. 
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слабенький результат. … завершив змагання 5-м… А планував же зачепитися за 

медаль! Взяти бронзу було цілком реально…” (“Олександр Петрів: «Якби за вдалий 

виступ на Кубку світу були призові, на тренуваннях працював би більше”, (ВЗ. – 

2009. – 09 листопада). 

Емоційності публікації надають спогади співрозмовників, особливо, коли в 

них йдеться про емоціогенні ситуації. Такими розповідями наповнене інтерв’ю 

“Інеса Братущик: «Солдат просив: «Можна, я вас за руку потримаю, ви так пахнете 

домом»” (ВЗ. – 2014. – 19-21 вересня): “Коли виконувала пісню «Мій тату», 

присвятила її всім, хто не повернувся з поля бою. Усі хлопці стали на коліна. Так і 

не доспівала цю пісню — хлопці ридали просто у мене на плечі. Я побачила, що, з 

одного боку, вони такі мужні, сильні, з обвітреними очима, обпеченими 

обличчями. А з іншого, це глибоко зранені люди. До мене підходили солдати зі 

словами: “Можна, я вас за руку потримаю, ви так пахнете домом”.  

Спогади та враження співрозмовниці лягли в основу емоційності інтерв’ю 

“Ада Роговцева: «Останню пропозицію руки і серця отримала у 60 років, і дуже 

сміялася»” (ВЗ. – 2013. – 17 жовтня). 

Розказані співрозмовником власні переживання дають змогу побачити його 

особистість з іншого боку. Це не лише надає емоційності публікації, але й сприяє 

ефекту наближення до читача: “Але тоді мене не затвердили. Я так переживав, 

вночі плакав, ви не уявляєте, яке для мене це було горе. Так мріяв про цю роль! 

Світ перестав існувати… Минуло п’ять років, і Олексій Піманов запускає фільм 

“Полювання на Берію”. Господи, три відеопроби. У мене знову стрес — я 

страшенно переживав, що мене знову не затвердять. Я би вже цього не 

пережив. Дуже схуд, і Олексія Піманова не задовольняла моя худоба. Для Берії 

треба було мати подвійне підборіддя. Попросив костюмерів дати мені сорочку на 

два розміри меншу, щоб комірець стискав шию, утворюючи таким чином подвійне 

підборіддя. Довелося вдатися до хитрощів, аби мене затвердили (сміється.  

Г. Я.).” (“В’ячеслав Грішечкін: «З історії мого кохання можна писати сценарій і 

знімати кіно»” (ВЗ. – 2013. – 12-18 вересня). 
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Гумор є ефективним засобом формування емоціогенності (він розкриває 

веселу вдачу українців), присутній у мовленні співбесідників. Виразним і цікавим 

прикладом емоційності є інтерв’ю “Петро Ребро – то справжня епоха…” (ЗП. – 2012. 

– 19 травня). Усе мовлення співрозмовника відомого поета та гумориста наповнене 

емоціями та експресією: “Мою пуповину закопано під жерделею (так у нас 

називали абрикоси-дички) в селі Білоцерківці …” (про місце народження); “… 

«увіковічнив» вашого покірного слугу в козацькій діорамі у ролі довбиша, який 

гамселить у тулумбаси …” (про свій портрет). Гумористичний настрій створюють 

й розказані співрозмовником курйозні ситуації зі свого життя. За цими 

гумористичними рядками приховані серйозні життєві випробування у долі поета. 

Наприклад читаємо: “… «Зірка» надрукувала три моїх вірші. Я був на сьомому небі і 

навіть забув про голодомор. Благо, братик Гриша навчив мене пекти коржики з 

лободи. Отаке було моє «щасливе дитинство»…”   

Проте найбільш емоційно наповненими є блоки, в яких чітко виражений 

емоційний тандем комунікантів. Наприклад.: Автор: “- Яким є основний складник 

вашої любовної отрути? Що вбиває чоловіків наповал?».  

Співрозмовниця: « - … Відверто кажучи, частіше вони вбивають мене. 

Випробовують на міцність. Висмоктують всі нерви, кров та пісні. Я тільки плачу і 

страждаю”. “Ірина Білик: «Чоловіки висмоктують з мене усі нерви, кров та пісні!” 

(ВЗ. – 2006. – 11 лютого).  

Або ще приклад: Автор: «- Інколи складається враження, що Секретаріат 

Президента перетворився у запасний аеродром для «збитих льотчиків», туди 

працевлаштовують відданих Президенту чиновників, які позбулися роботи…” 

(І. Фаріон, “Віра Ульянченко: На виборах сьогоднішніх фаворитів чекають 

сюрпризи”, ВЗ. – 2009. – 12 листопада). Проведені журналістом паралелі 

викликають реакцію співрозмовниці: “- У Секретаріаті немає ані синекур, ані 

«збитих льотчиків». Є члени команди Президента … У Президента Ющенка в 

команді немає тих, хто відсиджується, перечікує, чи отримує посади, для яких 

не має здібностей. Президент не терпить «посередностей»…”.  
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Подібну ситуацію спостерігаємо ще в одному блоці інтерв’ю: запитання 

автора: “- Колись вас називали «шлагбаумом» на шляху до кабінету Віктора 

Ющенка, ви знали, кого можна пропустити до нього на зустріч, а з ким розмовляти 

«патрону» не варто...»” 

Відповідь співбесідниці: “- Віктор Ющенко – не та людина, яка допустить 

існування біля себе будь-яких «шлагбаумів»”.  

Тут слушно звернутись до праць М. Бахтіна, зокрема щодо чужих 

висловлювань та слів, введених у своє мовлення. Згідно з твердженням науковця, 

експресія мовця поширюється, проникає в чуже мовлення, яке може бути відтворене 

в тоні обурення, співчуття, іронії: “Чуже мовлення у такий спосіб має подвійну 

експресію – свою, тобто чужу, і експресію висловлення, якій дало притулок це 

мовлення” [10, с.273]. Ця думка є досить актуальною, цінною для дослідження 

експресивних особливостей інтерв’ю, текст якого здебільшого складається з блоків 

запитання-відповідь, що фіксують процес комунікативного контакту між автором і 

співбесідником. Спостереження філософа додають переконливості у тому, що 

емоційно-експресивне наповнення інтерв’ю виявляється у взаємодії журналіста та 

його співрозмовника. 

Уміння автора-журналіста маневрувати зі словами свого співбесідника здатне 

спонукати останнього до емоційних роздумів, експлікувати свій внутрішній світ. 

Напр.: інтерв’ю “Олег Лишега: «Найбільший материк поезії – не в слові, а біля слів” 

(ВЗ. – 2009. – 13 листопада) : 

 Автор: “- У перший антоничівський вечір ювіляр Лишега повів себе по-

поетичному зухвало - назвавши себе Антоничем”.  

 Співрозмовник: “- Чому я був таким самозванцем? - пояснював згодом Олег 

Лишега. - Хотів цим сказати, що Антонич не є десь там, 100 років тому… Він - у 

тій великій літературній шерензі стоїть, … У поезії є свій час. … Поетичний час 

кущиться як кущ троянд. Там не може бути олов’яних солдатиків, яких 

вистроюють по ранжиру. Коли кажу про Грицька Чубая і про те, що він старший 

за Антонича, маю на увазі повноту, драматичність вислову. ... Чубай, … у 

поетичній мові ввібрав всі прірви, глибини, бездни смерті, масакри… Він ввібрав 
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передвоєнне сільське “совєцьке життя”. Все те - колгоспи, голод, кров і піт, 

уввійшло в його кров. У нього між рядками страшні провалля. Там немає тої 

поетичної стрункості, якою міг завжди похвалитися Антонич. … Навіть оцей 

метелик його був як камертон, задавав тон, скеровував його долю.  

… А Антонич залишився чистим, поза цим цинізмом, яким ми просякнуті після 

ІІ Світової війни…”. 

Інколи образні, проте емоційно стримані запитання супроводжуються досить 

потужними образами у мовленні співбесідника: Автор: “Привідкрийте завісу своєї 

творчої кухні…”. Співрозмовник: “… Найкраще пишеться, коли з тебе просто 

“тече”, коли ти “співаєш”. У мене це просто так не приходить. Потрібно 

розписатися. Перші дві-три години доводиться текст з себе зі скрипом 

вичавлювати. Потім розкочегарюєшся…” (Тет-а-тет у Берліні. Юрій Андрухович: 

«Бестселерний напрям – не мій вид спорту» (ВЗ. – 2006. – 18 травня). Автор: “- У 

вашій лейпцизькій промові прозвучала ще й теза про те, що ви розчарувалися в 

Євросоюзі, адже бачите, що Україну там не чекають з відкритими обіймами…”. 

Співбесідник: “- З одного боку, нам самим потрібно ломитися у двері Європи. … А 

сам ЄС… Він дуже нудний, увесь в бюрократичних рішеннях й указах.” (Там само). 

Гумористично-іронічний ефект виникає внаслідок мовленнєвої взаємодії між 

співбесідниками (“Золотий запас”, Д. – 2010. – 27 січня). Авторка: “… І коли 

позначка на шкалі електоральної довіри до Арсенія Яценюка піднімалася вгору 

надзвичайно стрімко, коли оглядачі в увесь голос заговорили про ваш феномен, про 

те, що саме ви, а не пані Тимошенко виходите до другого туру, вас і почали 

«розстрілювати”. Як вважаєте, цей факт відіграв велику роль у тому, що 

«недоторканний» … Тігіпко досить несподівано прийшов на виборчий фініш 

третім?” Подібний тон відстежуємо й у відповіді співрозмовника, який підіграє 

журналістці: “Я злетів першим, по мені першому й стріляли. Взагалі, я єдиний, хто 

реально критикував одного й другу, розчищав дорогу... Але так сталося, що ззаду 

хтось прилаштувався, а потім на повороті обігнав (сміється). Ну що ж, такі 

політичні реалії. Адже в той час, коли Яценюк пробивав шлях бульдозером, інші 
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спокійно їхали по розчищеній дорозі на BMW…  Я вже свою порцію «відгріб», і я 

вистояв”.  

Обурення вкладене автором в емоційний зміст запитання: “Але, даруйте, 

українці що – без лупи не можуть побачити самі, і ковтають, не роздивляючись, 

те, що їм «розжовують»?”, є відчутним і у відповіді співбесідника: “Пригадуєте: 

приблизно до червня було три кандидати…? … І коли вони відчули, що запахло 

смаженим, прийняли дуже просте  рішення – просто виключити Яценюка з 

розетки і включити країну в іншу розетку. В розетку, де було два кандидати, і 

раптом замість Яценюка з’явився інший третій. А як же інакше, коли Яценюк 

«недоговороспособный»  в частині продажу себе. Про що з ним говорити? 

Дивний він якийсь, цей Яценюк… Подумав, що сам може стати політиком? 

Ага, розмріявся…” (“Золотий запас”, Д. – 2010. – 27 січня). 

Іноді в своїх запитаннях журналісти проявляють співчуття чи підтримку 

своєму співрозмовникові. Це сприяє відвертості співбесідника, його відкритості: 

Автор: “— Ваш син Володимир Бегма також обрав театральний шлях. Сьогодні він 

працює у столиці Росії — «Театре Луны». Можна уявити, що ви відчуваєте, коли 

дивитеся телевізійні новини про сьогоднішні трагічні суперечності між Москвою і 

Києвом”. Співбесідник: “– … Що вам сказати? Дійсно дуже переживаю через 

теперішній конфлікт між Росією і Україною. Сьогодні через це страждають і 

руйнуються родини. Гинуть люди... Серце стискається, коли бачиш наших 

безстрашних воїнів на Сході, там же бездомних жінок, голодних людей похилого 

віку, безпритульних дітей. Жах! Навіщо розв’язали цю війну? У чому винні наші 

люди, чудові українці? Вся світова громадськість повинна вплинути на ситуацію, 

щоб Росія, нарешті, припинила агресію. … Серце кров’ю обливалося, коли побачила 

поранених майданівців. Взагалі в голові не вкладається, як в Україні таке могло 

статися?...”  (“Люди в будь-якому віці повинні жити, а не животіти”, Д. – 2014. – 

16 грудня). 

Є випадки, коли в діалозі слова співбесідника стають реактивом, стимулом для 

наступного запитання журналіста. Таку ситуацію спостерігаємо в інтерв’ю 

“Альманах «Весела Січ» – ювіляр” (ЗП. – 2013. – 21 листопада). Так, у своїй 
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відповіді співрозмовник говорить: “– На жаль, «Вогні Запоріжжя» невдовзі 

«погасли» …»”. В наступному запитанні журналіста читаємо: “Після цього ви були 

тридцять років головою обласної письменницької організації і не змогли відродити, 

так би мовити засвітити «Вогні Запоріжжя»” 

Цікавим є запитання, в якому авторка показує свої враження, описує власні 

роздуми: “Незадовго до першого туру голосування, «голосуючи» увечері пультом 

від телевізора, стала свідком епізоду, коли Савік Шустер намагався дорікнути вас 

вашим же віком. Мовляв, чи не зарано в 35 років так високо злетіти… У той 

момент подумалося, а чому ви, власне, не зробили свій вік своїм козирем? Чому не 

сказали: так, в історії незалежної України було вкрай мало (але ж були!) корисних 

для країни та її майбутнього справ, але, люди добрі, довіртесь молодим, я знаю, як 

спланувати  та зреалізувати корисне для нас і наших дітей…”  (відчувається 

прихильність автора до особи співрозмовника). У відповідь звучить: “…Казав: мені 

35, я не можу помилитися, навпаки – Тимошенко і Янукович можуть помилитися, 

бо в них уже політичний реквієм. Але, бачте, не так просто виявляється, їх 

викорінити” (“Золотий запас”, Д. – 2010. – 27 січня ).   

На запитання автора: “Який ваш особистий «внесок» у нинішній, м’яко 

кажучи, слабкий виборчий результат фаворита електоральних симпатій зразка 

2004-го. Чому внесок у лапках? Тому що, подобається вам це чи ні, але факт є 

фактом: саме за вашого керівництва в СП заданий був старт холодної війни з 

прем’єром Тимошенко. Крім негативних для країни й українців наслідків цих 

«міжусобних війн» Банкової і Грушевського, це мало вплив і на падіння рейтингу 

пана Ющенка, погодьтеся” (“Про нового президента і старі проблеми”, Д. – 2010. – 

22 січня), співрозмовник відповів: “Розберемося по порядку. Нагадаю, що 

Президент Ющенко звільнив з посади прем’єра Тимошенко у вересні 2005 року. 

Гадаю, вона була від цього не в захваті, принаймні сліз радості на її обличчі ніхто 

не бачив. Тобто відлік того, що ви називаєте холодною війною між Ющенком і 

Тимошенко, слід вести від тієї дати. І точно не Президент почав, продовжуючи 

воєнну аналогію, бойові дії з «килимовим бомбардуванням» голослівними закидами 

до всього, що робив Ющенко…  
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 Усілякі порівняння мене з «сірим кардиналом» не приймаю…   

…міф (про газовий контракт з Росією, укладений Ю. Тимошенко – А. Б. ) 

почав розсипатися, і я не виключаю, що країна ще матиме неприємні сюрпризи від 

тієї «перемоги”  (“Про нового президента і старі проблеми”,  (“Золотий запас”, Д. – 

2010. – 27 січня). 

У цілому досить звичним явищем у формуванні емоційності текстів інтерв’ю з 

посадовцями є використання термінів та професіоналізмів з інших галузей життя, 

зокрема медицини (спостерігаємо аналогію держави з живим організмом, де кожна 

зі сфер – ніби окремий орган, який політики наділять відповідними рисами того чи 

того стану): “діяльність фракції фактично паралізована” (“Віра Ульянченко: На 

виборах сьогоднішніх фаворитів чекають сюрпризи”, ВЗ. – 2009. – 12 листопада); 

військового фаху (у такому випадку реалізується така життєва метафора, як 

“суперечка – це війна” [119]): “сіра зона безпеки між блоками НАТО й ОДКБ”, 

“безпекове занепокоєння країни” (“Відвертість французького сенатора”, Д. – 2010. – 

19 січня), “спричинило тривалі детонації у владі” (“Про нового президента і старі 

проблеми”, (“Золотий запас”, Д. – 2010. – 27 січня); спорту, боротьби, торгівлі: 

“тримати удар” (“ Розжалування за заслуги?”, ВЗ. – 2007. – 08 серпня); паралелі з 

явищами природи: “непевна політична погода” (“Адам Ольковіч: «Мішель Платіні 

показав нам щось на зразок жовтої картки…”, ВЗ. – 2008. – 06 березня), “захід 

помаранчевої ери” (“Відвертість французького сенатора”, Д. – 2010. – 19 січня).  

Внаслідок таких операцій виникає ефект оказіональності: “пануючий в 

українській політиці бруд” (“Золотий запас”, Д. – 2010. – 27 січня); слова “нотки 

провидця” (про колишнього президента), “вакханалія” (про політичні перипетії), 

“Президент, який у сумнівний спосіб видряпає собі перемогу”, (“Про нового 

президента і старі проблеми”, Д. – 2010. – 22 січня).  

Загалом емоціогенність блоків інтерв’ю формується різними шляхами, 

зокрема через вживання співрозмовниками тропів, елементів гумору, іронії, 

комічного, трагічного, що поглиблюють зміст твору, надають йому певної гостроти.  

Заразом емоційності тексту сприяє введення окремих деталей, описів, епізодів, 

моделювання емоціогенної ситуації (Л. Майданова). У деяких журналістських 



 99 

публікаціях автор припускає можливий розвиток подій, апелюючи до минулого 

досвіду. В жанрі інтерв’ю до такого моделювання журналісти вдаються, ставлячи 

запитання своїм співрозмовникам. Напр.: “Люди щороку з острахом очікують пори, 

коли зацвітає амброзія. І ті, хто має алергію, протягом двох місяців не можуть 

дихати. Яким чином плануєте боротьбу з карантинними рослинами?” (ЗП. – 2006. 

– 14 грудня). У цьому випадку емоційно негативний компонент формується за 

допомогою лексики, що описує негативні емоції, стани, явища, ситуації: «з 

острахом», «не можуть дихати» – відомо, що дихання є важливою функцією 

життєздатності організму людини, тому все що цьому перешкоджає  є негативно 

оцінними, «амброзія» – рослина, що викликає алергію (захворювання), а отже, теж 

сприймається як негативне явище).  

Суспільним, а точніше національним негативним досвідом для українського 

соціуму стала аварія на Чорнобильській АЕС (про що свідчать журналістські 

публікації у газетах різних регіонів України. Журналістка запорізької газети 

Л. Платонова, спілкуючись із головою постійної комісії обласної ради з питань 

екології та природокористування О. Сквірським (інтерв’ю “Про повітря, воду, ліси 

та депутатський хліб” (ЗП. – 2006. – 14  грудня), так формулює одне зі своїх 

запитань: “Пам'ять про Чорнобиль у нас десь на підсвідомому рівні з’єднується зі 

словом «Енергодар», не має потреби навіть говорити «атомна станція». Як тільки 

хтось почувається погано, йому кажуть: мабуть, щось сталося в Енергодарі… 

Скажіть, там нічого не сталось?”. Певно, що емоціогенна ситуація змодельована 

за принципом “умовної емоції”, запропонованої Л. Майдановою. Проте щоб 

викликати негативну емоційну реакцію, достатньо лише вживання цього топоніма. 

Напр., читаємо заголовок:  “Чорнобиль – живий…” (Д. – 2009. – 01 вересня). У 

публікаціях на цю тему може виникнути глибокий емоційний образ і цим самим 

викликати в читача гаму емоційно негативних переживань. Негативних оцінок у 

сприйнятті цього топоніма додає тісний зв'язок події минулого (вибух на 

Чорнобильській АЕС стався ще в 1986 році) з сучасним. Про це йдеться в інтерв’ю 

про епідемію грипу. Так, здивування авторки з приводу того, що найбільше від 

пандемії (листопад 2009 р.) з усієї України потерпає Львівщина, співрозмовник, 



 100 

доцент кафедри внутрішньої медицини ЛНМУ ім. Данила Галицького Анатолій 

Невзгода пояснює подіями майже 30-річної давнини: “Не дивно. Західний регіон – 

зона ураження чорнобильським лихом. Хмара після Чорнобиля пішла на Волинь, 

на Західну Україну. На Східну Україну хмара не пішла. А чорнобильський вибух – 

еквівалент 40 бомб Хіросіми і Нагасакі. Західна Україна – регіон людей з 

ослабленим імунітетом. Тому у нас кількість дітей з лейкозами, з раком 

щитовидної залози росте… “ (“Чорнобильська хмара вбила наш імунітет…”, ВЗ. – 

2009. – 12 листопада).  

Проаналізовані матеріали свідчать, що журналісти використовують різні 

шляхи емоційного наповнення текстів інтерв’ю. Емоційна напруга може бути 

сформована як за рахунок факту дійсності, так й через використання низки 

зображально-виражальних засобів. Суттєву роль у створенні ефекту емоціогенності 

відіграють актуалізовані в публікації ціннісно-архетипні, ментальні утворення. 

Чітко відстежуються риси національного стилю українців, що виявляються у 

схильності до гумору (інколи іронічного чи саркастичного), драматизованості, 

діалогічності, розповіді, ліризму [210, с.20-21].     

Основними засадами формування емоційності тексту інтерв’ю, є: 1) певний 

факт соціальної дійсності; 2) історичні умови, від яких залежить актуальність теми, 

вагомість предмета обговорення. Порушене журналістом питання за певних 

суспільно-історичних обставин може вирізнятися досить високою емоціогенністю. 

3) власне особистість журналіста, його творча позиція щодо осмислення та 

особливостей презентації порушеної проблеми, його майстерність володіння 

словом; 4) особа співбесідника, його роль і місце як у соціумі, так і за конкретно 

визначених обставин, а також інтерпретація інтерв’юйованим авторської моделі 

реалії відповідно до своїх знань про предмет мовлення. Причому емоціогенність 

публікації виникає як на тлі мовлення автора-журналіста, так і в результаті 

мовленнєвої діяльності співбесідника. Проте, найбільш емоційно наповненими є ті 

блоки, в яких емоційний зміст є наслідком емоційного тандему комунікантів, у 

таких випадках відчувається експресивний обертон.   
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Комунікативна залежність між автором та співбесідником, що виникає у 

процесі комунікації, виявляється в бажанні кожної зі сторін вплинути на аудиторію, 

переконати її. Відповідно, засадами емоційності інтерв’ю є властиві йому 

персоніфікація мовлення, а також діалогічно-драматургічний підхід викладу 

матеріалу. Емоційна тональність інтерв’ю залежить як від майстерності автора, так і 

від особистості респондента, від рольових стосунків між ними, “манери” 

комунікації, а також від порушеної теми. Емоційно-експресивні компоненти, як і 

структура тексту в цілому є результатом мовленнєвої взаємодії інтерв’юера та 

інтерв’юйованого. Вибудовуючи матеріал інтерв’ю (йдеться про письмову 

комунікацію), автор працює з роздумами та переконаннями респондента, 

здебільшого використовуючи їх як стрижень у розвитку власної думки.      

Отже, емоційно-експресивна структура інтерв’ю зумовлена взаємодією 

автора-журналіста та респондента (співрозмовника) і спрямована на трансформацію 

дійсності в певну модель, здатну передавати емоції, почуття, переживання 

співбесідників за допомогою вербального (словесного) вираження. 

 

2.3. Типи емоційно-експресивної структури інтерв’ю 

 

 У своїх інтерв’ю журналісти, порушуючи нагальні проблеми, акцентують 

увагу на необхідності активних дій у досягненні ідеалу. Стрижнем розбудови 

емоційно-експресивної структури є інтенції автора, втілені у ціннісних домінантах. 

Під останніми розуміємо ті цінності, до яких апелює журналіст, прагнучи викликати 

відповідні почуття в аудиторії. Право об’єднати ці складники нам дає їх природна 

взаємокореляція. Можна простежити такі паралелі: суспільна цінність патріотизму – 

почуття патріотизму; цінність любові до батьків (рідного краю) – почуття любові, 

поваги до батьків (рідного краю); загальнолюдські цінності честі, справедливості – 

почуття честі, справедливості і т.д. 

Ціннісно-почуттєвий стрижень яскраво виражений в інтерв’ю  В. Московцевої 

“Українських пісням мене вчила бабуся” (ЗП. – 2009. – 3 жовтня). Від початку 

публікації простежуємо домінантну цінність, закладену журналісткою в основу 
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інтерв’ю, – патріотизм: “«Зірка» петербурзької сцени виявилася … патріоткою 

України”. У ліді до цього інтерв’ю авторка ділиться власними спостереженнями. 

Стежачи за рухом думок В. Московцевої, читач також стає учасником описуваної 

ситуації, спрацьовує ефект присутності, що сприяє емоційному сприйняттю 

матеріалу. “Ми помітили це випадково… Сиділи в залі так, що було видно кулісу. І 

побачили, як Лариса Луста… перехрестилася… Відверто кажучи, це здалося 

дивним. Відома співачка… Актриса, популярність якої стрімко набирає обертів… 

Чого їй хвилюватися, виходячи до провінційної публіки?”  Свої здивування 

журналістка спростувала у вступній частині: “Але все стало зрозумілим, коли 

Лариса звернулася до залу українською мовою, а потім а капела виконала 

українську народну пісню, яку перейняла від бабусі”. 

Зосереджуючись насамперед на українському корінні співачки, журналістка 

продовжує: “…Луста з гордістю розповіла про своє українське походження. А 

потім з таким вогнем заспівала “Каким ты был, таким остался…” з кінофільму 

“Кубанские козаки”, що публіка не втримавшись, підхопила приспів”.  

Журналістка подає факти життя актриси, що позитивно представляють її як 

людину, яка з повагою ставиться до свого походження і називає її “молодою 

артисткою, яка в Росії залишається патріоткою України”.  

Велика частина дитинства співачки пов’язана з бабусею. Саме завдяки бабусі 

Луста може в оригіналі читати Франка, Шевченка, Лесю Українку, адже бабуся 

завжди розмовляла українською. Завдяки бабусі дівчина виросла на українських 

піснях. Для українського народу є звичним, коли бабуся посідає вагоме місце у 

вихованні своїх онуків, тому цей концепт можна розглядати як архетип національної 

ментальності, що несе в собі позитивно-емоційні оцінки.  

Ідею патріотизму авторка провела крізь увесь текст, підкресливши її в 

останньому блоці: “Я щаслива! … А головне – я знову на Україні. Відчуваю шалену 

ностальгію за батьківською землею!”. 

Цю ідею покладено також в основу інтерв’ю “Здолавши океан. Після другого 

інсульту батько забув усі мови, окрім рідної української” (ВЗ. – 2007. – 31 жовтня). 

Почуття патріотизму актуалізовано вже у заголовку публікації, адже мова, глибоко 
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укорінена у свідомості людини (про це свідчить власне протиставлення “забув усі, 

окрім української”), є символом її патріотичності. Саме ціннісно-почуттєві 

домінанти, вкладені автором у публікацію, є вагомою точкою опори в кодуванні та 

декодуванні емоційно-експресивного наповнення тексту мас-медіа.  

Важливу роль у реалізації емоційності інтерв’ю відіграють й “життєві 

метафори” [119], якими, не усвідомлюючи того, людина користується повсякчас. 

Вони також є тими складниками, що впливають на розбудову емоційно-

експресивної структури текстів. 

Яскравим прикладом реалізації однієї з таких метафор є інтерв’ю “Час великих 

очікувань” (Н. Кузьменко, ЗП. – 2006. – 1 червня). Провідним концептом
16

 тексту є 

ЧАС. Авторка відразу вводить його в текст за допомогою метафори, починаючи вже 

власне із самого заголовкового комплексу. Н. Кузьменко надає ЧАСу конкретизації: 

Час великих очікувань – курортний сезон.  

У першому запитанні журналістка сама змальовує ситуацію. “Олександре 

Вікторовичу, ви новий голова Приморської районної ради. Так уже співпало, що 

нема у вас часу на розкачування: оглянутися, прикинути, що й до чого, з чого 

починати й куди кермувати… Час діяти: курортний сезон – золота пора. Як ви 

думаєте «заманювати» до себе відпочиваючих і що для цього робите?”. У 

мовленні авторки спостерігаємо смислове  нагромадження концепту ЧАС: Час 

великих очікувань – курортний сезон – час діяти (немає часу на розкачування) – 

золота пора. Саме в такий спосіб журналістка розкриває загальновідому метафору: 

“час – гроші”. Авторка говорить про курортний сезон не лише з комерційної позиції, 

тобто як про час отримання прибутків, але й з позиції надання відповідних 

(адекватних) умов (співвіднесеність якості та цінової політики) відпочивальникам. 

Так, у наступних запитаннях інтерв’юєр запитує про відпочинок не для “крутих”, а 

для звичайних громадян, про “парадокс” міст, розташованих на березі моря, але 

різних за своєю курортною привабливістю, про міський пляж Приморська, на який 

“страшно дивитися”, про те, скільки коштуватиме курортнику відпочинок на 

                                                 
16

 За своєю природою “концепт наділений не лише власне лінгвістичною, а й лінгвокультурною інформативністю, 

тобто в ньому спостерігаємо асоціативне нашарування культурних смислів на основне (смислове) значення, або 

культурні сугестії речі, виражені в слові” [66, с.23-35, 26]. 
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ньому, і в кінці авторка ще раз хоче пересвідчитися, чи можливо здійснити задумане 

до нового сезону. У відповіді на останнє запитання співбесідник переконливо 

наводить зіставлення: “Ми все встигнемо зробити вчасно. Перш, ніж вийти на 

роботу, людина вмивається, одягається, приводить себе в порядок… Так і 

Приморськ. Люди приїдуть і побачать красиве місто, чистий пляж, освітлену 

дорогу до нього”.  

Ще одна життєва метафора, наявна в публікаціях мас-медіа, представлена 

формулою: “cуперечка  – це війна”. Досить наочно її репрезентовано в інтерв’ю “У 

конфліктних умовах – з комфортом” (Л. Платонова, ЗП. – 2006. – 30 листопада). 

Вже в заголовку авторка натякає на абсурдність ситуації, про яку йтиметься в 

публікації.   

Так, у ліді журналістка робить короткий огляд, що нагадує про ситуацію, яка 

виникла під час виборів ректора Запорізького інституту післядипломної 

педагогічної освіти: “… І хоч ми давно звикли до пікетів, все ж таки було цікаво: 

проти кого цього разу? Транспаранти повідали…”. Метафора реалізується не лише 

в підзаголовку  “Краще – це ворог гарного”, але у запитанні та відповіді: 

“Володимире Васильовичу, вас так демонстративно і голосно “не хотіли” на 

посаді ректора, що не можу не запитати, як вам працюється?”. На що 

співбесідник відповідає: “Відчуваю себе досить комфортно (особливо після 

протесту прокурора), хоч працюю в кризових і дещо конфліктних умовах”.  

Відзначимо, що це інтерв’ю розташоване під рубрикою “позиція”. Автор 

наголошує, що ця бесіда відображає лише одну позицію, погляд на розвиток і стан 

подій у цілому, а тому інший погляд теж має право на існування.  

Прикладом реалізації цієї метафори є інтерв’ю “Золотий запас”  (Д. – 2010. – 

27 січня), присвячене виборчим процесам. У цілому в тексті інтерв’ю спостерігаємо 

часте використання лексики на позначення воєнних дій: “словесні війни”, “виборча 

дуель”, “розстрілювати” (мовлення автора), “по мені першому почали 

стріляти”,”бойовий листок” (мовлення співрозмовника). 

Емоційно-експресивні компоненти багатьох інтерв’ю на політичну, 

економічну та соціальну тематику описують (виражають) концепти, наділені 
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певною емоційністю: ВІЙНА, СУПЕРЕЧКА, РОЗБРАТ, ЗАНЕПАД, РОЗВАЛ, 

ТОРГІВЛЯ, ЗЛОЧИН, ХВОРОБА, БІДНІТЬ, СМЕРТЬ, ТЕАТР (напр.: “рекордсмен з 

розвалу країни” (“Золотий запас” (Д. – 2010. – 27 січня); “Діяльність фракції 

фактично паралізовано”  (“Віра Ульянченко: “На виборах сьогоднішніх фаворитів 

чекають сюрпризи…” (ВЗ. – 2009. – 12 листопада), “до політичного головного болю 

України додався спортивний” (“Адам Ольковіч: «Мішель Платіні показав нам щось 

на зразок жовтої картки…»” (ВЗ. – 2008. – 06 березня), “Ми завжди до всього не 

готові – до грипу, епідемії, снігу, дощу, літа, жнив, врожаю, засухи, щастя… 

Мабуть, ми тому й бідні, бо дурні, а дурні – бо бідні. І нема на те ради. Тому я 

зараз і ставлю “Сватання на Гончарівці” Григорія Квітки-Основ’яненка. Багато 

Стецьків у нас з’явилося у соціумі – куди не подивишся, кругом свій Стецько” 

(“Для нього театр – це світ. Бенефіс Стригуна відклали” (ВЗ. – 2009. – 06 листопада). 

В останньому прикладі особливу роль у створенні емоціогенного ефекту відіграє 

знак імені (“Стецько”), що вносить у контекст низку передбачуваних та 

загальнозрозумілих асоціацій [156, c.78]. Ціннісними домінантами виступають 

концепти ДЕМОКРАТІЯ, СВОБОДА (про демократичні засади: “можливість 

відчути себе людьми, а не убогими гвинтиками «машин»” (“Сергій Кримський: 

Демократія як дар та проблема” (Д. – 2010. – 15 січня). У більшості інтерв’ю на 

соціально-культурну тематику реалізуються позитивні концепти: ДИТИНА, МАТИ, 

БАТЬКО, БАБУСЯ, РОДИНА, БАТЬКІВЩИНА, ТВОРЧІСТЬ (“у дитинстві вони з 

бабусею співали мені народні пісні”, “я не політик, я – патріот” (“Тарас 

Петриненко: «Я не політик, я – патріот»” (ВЗ. – 2006. – 18 лютого), «Як же без 

Львова? Важко…» (“Король шансону. Гарик Кричевський: «Я нікуди не емігрував, 

живу у Києві»” (ВЗ. – 2006. – 12 травня), “Стригунова любов до України – це 

народна пісня, …, це біль і жорстока правда нашого сьогодення”, “…він м’який, 

теплий і оксамитовий – як його голос” (“Бенефіс Стригуна відклали” (ВЗ. – 2009. – 

06 листопада), “Для мене тримісячне перебування за кордоном було катастрофою! 

… неймовірно ностальгувала. А через це не йшла творчість…”,  “лірико-

колоратурне сопрано якої підкорило весь світ”, “захворіла” на спів”, “Весь час 

тікала від того, мені не подобалося. А потім раптом “отруїлася” тим… Ні, я ні 
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про що не жалію!” (“Марія Стеф’юк: “Тримісячне перебування за кордоном було 

для мене катастрофою...” (ВЗ. – 2009. – 06 листопада), “Буває ж так: менше маєш у 

матеріальному сенсі, а життя стає кращим. Україна згуртувала нас, зрозуміли, що 

найцінніша річ – це сім’я”, “Ми не можемо собі уявити життя без України” (“Брія 

Блессінг: «Хотіла б вийти заміж за українця»” (ВЗ. – 2014. – 27 жовтня), “Усе моє 

життя професія лікує мене – від особистих невдач, переживань... Буває, нічого не 

хочеться. А їду на концерт – і після його завершення я щаслива” (“Наталка 

Могилевська: «У мене був великий страх перед бідністю»” (ВЗ. – 2008. – 27 

березня), “Я нічого не хотів розповісти — з’явився задум, іскра, яка не дає тобі 

жити, поки не вирветься у світ.” (“Дмитро Мойсеєв: «Сценарій фільму розповіла 

колискова»” (ВЗ. – 2014. – 03 жовтня),  “— Для мене кожна нова вистава — це 

дитина, яку довго й болісно виношуєш”, “— Причетність до мистецтва я відчула 

ще з пелюшок! Ввібрала музику, театр ще з молоком матері”, “— У мене були дуже 

ніжні й теплі стосунки з батьком (Володимиром Стебловським). Безперечно, мама 

відігравала величезну роль у вихованні. Але тато... Це щось особливе! Не можу не 

пригадати свою бабусю” (“Люди в будь-якому віці повинні жити, а не животіти” (Д. 

– 2014. – 16 грудня) та інші.  

Вагомим складником емоційної інтенсифікації змісту журналістської 

публікації є її часопросторові межі, тобто хронотоп.  

Так, наприклад, матеріал Г. Кліковки “Ларі Гільфорд і його велика сім’я” (ЗП. 

– 2007. – 16 червня), де йдеться про одного з американських бізнесовців, який 

допомагає сиротам Матвіївської школи-інтернату (Запорізька область), містить 

цікаві хронотопні деталі, що вносять у текст аксіологічні елементи. Попередньо 

варто зауважити, що “…велика дружба американського громадянина із 

матвіївськими сиротами” розпочалася чотири роки тому, коли Ларі вперше приїхав 

до Запоріжжя. У тексті переплітаються два простори, які у єдності з часовими 

деталями – “через кілька його приїздів…” (мова йде про Ларі), “крок за кроком…”, – 

створюють цілісну картину і вносять відповідну оцінку такої дружби: “…інтернат 

із Попелюшки… перетворився у казкового Лебедя”. У цих характеристиках 

простежується один із аспектів міфу сучасної України, за яким вона перебуває в 
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стані постійного очікування допомоги [168, с.299-300]. Дискурс допомоги присутній 

і в мовленні респондента, зокрема: “у себе на батьківщині я зареєстрував фонд… 

для допомоги сиротам у Запорізькій області”. 

У ролі оцінної характеристики виступає хронотоп в інтерв’ю В. Дригайла “Від 

Берди до Парнасу” (ЗП. – 2007. – 19 травня). Лід матеріалу автор розпочинає 

словами: “61 рік тому всеукраїнська піонерська газета “Зірка” вперше надрукувала 

вірш учня з Куйбишевського району Петра Ребра”. А далі автор так змальовує 

“шлях” ювіляра “…у велику літературу”: “…як сільський хлопець зійшов від Берди 

до Парнасу…”. Досить образною є і хронотопна деталь “…іду з ярмарку…”, подана 

співбесідником у відповідь на запитання автора, чи почувається ювіляр  75-літнім.  

Цікаво, що часопростір поетично-гумористичного феномену П. Ребра з часом 

значно розширився. Читаємо заголовок інтерв’ю з майстром слова: “Петро Ребро – 

то справжня епоха…” (ЗП. – 2012. – 19 травня). 

Яскравим прикладом введення авторської оцінки за допомогою хронотопу є 

матеріал К. Кулакова “Хронічна “хвороба” курганів стає невиліковною?” (ЗП. – 

2007. – 24 березня). У цій назві досить відчутно поєднуються два простори – 

фізичний (кургани) та духовний (хронічна «хвороба»), який викриває одну з 

нагальних проблем сучасного суспільства: “Ця хронічна “хвороба” повільно і, на 

жаль, впевнено, руйнує історичну спадщину українського народу. Особливо активне 

руйнування курганів спостерігається під час весняних польових робіт.” 

У матеріалі Ж. Боєвої “Східного вітру тобі, Харбалик!” (ЗП. – 2007. – 20 

березня) хронотоп у ліді вибудовується за принципом від загального до 

конкретного: “Море – джерело життя. Протягом століть в його глибинах 

народжуються і живуть міріади рибних зграй та морських тварин… Життя 

людей Приазовського району тісно пов’язане з Азовом.”   

Так, в інтерв’ю Є. Дроздовського “На запорізьких мостах, як на мінному 

полі…” (ЗП. – 2007. – 1 листопада), автор презентує хронотоп не лише через 

порівняння, введене у заголовку, але й через змалювання в ліді конкретної ситуації: 

“Щодня сотні тисяч запоріжців як на власних автомобілях, так і в громадському 

транспорті долають по кілька мостів у Запоріжжі. Як мінімум, три мости 
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щоранку тільки по дорозі на роботу проїжджаю і я, тому мені зовсім не байдуже, 

в якому технічному стані вони перебувають. Тим паче сьогодні, коли майже щодня 

у телевізійних новинах бачиш, як у різних містах розвалюються будинки, падають 

мости…”  

 Незважаючи на те, що роль часово-просторових параметрів здебільшого 

визначається інформативно-номінативною функцією, яка полягає у вказуванні 

сфери діяльності, часу і місця дії та ін., хронотопні деталі є для автора одним із 

способів самовираження, засобом введення авторської оцінки та впливу на 

свідомість суспільства.  

Отже, досліджуючи особливості розбудови емоційно-експресивної структури, 

крім морфологічних особливостей, виявляємо й такі складники наповнення 

емоційного змісту інтерв’ю, як ціннісно-почуттєвих концепти,  «життєві метафори» 

та хронотоп. 

Вкладені автором в медіатекст цінності та почуття формують своєрідне 

підґрунтя його емоційного наповнення за рахунок поглиблення змістового аспекту 

повідомлення. Актуалізація ціннісних ідеалів та почуттів сприяє емоціогенності не 

емотивних епізодів тексту. У такому разі емоційність виникає внаслідок опису 

певних спостережень автора, а також зображення поведінки, дій співрозмовника.  

Ще одним шляхом підвищення емоціогенності інтерв’ю є введення  в текст 

“життєвих метафор”, які здатні на підсвідомому рівні психіки особи актуалізувати 

асоціативні поля концептів, що саме собою сприяє поглибленню змістово-

емоційного наповнення повідомлення.  

 Одним із способів досягнення емоційності тексту за допомогою хронотопних 

деталей є використання казкових, міфічних, легендарних образів (Попелюшка, 

Лебідь, Парнас). Відомі сюжети дають авторові можливість не лише скоротити свій 

опис, але також допомагають більш чітко і виразно висловити думку, надати 

індивідуальності описуваному, створити ефект емоційності.  Характерним для 

текстів мас-медіа є намагання журналістів вже на початку публікації окреслити 

сферу і предмет розмови. Цим самим вони визначають ті часопросторові межі, в 

яких “співпрацюватимуть” зі своїм співбесідником.  
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Хронотоп у медійному дискурсі визначається реальною дійсністю, яка є 

об’єктом пізнання і відтворення в текстах мас-медіа. Хронотоп медіадискурсу 

містить закодовану авторську думку, ідею, переживання: показ сучасного через 

минуле (як своєрідний приклад або відголос), звернення до майбутнього (як певна 

настанова, порада), проведення паралелей, аналогій на рівні фактів сьогодення, 

введення антиномій свій-чужий, тощо.  

У цілому всі ці складники є важливими соціокультурними чинниками реалізації 

процесу комунікації, своєрідним базисом кодування та декодування емоційного 

змісту текстів інтерв’ю.  

 

2.3.1. Інтерв’ю емоційно позитивного та негативного типу 

Моніторинг емоційного навантаження текстів інтерв’ю свідчить, що емоційно-

експресивні структури публікації цього жанру залежно від характеру емоційного 

наповнення поділяються на три типи – позитивний, негативний, амбівалентний.  

Основою для виявлення та опису конкретних типів організації емоційно-

експресивної структури текстів стала побудова інтерв’ю
17

, а саме виділення 

архітектонічних елементів – заголовок, лід та власне текст (зачин, основна частина, 

закінчення) і виділення в тексті блоків “питання-відповідь”. Такий розподіл дає 

можливість простежити “рух” емоційності в кожному фрагменті. Визначаючи той 

чи той блок як такий, що містить позитивні чи негативні характеристики, 

виходитимемо з того, як описуване в ньому співвідноситься з темою публікації, 

розкриває її, а також із наявності в ньому емоційно-експресивної лексики. 

До інтерв’ю з емоційно-експресивною структурою позитивного типу 

відносимо такі тексти, в яких емоційний компонент має підкреслено позитивний 

характер, що реалізується відповідними емоційними та експресивними засобами. 

Якщо текст інтерв’ю містить певну кількість відносно нейтральних блоків, однак 

переважають блоки з позитивною емоційністю, керуємося переконанням про те, що 

позитивний характер від попередніх складників може переходити й на інші. 

                                                 
17

 Методику див. [112].  
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До такого типу публікацій належать більшість портретних інтерв’ю, які, 

розкриваючи соціально-психологічний портрет особистості, містять певні деталі її 

творчого та життєвого шляху. Формується образ героя, що відповідає очікуванням 

аудиторії: талановитий працівник, гарний син (дочка), дружина (чоловік), батько 

(мати), особистість (представник громадськості).    

Показовим у цьому плані є інтерв’ю “Ми не одинокі в цьому світі!” 

(В. Московцева (ЗП. – 2009. – 16 липня).  

Ця публікація розміщена під рубрикою “Зустріч для вас”, з якої зрозуміло, що 

автор розмовлятиме з публічною особистістю, цікавою для людей. Уже в 

підзаголовку авторка ідентифікує свою співрозмовницю, якою є народна артистка 

України і відома телеведуча Наталія Сумська. Назва матеріалу та його внутрішні 

заголовки взяті зі слів героїні. Так, уже в заголовку розкривається глибина 

світосприйняття Н. Сумської, оскільки він імпліцитно репрезентує її як відому 

телеведучу програми “Ключовий момент”, в якій акторка є завжди чуйною, 

доброзичливою, привітною, щирою і відкритою до діалогу людиною. (Саме словами 

“друзі, ми не поодинокі в цьому світі. Шукайте однодумців!”, акторка втішає героїв 

своєї передачі). Це формує певне психологічне тло сприйняття матеріалу.  

Особливу увагу привертає один із внутрішніх підзаголовків тексту: “Хочу 

щемливої гіркоти”. Ці слова ставлять перед читачами низку запитань, спрямовують 

на пошук того моменту, де буде зазначено, з приводу чого та чому Н. Сумській так 

хочеться тієї щемливої гіркоти. Як виявилося, авторка матеріалу винесла у 

підзаголовок лише частину фрази героїні, вірогідно, щоб посилити емоційну 

напругу й активізувати реципієнта під час прочитання тексту. Лише знайшовши цей 

епізод у відповідному контексті, читач розкриває для себе артистичну особистість 

Н. Сумської. Так, у відповідь на запитання журналістки про те, чи має артистка 

мрію, яку бажала б утілити на кіноекрані, героїня відповіла: “Я би з радістю зіграла 

наймичку з поеми Шевченка. Твори Кобзаря ще ніхто по-справжньому, правильно не 

знімав. Завжди був пафос. Я би хотіла щемливої гіркоти – але не до сліз, а до 

захвату! …”. Тут в комплексі спрацювали та створили інтригу ефекти посиленого й 

ошуканого очікування. При цьому у висловленні співрозмовниці звучить емоційне 
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нагнітання за рахунок словосполучення “щемлива гіркота” (“гіркота”, за аналогією 

до лексеми «гіркість», у переносному розумінні означає – “сповнений горя, біди; 

тяжкий // який завдає горя, болю, гіркоти; дошкульний, вразливий. // Викликаний 

горем, прикрістю; який виражає горе, страждання” [188, 74], “щемливий” – у 

переносному значенні – який викликає гіркі, тяжкі почуття, смуток, сум; 

викликаний цими почуттями; тяжкий [188, 215]), а також смислового 

протиставлення “не до сліз” – як природна фізіологічна реакція організму, “а до 

захвату” – великого внутрішнього збудження, піднесення, пориву, запалу [188, 

376].      

Загалом публікація нараховує п’ять внутрішніх заголовків-цитат, які ділять 

весь текст на відповідні смислові блоки: “П’ятий рік їжджу на авто”, “Мої амбіції 

задоволені”, “Хочу щемливої гіркоти”, “Всі флюїди проходять крізь мене”, “Мій 

син долав біль, але зіграв!”. Прочитавши навіть ці фрази, реципієнт зможе 

сформувати життєвий портрет актриси. 

Такий прийом побудови заголовкового комплексу сприяв тому, що образ 

автора публікації майже непомітний, завуальований, імпліцитний. Вдало підібрані 

підзаголовки акумулюють у собі певні деталі, епізоди з життя співрозмовниці, які 

розкриваються у відповідях на запитання. Усе це створює враження акторського 

монологу. Посилюють цей ефект фотографії, які показують співрозмовницю в 

різних життєвих ситуаціях: і в родинному колі, і в професійній діяльності. 

На початку публікації авторка подає “візитну картку”, в якій розкриває певні 

факти життя публічної людини – Наталі Сумської. У вступній частині читач 

знаходить цікаву для себе інформацію – певний час Наталя, ще дівчиною, 

проживала у Запоріжжі. Цей штрих є тим спільним, що зближує аудиторію з 

актрисою (ефект ідентифікації за територіальною близькістю, що підсвідомо 

емоційно зближує). Виразно й переконливо авторка підкреслює, що акторка 

користується кожною нагодою, аби відвідати Запоріжжя: “Ще б пак! Адже це місто 

її дитинства та шкільної юності. … вона досі любить Запоріжжя. Особливу 

ностальгію в актриси викликає район Малого ринку, а також вулиці Гоголя, 

Шкільна (зараз – Героїв Сталіграда)”. У такий спосіб журналістка моделює 



 112 

привітну атмосферу, на тлі якої  пропонує провести подальшу бесіду з актрисою, 

позиціонуючи Запоріжжя як щось рідне, близьке, спільне. Інтерв’юєр торкається 

почуття патріотизму, гордості за рідне місто, де певний період мешкала і творила 

артистична родина Сумських.  

Для всього інтерв’ю характерною є дружня тональність. Журналістка 

представляє свою співрозмовницю не лише як творчого діяча, але й як звичайну 

людину – з її думками, сумнівами, переконаннями та переживаннями, вибудовуючи 

багатогранний соціально-психологічний портрет.   

Здебільшого емоційності інтерв’ю надає мовлення співрозмовниці. Практично 

кожен із 14 блоків містить ті чи інші засоби експресивізації тексту. Вже в першому 

блоці проявляється властиве акторці почуття гумору: “От ідемо з чоловіком 

Анатолієм Хостікоєвим по базару. Раптом якась жінка звернула на нього увагу: 

“Ой, диви, це ж Писанчин чоловік!” Я стояла спиною, щось купувала. Повернулася й 

відрізала: «Не Писанчин, а мій!»”. З гумором акторка відповідає й на запитання 

журналістки про те, чи впізнають її на вулицях: “Підходить до мене на вулиці якась 

тітонька, оглядає з усіх боків: «Скажіть, ви Наталія Варлей?» - «Так» … Я ніколи 

не ставлю людину в незручне становище. Хай буде!”  

 Наступне запитання: “Але ж кіно – це високі заробітки…”. На що Н. Сумська 

відповіла: “Я не належу до надто вибагливих людей… «Могікани» українського кіно 

знають, як творили наші попередники. Вони не потребували мільйонних гонорарів. 

Це ще питання, що краще. Дванадцять мільйонів за фільм, заради яких митець 

нівелює себе як людину, а потім не знає, куди подіти ті гроші?... Я знаю точно, що 

актор має бути голодним” (3 блок).  

Поряд із проблемою заробітку великих грошей постає питання «ціни» актора. 

На запитання В. Московцевої, чи пропонують актрисі зніматися в кіно, Н. Сумська 

відповідає: “Так, але надто мізерні, незначні… Для них не треба бути народною 

артисткою!.. … Мої амбіції цілком задоволені. Не маю потреби якось «піаритися»! 

і далі “….Граю в театрі. Там не мільйон глядачів за вечір, а лише тисяча. Зате який 

шквал емоцій! Наприкінці кожної вистави 20 – 25 хвилин овацій!...” 
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Життєствердно акторка говорить і про свої мрії (при цьому вона вдається до 

самокритики, в чому їй допомагає гумор) – 6 блок “… Хоча… Я трохи лукавлю. 

Лінива. Треба більше рухатися, ворушитися, знайти кошти – і здійснити свою 

мірю”. (Самооцінка, що, незважаючи на критичний її зміст, викликає у читача 

позитив, адже акторка не боїться визнати свої недоліки, і здатність до самокритики 

сприймається як позитив). 

Розповідаючи про роботу в телепроекті «Ключовий момент», акторка виявляє 

співчуття до інших людей (7 блок): “Класик сказав, що всі щасливі родини  щасливі 

однаково, а нещасливі – по-різному. … Але от що мене вражає: найчастіше 

приходять діти! Хочуть порозуміння з батьками, які живуть зовсім неподалік. 

Плачуть… Як можна жити в одному районі і двадцять, тридцять років не 

спілкуватися! Натомість – одиниці батьків прагнуть зустріти дитину. Справді, 

жах!”. Далі продовження у 8 блоці: “Не можна залишатися спокійною, коли 

дитина на твоїх очах простягає руку назустріч батьку…”. Обурення ведучої 

простежуємо також у 9 блоці: «Іноді, напівжартівливо кажу: “Друзі, що ж ви, 

пробачте, в свинячий голос прийшли? Що ж ви раніше не зробили цей крок?...” 

Гонор! Пиха! А треба переступити через неї…”. Акторка розповідає життєві факти, 

які викривають негативні явища нашого суспільства.  

Вагому роль у позитивному сприйманні акторки відіграє її філософія життя (5 

блок): “Не можна ні за чим сумувати! Ти сьогодні працюєш тут, ти корисний – 

дуже добре!”.  Н. Сумська  постає своєрідним прототипом сучасної української 

жінки: є гарною донькою – з повагою ставиться до своїх батьків (так мене 

виховували батьки (5 блок), має родину (йдемо з чоловіком … по базару (1 блок) і 

виховує дітей, які вже стали гордістю для своєї мами (гордість за акторські 

досягнення сина: “Навіть нас із батьком доводить до реготу”, “Але ми не 

привчаємо його (як і мене не привчали батьки) до слави. Він не знає, що таке пиха. 

Зате знає, який гіркий хліб нашої професії” (11 блок, 12 блок), успіхи доньки: 

“…Але можете мені повірити – грає гарно” (14 блок) і водночас є самодостатньою, 

самореалізованою (“Вважаю себе більше театральною актрисою. А 

популярність… Хіба вона має значення! …”), талановитою й успішною жінкою, 
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знецінює пиху й цінує родинну, людську єдність. Усе це формує позитивний образ 

героїні, а тому й матеріал є позитивним.  

Позитивні враження виникають внаслідок соціальної перцепції процесу 

спілкування. Згідно з перцептивними особливостями сприймання інформації, якщо 

особистість комуніката адресат сприймає прихильно, то й виголошену ним 

інформацію розглядатиме як позитивну.  

Мова акторки містить окличні речення. Причому всі вони несуть 

життєствердну інформацію, яка налаштовує на позитивне сприйняття життя (5 

блок). Такі конструкції позиціонують акторку як волелюбну людину із палким 

бажанням жити, віддавати, творити: “Заради глядачів! Або ти на сцені – або ти 

вмер!” (12 блок); “…Нас привчили, що ми не повинні зважати на труднощі. Їх не 

існує! У цьому ми – максималісти!” (14 блок). Натомість запитання автора прості, 

короткі.  

Аналіз тексту засвідчує, що інтерв’ю слід розглядати як позитивне, в якому всі 

частини тексту мають приблизно однакову емоційну тональність, без суттєво 

відчутних емоційних злетів чи спадів емоційної напруги
18

.  

Прикладами позитивного типу розбудови емоційно-експресивної структури 

також є: “«Серце кохання» єднає тисячі щасливих пар” (ВЗ. – 2007. – 14 лютого), 

“Жива легенда Бердянська” (ЗП. – 2011. – 30 червня), “Людмила Монастирська: 

«Вокал-вокалом, а подайте-но нам образ!»” (Д. – 2011. – 19 серпня), “Сьогодні – 

пірат, а завтра – полковник” (ЗП. – 2012. – 14 квітня), “До Степана Олійника, до 

криниць пам’яті та всенародної любові” (ЗП. -  2012. – 28 квітня), “Петро Ребро – то 

справжня епоха…” (ЗП. – 2012. – 19 травня), “Лейф Ульссон: «Транстремер 

продовжує писати навіть після інсульту…»” (ВЗ. – 2012. – 05 вересня), “Андрій 

Кузьменко: «Мене люблять, бо знайшли подібного собі «розгільдяя»…” (ВЗ. – 2012. 

– 27 грудня), “В’ячеслав Грішечкін: «З історії мого кохання можна писати сценарій і 

знімати кіно»” (ВЗ. – 2013. – 12-18 вересня),  “Брія Блессінг: «Хотіла б вийти заміж 

за українця»” (ВЗ. – 2014. – 28 жовтня). 

                                                 
18

 Зауважимо, що й інше інтерв’ю з цією ж акторкою (“Наталія Сумська: «Розуміють українську всі. Лінуються 

говорити…»”, надруковане в газеті “Високий замок” (13.09.2012 р.), має подібне емоційне наповнення. 
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Проаналізовані матеріали інтерв’ю свідчать, що позитивний тип емоційного 

наповнення переважно характерний для розбудови емоційно-експресивної 

структури текстів особистісних, предметно-особистісних, портретних інтерв’ю. 

Стрижнем таких публікацій є людина, доля якої, її успіхи чи певні досягнення є 

прикладом для наслідування. У таких інтерв’ю вся увага журналіста зосереджена на 

розкритті особи співрозмовника, висвітленні його світоглядних позицій, ціннісних 

домінант, філософії життя. При цьому часто емоційне наповнення тексту 

формується за рахунок мовлення співбесідника. Цікавість читача до таких інтерв’ю 

викликана не скільки прагненням почути думку журналіста, стільки бажанням 

побачити співбесідника через його самоідентифікацію. Здебільшого такі тексти 

переповнені спогадами різних автобіографічних історій, часом курйозних, 

гумористичних, інколи, навпаки, прикрих, що має потужну силу для формування 

емоціогенності інтерв’ю.  

До інтерв’ю емоційно негативного типу належать публікації, які 

розкривають негативний життєвий факт та негативні позиції співрозмовників щодо 

предмета мовлення. Одним із прикладів інтерв’ю, що має негативну оцінну 

емоційно-експресивну структуру, є “Країна сільських цвинтарів” (ЗП. – 2008. – 24 

квітня). Позиція автора відчувається в кожному структурному елементі: заголовку, 

ліді, внутрішніх заголовках, запитаннях. При цьому кожен свій коментар автор 

експресивно підсилює.  

Змальовуючи ситуацію через свої роздуми, журналіст ніби ставить запитання 

до сучасників і водночас сам відповідає на нього. Авторську полеміку, винесену у 

вріз, можна розглядати як лід-«каприз», в якому автор із відчутною іронією (чому 

сприяють емоційно-експресивні засоби) творчо обігрує проблему: “Не відаю, якими 

словами прийдешні покоління змальовуватимуть ту жахливу ситуацію, в якій в 

останні роки без жодної провини опинилося українське село з його соціальним 

“наповненням” - селянством. Ясна річ, винуватців зубожіння і мору обзиватимуть 

далеко не загальновживаними епітетами. Адже це вони покарали села безнадією, 

безробіттям! Посіяли втрати … Це невід’ємне сальдо ятрить особливо. І мої 
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розмови із … вилились у скорботне слово про долю українського села – материнку 

України”.  

Не менш виразними є внутрішні заголовки: “Котилася торба з високого 

горба…” (цією фразою журналіст проілюстрував ситуацію, яка склалася навколо 

українського села), назвою “Кум рулює, я – газую: летимо!” автор зображує заходи 

та неоднозначність підходів, які чиновники намагалися реалізувати у сфері аграрної 

політики. Навіть перечитавши лише ці рядки інтерв’ю, реципієнтові відразу стає 

зрозумілою позиція автора, його оцінка відтворюваного явища, підтвердженням 

чого є подана до публікації фотографія. 

Так, у першому запитанні журналіст порівнює аграрну політику країни з 

габою, “яку пустили з найвищої точки держави – Говерли, додолу без волів та 

їздового”. Підкреслюючи, що Говерла – найвища точка держави, автор вказує на 

складність проблеми, спрацьовує параметр “верх-низ”, відповідно до якого 

позитивні емоції пов’язані з рухом вгору, негативні – вниз: “Ще трохи – і урвище. 

Хоч і раніше, і тепер на хибність обраного шляху, архаїчний «транспортний» засіб 

вказували і вказують економісти-відчайдухи. Невже їхні різкі оцінки так нікого з 

верхівки і не дійняли? Вживання цієї лексеми в такому контексті сприяє виникненню 

негативного ефекту. Лише одне запитання містить порівняння, метафору й епітети, 

стилістичні та словотвірні засоби експресивності. Використані журналістом засоби 

інтенсифікації мають чітко виражене національне підґрунтя, що є важливою умовою 

ефективності комунікації між агентами одного соціуму. Викривально-негативний 

тон мовлення автора відчутно впродовж усього інтерв’ю. Практично всі його 

запитання містять емоційно-експресивну лексику: “соціально-економічний терор” 

(друге запитання), “політичне насильство, як-от жовтнева соціалістична 

республіка” (третє запитання), “без “реформ” не можемо жити!”, “били 

телеграми” (шосте запитання), “нічого путнього!”, “непідготовлений… грунт, на 

який ці реформи впали” (сьоме запитання), “часи принижень і зневаги”, “влада 

залишалася глухою”, “колишні імітатори невдало шкідливих реформ, вершителі 

аграрних “збурень”, створили таке собі земляцтво нагороджених”, “походжають 
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Герої України…” (восьме запитання), “уповільнене зростання”, “зажевріла віра” 

(четверте запитання).    

Водночас здебільшого негативними оцінками пронизані й відповіді 

респондента, а його фактуальні аргументи мають відповідне емоційно-експресивне 

підтвердження: “виклики-злочини, скоєні проти селянства за радянських часів”, 

“далеко несвяткові оцінки”, “А коли доля була милостивою до них?” (про село, 

селянство), саме селянство “є прадавньою колискою української мови, народної 

культури, українськості як такої… Доводиться лишень жалкувати, що ні наука, ні 

письменство ще до кінця не відобразили справжньої місії селянства у бутті нашої 

країни”,  саме з неї (жовтневої соціалістичної революції) “почалося нищення 

національно-генетичних надбань вітчизняного сільського господарства…”, “вона 

повернулася низкою викликів, які за своєю жахливістю дуже швидко стали 

суспільно-політичними і соціально-економічними злочинами”, “режим породив 

…насильницьку колективізацію. Її переможна хода вкоренила безправність, зневагу 

і батрацтво у найгіршій формі – рабській”, “приспіла черга третього виклику-

злочину у вигляді штучно створеного Голодомору з його страхітливим наслідком – 

геноцидом українського народу. Його найчисленнішою жертвою стало селянство”, 

“рецидивами цих та інших викликів-злочинів була вся подальша аграрна політика 

компартійно-радянського типу”, “потрапили із партійно-радянського безголів’я у 

доморощене”, “землю…продати…за безцінь”, “глибока деградація людського 

капіталу у глибинці”, “на село насувається психологічний мор!”, “державний 

злочин проти села і селян”, “його трагізм …у тому, що все це відбувається не в 

чужій за духом країні, а в незалежній Україні”, “згубний політичний експромт”, 

“проблеми так просто не викорчуєш”, “віжками сіпав аграрний блок адміністрації 

президента, що невдовзі перетворився на своєрідне аграрне політбюро найгіршого 

партійно-радянського ґатунку”, “шкідливі публікації”, “індустріальні міражі” (про 

великі сільськогосподарські підприємства), “ідея принизливої для селян жебрацької 

за розміром орендної плати за земельні паї”, “голодне існування”, “одним із 

рецидивів глибокої, важко виліковної кризи сучасної державної аграрної політики”.  

У формуванні негативних оцінок співбесідника особливу роль відіграє лексика, 
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пов’язана із суспільно-політичними змінами в країні. Так, усе, що було раніше 

«позитивним», сьогодні є «викривально-негативним».  

Риторичним залишається висновок інтерв’ю, де майбутнє країни 

співрозмовник ставить у залежність від вибору чиновниками наступних дій: “чи то 

“косметичний” ремонт чинного способу ведення сільського господарства, чи то 

формування ефективної новітньої державної аграрної політики”. 

Обурено-викривальна позиція автора та його співрозмовника – компетентної 

особи, доктора економічних наук, професора, академіка Української академії 

аграрних наук щодо порушеної проблеми збігаються, а частини  інтерв’ю, як і в 

цілому весь текст, виражають негативну оцінку.  

За своїм характером аналізоване інтерв’ю є проблемним. У центрі публікації – 

питання державної політики щодо аграрної сфери країни. Відомо, що концепт 

ЗЕМЛЯ для українців має символічне значення і є однією з важливих цінностей 

українського народу
19

. Поважне ставлення до землі є особливістю національного 

менталітету, тому аграрна криза, яка призвела до падіння села, життя якого 

базується на господарській діяльності, вже своїм фактом викликає негатив. У 

публікації порушені такі загальнолюдські та національні почуття й цінності, як 

патріотизм, любов до рідної землі, працелюбність, життя людини, її благополуччя. 

За змістом інтерв’ю, ці життєві ідеали не є реалізованими, а тому й текст має 

негативне забарвлення.      

Прикладом тексту негативного емоційного змісту є інтерв’ю “Сергій Тігіпко: 

«Потрібно змінити податкові пріоритети»” (ВЗ. – 2009. – 12 листопада). Заголовок 

до публікації є нейтральним. Проте підзаголовок, який конкретизує назву, 

вибудуваний авторкою на уособленні (персоніфікації), містить негативний 

емоційний компонент: “нинішня податкова система душить економіку”. Лід не 

вирізняється емоційністю. Першому блоку інтерв’ю емоційності надає мовлення 

співрозмовника, який на позначення стану державного бюджету вживає лексему з 

потенційно негативним значенням “колапс” (медичний термін, який називає такий 

стан організму, що загрожує його життю). Подібна ситуація простежується в 
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наступному блоці: “…країна живе за рахунок накопичення зовнішніх боргів, які 

пускаються на проїдання. …криза примусила українську економіку 

трансформуватися: імпорт товарів народного споживання падає, експорт, якщо й 

не зростає, то знижується меншими темпами, різко скоротилися обсяги 

зовнішніх запозичень й почали збільшуватися внутрішні заощадження. Ці 

позитивні тенденції рано чи пізно приведуть економіку України до одужання, 

але вони ж і вб’ють державний бюджет”. З негативно емоційного компонента 

розпочинається й відповідь респондента на третє запитання: “- Що Європі ліки, то 

для України – отрута”. Емоційний зміст поглиблюють такі фрази політика: 

“деградація реального виробництва” та “гине наше машинобудування”. 

В останньому блоці емоційний компонент лишається незмінним, і виникає 

внаслідок уживання лексем у переносному значенні:  “припинити сліпо копіювати 

чужі зразки” ([188, c.361])слово “сліпий” має декілька переносних значень, зокрема, 

як той, що не помічає та не розуміє того, що відбувається довкола, не усвідомлює 

своїх дій, діє не розмірковуючи), “у нашій податковій системі є ще багато дірок” 

(лексему “дірка” в цьому контексті можна тлумачити за аналогією до слова “діра” в 

його образному та переносних значеннях: як “галузь економіки чи сфера діяльності, 

де пропадають, безслідно зникаючи, величезні кошти” [33, с.228]
20

 або у 

зневажливому розумінні – як “про все відстале, запущене в економічному і 

культурному аспектах” [188, с.307]). 

Зважаючи на хід руху емоційного змісту інтерв’ю, а також на специфіку 

реалізації емоційного компонента (його ми виявляємо на рівні структурних блоків: 

“запитання-відповідь”), вважаємо за правомірне віднести цю публікацію до текстів з 

емоційною структурою негативного типу.  

До такого ж типу можна віднести й інтерв’ю В. Московцевої “Хворі діти і 

небезпечна старовина” (ЗП. – 2009. – 06 жовтня (додаток А.3)). Від самого 

заголовка простежується авторська індивідуальність, що виявляється в ставленні 

журналістки до порушуваної проблеми. Заголовок налаштовує на негативне 

сприймання інформації, адже відомо, що діти, їх здоров’я займають одне з 
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вагоміших місць у ціннісній шкалі. У цій статті показано можливі загрози життю 

дітей. Уже в назві відчувається нагнітання негативних емоцій: існує подвійна 

загроза життю дітей – хвороба (явище, яке за своєю суттю є негативним) та 

небезпека у вигляді старовинного приміщення, що руйнується (цю інформацію 

реципієнт отримує з поданого нижче підзаголовка: “Столітній корпус став великою 

проблемою для обласної дитячої лікарні”). Отже, журналістка показує 

парадоксальність ситуації (з негативною оцінкою її змісту), що виникла: лікарня, у 

якій має надаватися допомога хворим дітям, сама є “небезпечною старовиною”.  

Негативне навантаження посилюється ще й документальним образом, 

створеним журналісткою завдяки детальному опису цієї розруйнованої будівлі 

(вступна частина). Посилення емоційності авторка досягає завдяки використанню 

контрасту у змалюванні приміщення дитячої лікарні. На початку вступу 

В. Московцева описує екстер’єр приміщення: “А він незвичайний! Ліпні янголятка й 

гірлянди над вікнами. Щось на зразок вежі з куполом…”. Використані авторкою 

деталі колишньої краси будівлі виражають позитивну оцінку (що посилюється 

лексемами: “незвичайний”, “янголятка” (образ останніх пов’язаний з біблійними 

(релігійними) мотивами, де вони є надприродними істотами, посланцями, вісниками 

бога; у переносному значенні янголи – захисники, охоронці, або люди, які 

вирізняються красою, лагідністю або добрими вчинками [188, с.44]). Ангели 

асоціюються зі світлими, чистими образами. За біблійними сказаннями, саме янгол 

приніс звістку про народження Ісуса. Далі авторка різко обриває свій опис 

картинами руйнування будинку: “…Кажуть, іще був напис російською: «Спаси и 

сохрани.  Але літери почали обсипатися і їх збили»; «даху на будинку немає, крізь 

порожні віконниці на третьому поверсі прозирає небо… (використання метафори) 

Але перехожі… не дуже вже звертають увагу на напівзруйновані стіни. Мало хто 

задумується: це ж корпус Запорізької обласної дитячої лікарні – то як вона існує 

під час серйозної реконструкції?” Авторка одночасно говорить про байдужість до 

ситуації, що склалася і вказує на давність цієї проблеми. Журналістка ставить 

запитання, в якому звертаєтья не лише до себе, як представника «четвертої влади», 

до свого співрозмовника – головного лікаря ЗОДЛ, але й до всієї аудиторії – і 
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місцевої влади, і мешканців міста, й, можливо, навіть небайдужих спонсорів. 

Авторка загострює: “Медикам важко. Але зараз, на порозі зими, ситуація виглядає 

мало не катастрофічно”. 

Запитання журналістки зосереджені навколо реконструкції. Негативні оцінки 

простежуємо у відповідях співбесідника. Так, вдавшись до короткої історії будівлі 

(вона бере свій початок з другої половини 19 ст. (прибл. 1867 р.), головний лікар 

наголосив на відсутності актового залу. Приміщення, в якому вона була 

розташована, нещодавно знесли, бо за своїм первинним призначенням це був 

холерний барак, а тому від перебування в ньому працівники здригалися. Однак, 

наголошує лікар, порівняно з іншими, це невелика біда. Повертаючись до «головної 

проблеми», співбесідник зазначає, що цей корпус під час війни витримав пожежі й 

бомбування, про що кажуть сліди від осколків на стінах, згодом йому було надано 

статусу історичної пам’ятки місцевого значення. Проте капітальний ремонт було 

проведено ще в 1947 році. Такі деталі формують образ величності та витривалості 

будівлі. 

У наступному блоці емоційно-оцінна структура знову зі знаком “-“. Причиною 

цього є показ економічної кризи, яка загальмувала фінансування, а відповідно, й 

робочий процес. Навіть досягнення лікарні (відкриття нового відділення реанімації 

для новонароджених) не змінюють докорінно ситуацію на позитивну, оскільки, 

забезпечуючи повноцінне функціонування лікарні, медичні працівники мають 

тіснитися (четвертий блок).  

У п’ятому блоці описано ситуацію, яка може виникнути із призупиненням 

реконструкції будівлі. Під загрозою у зимовий період може опинитися робота всієї 

установи. Проблема в тому, що ремонтоване приміщення є переходом між двома 

іншими. Тому відсутність даху на ньому призведе до підтоплення підвалу та інших 

корпусів, а, можливо, й до утворення ожеледиці, що є очевидною загрозою для 

життя пацієнтів та персоналу, які йтимуть із травматології на рентген. При цьому 

діти проходитимуть повз операційну (“Нонсенс!”). Замерзнуть труби – зупиниться 

котельня: “Тоді – хоч лікарню закривай!” 
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Проаналізувавши вибране інтерв’ю, можемо говорити, що його емоційно-

експресивна структура має чітко виражену негативну спрямованість. Вагому роль у 

розбудові цієї структури відіграв емоційно навантажений заголовковий комплекс. 

Особливо виразним є лід (вибудуваний на документальному образі), а також 

зоровий супровід (фотографії корпусу, що піддається реконструкції). Загалом текст 

інтерв’ю не містить яскравих експресивних засобів, однак наявні емоціогенні 

елементи, що мають негативну оцінку, переносять знак “-“ на публікацію в цілому.  

Творча індивідуальність автора, репрезентована в створеному 

документальному образі лікарні, емоційно виразні деталі наблизили читача до 

проблеми (ефект присутності). Серед використаних засобів є оцінна лексика, 

метафори. 

 Емоційно-експресивна структура негативного типу представлена також в 

інтерв’ю: “Чорнобиль – живий…” (ВЗ. – 2009. – 01 вересня), “Оксана Левкова: 

«Об’єднує – проукраїнське»” (Д. – 2011. – 15 лютого), “Вибирати ліки треба, як 

друзів – щоб не скривдили” (ЗП. – 2011. – 18 жовтня), “Ми маємо справу з 

прихованою епідемією гепатиту С” (Д. – 2014. – 23 липня) та ін. 

Як свідчить аналіз інтерв’ю, тексти зі сформованою емоційно-експресивною 

структурою негативного типу вирізняються своєю змістово-емоційною побудовою. 

Здебільшого в основі таких публікацій лежать негативні життєві події, явища, 

ситуації про різні аспекти яких докладно розповідають фахівці тієї чи тієї галузі. У 

той час, як співрозмовник наводить певні судження, факти, міркування, які 

підтверджують “негативність” факту, автор постає “по шукачем” істини та 

можливих засобів і способів зменшення дії “шкідливого”.   

В обох типах текстів, тих, що вирізняються негативним типом емоційного 

наповнення, і тих, що  мають позитивне спрямування, журналісти використовують 

подібні шляхи насичення та розбудови емоційно-експресивної структури. Різниця 

між емоційними змістами таких публікацій виявляється не в кількості емоційно-

експресивних засобів, а насамперед в їх характері, оцінному знакові, а також у 

принципі розкриття питання, представленні матеріалу, та в підборі відповідних 

аргументів, що підсилюють позитивні/негативні риси/оцінки описуваного явища.      
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  2.3.2. Емоційно амбівалентні інтерв’ю 

Амбівалентними називатимемо такі інтерв’ю, в яких емоційно-експресивна 

структура не має чітко вираженого однозначного емоційного знаку. Тут присутні 

блоки як з негативною, так із позитивною емоційною оцінністю. Здебільшого до 

таких текстів належать проблемні (аналітичні) публікації, в яких ідеться про 

суперечливі явища нашого суспільства, розкриваються різні аспекти одного 

життєвого факту. 

Для більшої наочності представимо специфіку емоційності на прикладі 

портретного інтерв’ю О. Журавльова “Довга дорога до батька” (ЗП. – 2006. – 13  

липня (додаток А.1)). В обраній для аналізу публікації висвітлюється процес пошуку 

сином місця загибелі батька, офіцера-артилериста, який, за офіційною версією, під 

час війни “пропав безвісти”. Загалом інтерв’ю містить 17 блоків, для прикладу 

подамо ті, які мають найвиразніші характеристики. 

В аналізованому матеріалі створений журналістом у заголовку образ довгої 

дороги (шляху) конкретизується у ліді-розповіді через хронотопні деталі:  “На 

пожовклому від часу довоєнному фото, …, крихітний трирічний Євген разом з 

красенем-велетнем татом – …, офіцером-артилеристом, який загинув шістдесят 

п’ять років тому, на п’ятий день Великої Вітчизняної війни. Коли Євген 

виріс…”. Таке поєднання минулого й сучасного вже на початку тексту створює 

певний емоційний тон публікації, вводить читача в хронологію  подій, виражає 

авторське ставлення до описуваного.  Особливої емоційності надає образ 

“пожовклого фото”. За символікою, а водночас і властивою “суперечливістю 

значень” кольорів жовтий як колір сонця та золота водночас є кольором опалого 

листя, смутку, символом життя в потойбічному світі [156, с.67].  

Саме в ліді виділяємо ключове речення, навколо якого розгортаються події в 

тексті, а саме “…Євген…вирішив неодмінно розшукати могилу свого батька”. У 

запропонованому на початку матеріалу “анонсі” автор сформував певну емоційну 

тональність поданої в тексті інформації.   

Під самою назвою публікації розміщені два фото, де на першому зображені 

молодий тато з сином (текстівка до фото відповідна), а на другому вже дорослий син 
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“Біля батькової могили 23 червня 1988 р., с. Милятин, Волинська область”. Автор 

наочно показав «довгий шлях» пошуку сином батька, ця довга дорога символічно 

перейшла у вічність.  

Перехід до самого інтерв’ю вирізняється введенням поетичних рядків 

респондента, які відзначаються емоційною напругою. Посилює емоційне 

навантаження цієї частини і авторська метафорична характеристика поезії (створена 

“голосом серця”). 

 Емоційним підґрунтям цього матеріалу є стан пригнічення (1 блок), що 

виникає у сина (респондента) в результаті незгоди з висновком “пропав безвісти”, а 

також його прагнення довести протилежне. Зазначений емоційний стан можна 

трактувати як своєрідну рушійну силу. 

На характер емоційності блоків інтерв’ю впливає соціальна оцінка предмета 

розмови. Так, наприклад, відповідь на запитання, чи відчувався подих війни на 

передньому фронті (третій блок), має негативну тональність, яка виражається не 

лише емоційно-експресивними засобами (бойові стрільби, небезпека, метафора 

“гряне війна”), але зумовлюється соціально негативною характеристикою власне 

явища війни. В аналізованому блоці чітко простежуються й особливості формування 

емоційності, що виникає в результаті аналізу запитання і відповіді як цілісного 

комунікативного акту. Центром емоційно-експресивного навантаження у запитанні 

автора є метафоричне словосполучення “подих війни”. Натомість співрозмовник у 

своїй відповіді вживає метафору “гряне війна”, що відрізняється від попереднього 

силою інтенсивності. У цьому випадку наочно простежується, як внаслідок 

мовленнєвої взаємодії автора та співрозмовника нагнітається емоційність.  

Подібним до обурення почуттям пронизана розповідь респондента про 

причини виникнення у нього гострого бажання з’ясувати обставини смерті батька. 

Коли героя призвали до армії, в анкеті його змусили переписати, що батько не 

загинув, а пропав безвісти: “Із такою трактовкою я не був згодний. Як це, 

“пропав”?… Не може чесна, віддана Батьківщині людина зникнути без сліду! Я, як 

син, не міг заспокоїтись”. На перший погляд, четвертий блок містить негативну 

оцінку. Проте чітко виражений у кінці відповіді синівський  протест, що базується 
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на моральних почуттях поваги до батька, сприяє  позитивній характеристиці блоку в 

цілому. Саме цей блок містить у собі переломний момент: від пасивного почуття 

незгоди – до активної дії. У тексті це простежується у зміні емоційного тону 

інтерв’ю.  

Закладені в авторському запитанні сподівання, а то й переконаність в успіхові 

процесу пошуку (“І одного разу вам поталанило?”) розкриваються у переліку 

інтерв’юйованим своїх дій: “…знайшов адресу дивізії…”, “…розшукав і голову ради 

ветеранів…”, “…ми зустрічалися щороку…”. Цей блок можна розглядати як такий, 

що містить позитивні характеристики, оскільки стилістично нейтральні слова, що 

позначають дію, – знайшов, розшукав, зустрічалися – набувають позитивної 

оцінки.  

Наступний, сьомий блок тематично продовжує попередній і набуває 

інтенсивності емоційного вираження: коли автор говорить про “незабутні зустрічі”, 

у відповіді респондента вимальовується картина однієї з них, яка вирізняється 

високим емоційним напруженням. Представлений інтерв’юйованим епізод 

вибудуваний на асоціативному збігові деталей, відповідному відтворенні 

емоційного стану людини, її почуттів болю, туги, розпачу, що передається за 

допомогою метафор та порівнянь: “Пшениця в червні під першими променями сонця 

палахкотить, мов вогонь у полі. Як і тоді, у сорок першому році, була такою ж, 

вона й нагадала… Корольков впав і як почав по пшениці качатися, стогнати і  

ридати. Всі присутні отетеріли”. Тут поряд із символічністю кольору поєднується 

й символіка української культури (пшениця, сонце), а також вогонь, який 

асоціюється з червоним кольором полум’я, що у цьому контексті означає загрозу. 

Емоційній виразності сприяють конструкції з риторичними запитаннями: “Хто знав 

про цей перший бій? Ніхто. … - Чому не вдячні ми цим людям?”, “Але ж у нас ніхто 

не забутий і ніщо не забуто?”.  

Блоки, що стосуються процесу пошуку, визначаються переважно позитивною 

оцінкою. Емоційного забарвлення вони набувають у результаті виникнення 

контекстуальної “тематичної” оцінності та використання експресивних засобів.  
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На хід основної думки тексту блоки інтерв’ю, в яких ідеться про родину 

респондента, суттєво не впливають. Однак вони розсіюють емоційну напругу і 

водночас доповнюють психологічний образ співрозмовника. Так, у відповіді на 

запитання про повоєнну долю матері превалюють позитивні характеристики: 

“прожила довге”, хоч і “складне життя”, “поставила на ноги чотирьох діточок”, 

“від цього була щаслива”. Емоцію щастя у цьому контексті тлумачимо як результат, 

досягнення успіху, а тому можемо визначити її як домінанту. 

Смислово-емоційним центром тексту є концепт “батько” (лексема присутня 

практично в кожному блоці інтерв’ю), який для респондента асоціюється з високою 

цінністю:  “- Для мене батько – святе. … Його образ і зараз приходить у снах”.  

У висновках автор підкреслює значущість вчинку респондента, наголошуючи 

на тому, що він не лише повернув “добре ім’я свого батька”, але й згадав усіх 

полеглих, “які поклали свої голови на вівтар Перемоги” і до цього часу вважалися 

такими, що “пропали безвісти”. Проведені журналістом паралелі в кінці тексту 

емоційно насичують і змістовно поглиблюють інтерв’ю. 

Авторські запитання у тексті несуть у собі оцінку описуваного. Наприклад, 

бажання співбесідника розшукати могилу свого батька журналіст характеризує як 

“гостре”, про вчинок героя говорить, як про “надзвичайну історію”, “благородну 

справу”, тут спостерігаємо пряму оцінку, вираження авторського ставлення. Дещо 

по-іншому він виражає своє ставлення власне до співбесідника. Так, у запитанні “І 

одного разу вам поталанило?” ми можемо простежувати не лише обізнаність автора 

про перебіг подій, але й певну оцінку вкладеної сили у процес “копіткого пошуку”, 

в результаті якого людина заслуговує на те, щоб їй нарешті пощастило. Ставлення 

до свого співбесідника виражається і в запитаннях, які прямо не стосуються власне 

його самого, зокрема, це запитання про долю його матінки. 

Емоційність інтерв’ю в цілому вибудувана на особистих переживаннях 

респондента, його самовираженні. Мовлення респондента закодоване у 

використанні ним зменшувально-пестливих форм: “матінка”, зернятко, жіночка, 

хвилька, пензлики, діточки, пацаня; порівняння “руками, як археолог пензликами” 

(про розкопки); літоти “по зернятку  відновлюю увесь шлях” та ін.. Такі деталі 



 127 

розкривають характер інтерв’юйованого, його ціннісні орієнтації. У запитаннях 

журналіста емоційність виражається в співчутті, підтримці свого співрозмовника.  

Розглядаючи інтерв’ю в цілому і враховуючи виділені емоційні 

характеристики блоків, спостерігаємо, що блоки з негативною оцінкою містяться на 

початку матеріалу і пов’язані переважно з воєнними подіями, а блоки, в яких 

розкривається вже сам процес пошуку, здебільшого мають позитивну оцінку і 

зосереджені в другій половині тексту. Водночас розділити текст чітко на дві частини 

неможливо, оскільки в інтерв’ю є й емоційно нейтральні блоки. Однак можна 

говорити про виразно виявлену зміну емоційного тону інтерв’ю, що зумовлено 

розвитком подій у тексті, його сценарієм, а також авторською концепцією 

презентації матеріалу.   

Цей текст відносимо до типу інтерв’ю з амбівалентною емоційно-

експресивною структурою, адже емоційні компоненти формуються за двома 

позиціями: вчинок сина – синівський обов’язок відшукати могилу загиблого батька 

(прагнення відшукати справедливість є позитивним наміром) та факт війни 

(загальнолюдський архетип з негативним значенням) й діяльність радянської влади.   

Аналіз матеріалу свідчить, що в цьому інтерв’ю емоційну структуру можна 

трактувати як хвилеподібну: відчутна емоційна стриманість журналістських 

запитань змінюється досить експресивними та емоційно визначеними відповідями 

респондента. В інтерв’ю є блоки, які вирізняються більшою напругою, інші – 

меншою, що зумовлено представленими в них мікротемами. Найбільшою 

емоційною інтенсивністю відзначаються блоки, в яких виражені переживання 

респондента та описано процес пошуку могили батька.  

Спираючись на твердження, що емоційність тексту виникає подібно до 

формули “стимул – реакція”,  на основі комунікативної взаємодії між автором і 

респондентом, спостерігаємо, що текст в цілому вибудовується на співпереживанні 

автора і співбесідника. Це досить добре видно на рівні використовуваної мовцями 

лексики. Публікація не містить у собі слів на позначення агресивності, незгоди між 

комунікантами, тут простежується своєрідний комунікативний тандем, де 

мовлення автора визначається емоційною стриманістю, викликаною повагою до 
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історії співбесідника. Початок і кінцівка матеріалу відзначаються емоційною 

виразністю. Змістово-емоційна єдність цих елементів надає тексту інтерв’ю 

цілісності та завершеності, що впливає на ефективність його сприйняття. 

 Ще одним прикладом амбівалентності емоційного змісту тексту є інтерв’ю 

“Іван Марчук: Я розкрив небесний купол” (Д. – 2010. – 27 січня). Вираження 

авторського ставлення до свого співрозмовника та його творчої діяльності досить 

наочно простежується у ліді: “Загадковий і, як завжди, несподіваний Іван 

Марчук… 

…  Іван Марчук звертається до яскравих локальних кольорів, що після сіро-

білого циклу “Біла планета” стало несподіванкою. Його дрібні деталі стовбурців і 

цілих мікроскопічних здрібнених світів розширилися до галактичних просторів, що 

творяться об’ємними хвилями, завитками, ламаними лініями.  

Творчі досягнення художника, здавалося б, могли охолодити наполегливість 

майстра: коли по суті всі можливі вершини досягнуто – чого добиватися ще? 

…Саме цього славного українця Міжнародна академія сучасних  мистецтв  у Римі 

прийняла до лав “Золотої гільдії”… Проте всі ці нагороди для митця існують десь у 

паралельному світі, а в просторі його буття є тільки праця творча, наполеглива і 

всесильна…”  

Інколи емоційне наповнення тексту виникає внаслідок образності мовлення 

співбесідника: “Все до чого зводиться моє натхнення – це моя ненаситність. Хочу 

не хочу, а мушу працювати, працювати, працювати. ... Здавалось би, вже є 

десять різних Марчуків …, вже можна і заспокоїтися, але я знову іду в майстерню 

і постійно думаю, чого я ще не зробив?... Я собі подумав: «поріжу» галактику на 

різні кавалки, і в майстерні, наскільки мені місце дозволяє, малюватиму ті світи. 

Якщо навіть всі ці картини стулити до купи, як мозаїку, вони заграють. Хоча всі 

вони різні, проте вони як близнята …” (1-й блок), “Я воджу по полотну пензлем, 

як диригент палицею в оркестрі… виношу на полотно те, що ніхто не бачить, 

що в кишеню не покладеш, а відповідно ніхто не ошукає” (2-й блок), “Всі мої 

полотна наповнені єдиним змістом – голосом моєї душі. В мене навіть пейзажі 

схожі на асоціативні новели. Це не просто пейзажі, вони спонукають думати, 
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думати і писати цілі новели. І саме з голосу моєї душі я починав – це зміст 

творчості. На сьогодні це є дерево – стовбур, а всі марчуки і марчучки – це є гілки 

того стовбура. І нині проросла вже десята на дереві гілка новим циклом. 

Можливо, ще можна якусь гілочку, окрім мистецтва, внести в те дерево, проте на 

все решту в мене немає часу” (3-й блок). 

Це інтерв’ю цікаве й тим, що на четвертому блоці виведена додаткова 

тематична лінія – можливості та умови розвитку мистецтва в Україні, у зв’язку з 

чим текст набуває емоційної амбівалентності: те, що стосується творчої діяльності 

співрозмовника, І. Марчука, його успіхів, має позитивне забарвлення, водночас те, 

що стосується творчості на Батьківщині, є не настільки перспективним, а тому й має 

негативні оцінки. Простежимо: на запитання журналістки про те, де митцю 

творилося найкраще, маємо таку відповідь співбесідника: “…Ще з 1975 року я 

вирішував, чи хочу втекти з Києва, чи не хочу. Та зрештою прес у 20 років став 

нестерпний. Я вагався довго… А потім вони (друзі – А. Б.) мені сказали: “Іване, не 

насилуй свою волю”, … Тільки трапилася можливість – я рвонув куди подалі, аж 

до Австралії. Я просто мусив поїхати, бо стільки травм моральних і 

психологічних назбиралося, що вже не було сил. (опис емоційного стану – А. Б.)  

Постійні “заборонений”, “непотрібний” – це вже було зовсім і зовсім. … Пам’ятаю 

свою головну фразу в ті роки: “Я дуже хочу хотіти працювати”. А тут я вже не 

хотів. Коли поїхав до Америки, це питання було знято”. Спостерігаємо далі (6-й 

блок): “…Я радів з того, що сам собі належав. Ніхто не має права мені на ногу 

наступити чи щось погане сказати. Я мав абсолютний, повний позитив. І це 

настільки разюче різнилося з Києвом, як тоді, так і зараз: куди не підеш в нас – 

всюди негатив”. “Я дурний, що повернувся. Мені потрібно поміняти дислокацію” 

(7-й блок). “…Вважаю, що в українському сучасному мистецтві все в порядку. 

Приміром, якби ми взяли кращих 100 митців і пустили їх у світ на два-три роки, то 

мали б цілу плеяду всесвітньовідомих творців, тоді б наші діячі побачили, як можна 

з країни створити сильну державу. Сьогодні вони не знають, бо не хочуть знати. З 

нас сміються, на нас плюють – а ми маємо такі таланти! Хвалити Бога, більшість 

талантів, покидаючи країну, знаходять кращу долю”. На запитання авторки про 
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шляхи зміни ситуації художник вказує на необхідність державного заохочення та 

згрупування митців, що сприяє їхнім досягненням, і продовжує: “У нас того немає, 

бо наріжний камінь – заздрощі. І їх не можна вивести нічим, ніяким розпаленим 

залізом. І тому ми страждаємо, і будемо страждати, допоки ця земля не виживе 

їх. В Америці такого немає. За 12 років – просто рай, ніхто мені не заздрить. І там 

кожна людина відчуває себе гордо. Наші правителі переповнені не гордощами, а 

гординею…”  

Амбівалентність зумовлена власне тим, що питання творчої майстерності 

художника тісно переплелося з реаліями життя, з умовами існування та 

можливостями реалізації творчої особистості. І. Марчук є самореалізованим, 

самодостатнім успішним діячем. Однак, на жаль, український митець вважає, що 

інші країни мають кращі умови для творчості. Власне, такий життєвий парадокс і 

спричиняє помітну амбівалентність інтерв’ю. 

Прикладами амбівалентного типу наповнення емоційно-експресивної 

структури є також: “Сонце, скелі, вітер” (Д. – 2008. – 26 вересня), “Ключове слово – 

активність” (Д. – 2011. – 11 березня), “Ніна Бічуя: «Українці – живучі! І мова наша – 

живуча»” (ВЗ. – 2012. – 11 жовтня), “Тарас Возняк: «Не можна казати, що Пінзель – 

український Мікеланджело. Це, м’яко кажучи, не відповідає істині” (ВЗ. – 2012. – 13 

грудня), “Євген Глібовицький: «Корупція не дає робити реформи. Погані теж. Так 

вона гальмує побудову диктатури” (ВЗ. – 2012. – 13 грудня), “Зиґмунт Бауман: 

«Нагромадження інформації у Світовій мережі веде до інтелектуальної імпотенції 

людства»”  (ВЗ. – 2013. – 12 вересня), “Андрій Мацяк: «Театр – це не стіни, ліхтарі 

чи костюми. Це – люди»” (ВЗ. – 2014. – 07 жовтня), “Галина Пагутяк: «У Кам’янці-

Бузькій відшукала маленьку Італію»” (ВЗ. – 2014. – 17 жовтня), “Інеса Братущик: 

«Солдат просив: «Можна, я вас за руку потримаю, ви так пахнете домом»” (ВЗ. – 

2014. – 19-21 вересня), “Люди в будь-якому віці повинні жити, а не животіти” (Д. – 

2014. – 16 грудня). 

Амбівалентність розбудованої емоційно-експресивної структури виявляється 

переважно в проблемних, подієвих, подієво-особистісних інтерв’ю. У наповненні 

емоційного змісту цих публікацій присутні емоційні елементи з позитвною та з 
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негативною оцінкою. Тлом формування емоційного часто є негативний факт із 

життя людини/суспільства та показ шляху боротьби за справедливість, досягнення 

ціннісних ідеалів та втілення бажань. Інколи – це опис різних, часом протилежних, 

соціальних явищ. (Наприклад: “Кам’янка-Бузька — це дивовижне і водночас Богом 

забуте місце”, “— Ви говорили, що ці маленькі містечка викликають не лише 

радість відкриття, а й депресію, оскільки занепадають…”, “З того часу почалося 

піднесення патріотизму. З іншого боку, маємо засмічені річки, вирубані ліси, 

історичні будівлі можуть розібрати на цеглу.” (“Галина Пагутяк: «У Кам’янці-

Бузькій відшукала маленьку Італію»”  (ВЗ. – 2014. – 17 жовтня)). 
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Висновки до розділу 2 

 

Емоційний компонент тексту інтерв’ю, його емоційна тональність виникають 

у результаті мовленнєвої комунікативної взаємодії автора зі співбесідником, де 

стратегічну першість має журналіст, оскільки саме він розпочинає і завершує 

комунікативну гру, що впливає на загальний емоційний характер тексту. Однак не 

винятковими є випадки, коли емоціогенність тексту формується внаслідок 

мовленнєвої діяльності саме співрозмовника.  

Зважаючи на компілятивну природу текстів інтерв’ю, правомірно зауважити, 

що його емоційно-експресивна структура вирізняється діалогічним характером. 

Наявність такого структурного складника, як співрозмовник, говорить про 

особливості розбудови емоційної структури тексту інтерв’ю, де емоційний знак 

авторської думки (стимул, реактив) може посилитися або взагалі змінитися в 

результаті мовленнєвої діяльності респондента і навпаки. 

Жанрова особливість інтерв’ю вказує на потенційно високу емоційно-

експресивну заданість текстів цього типу, що насамперед визначається 

мовленнєвою “грою” між співбесідниками, проблематикою “п’єси” (постановки) і 

відповідними ролями її учасників.  

На емоціогенні можливості тексту інтерв’ю впливає його здатність до дифузії 

з репортажем та нарисом. Жанрові запозичення сприяють розширенню можливостей 

інтерв’ю в зображенні психологічного портрета співбесідника. Причому розмова зі 

співбесідником переплітається з авторськими замальовками, ліричними відступами, 

яскравими деталями, пейзажними елементами. Використання журналістами 

репортажних закономірностей організації матеріалу сприяє формуванню ефекту 

присутності. Тому притаманними ознаками інтерв’ю стали персоніфікація та 

драматургійність викладу матеріалу, що сприяють емоційності/емоціогенності 

тексту публікації. Наповнення інтерв’ю рисами інших журналістських жанрів 

дозволяє варіювати форму викладу матеріалу, що сприяє розширенню 

функціональних можливостей текстів цього типу. Найчастіше трансформацій 

зазнають такі структурні частини інтерв’ю, як лід, авторський початок та зміст. 
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Маніпуляції автора зі змістом та формою впливають на емоційне наповнення 

інтерв’ю та  специфіку розбудови емоційно-експресивної структури тексту. 

Особливе значення в реалізації емоційно-експресивного ефекту виконує 

морфологія твору. “Територія” тексту інтерв’ю умовно розподілена за журналістом 

– заголовковий комплекс, низка запитань, кінцівка, та співрозмовником – вступна 

частина, репліки-відповіді. Незалежно від цього емоційний компонент може бути 

присутнім у будь-якій його структурній частині. Причому часто емоційно 

нейтральні запитання викликають доволі емоційно інтенсифіковану, напружену 

відповідь.  

Дихотомічність емоційного змісту інтерв’ю особливо виявляється в 

заголовковому комплексі, що вирізняється частою цитацією слів співрозмовника, їх 

авторської обробки, перефразування. Емоційна виразність заголовків виникає 

внаслідок використання автором афоризмів, народної мудрості, гумору, іронії, 

деталі, натяку, смислового протиставлення, тропів, опису емоційних переживань та 

називання емоцій. У таких публікаціях журналісти використовують як інформаційні, 

так і мотиваційні заголовки. 

Важливим структурним компонентом емоційного наповнення інтерв’ю є лід. 

Видове розмаїття інтерв’ю дозволяє авторам використовувати різні варіанти 

розбудови цієї частини тексту. Найбільш типовим для таких публікацій є лід-

ідентифікація. Однак досить часто журналісти вдаються до ліду-історії, ліду-

розповіді, ліду-“капризу”, ліду-коментаря, змішаного ліду. Наступними 

структурними елементами, які здатні активізувати та утримувати увагу читача, є 

авторський вступ та кінцівка. Ці частини є своєрідним обрамленням основного 

тексту. 

Основна частина тексту складається з певної кількості блоків “запитання-

відповідь”. Емоційна напруга в цих єдностях може формуватися по-різному. Інколи 

емоційного тону реплікам задає журналіст, в інших випадках емоційна напруга 

виявляється у відповіді співрозмовника. Найбільш виразними є ті частини тексту, де 

простежується емоційний тандем між співбесідниками.  
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Тому емоційно-експресивну структуру тексту слід розглядати як умовну 

абстрактну модель його емоційного змісту, що є результатом дії всіх структурних 

складників.  

Емоційній інтенсифікації змісту текстів сприяють архетипи, символіка чисел, 

кольорів, “життєві метафори”, хронотопні деталі, загальнолюдська та національна 

ціннісно-почуттєва палітра. Усі ці компоненти є своєрідним ґрунтом кодування та 

декодування емоційного змісту тексту, а відповідно особливими засобами реалізації 

емоційної взаємодії між комунікантами.   

Залежно від характеру емоційного наповнення тексту є три основні типи 

емоційно-експресивної структури: з позитивним, негативним та амбівалентним 

змістово-оціночним наповненням. Позитивна емоційно-експресивна структура 

тексту виявляється в інтерв’ю, в яких емоційний компонент має підкреслено 

позитивний характер і реалізується відповідними емоційно-експресивними 

засобами. Публікації, в яких описано негативний факт життя і співрозмовники 

виявляють негативні оцінки до предмета мовлення, мають емоційно-експресивну 

структуру негативного типу наповнення. Разом із тим, тексти інтерв’ю, в яких 

емоційно-експресивна структура не має чітко вираженого однозначного емоційного 

змісту, називаємо емоційно амбівалентними. Незалежно від емоційного характеру 

інтерв’ю кожен текст вирізняється своєю емоційною спрямованістю знака, однак 

загалом емоційна напруга формується типовими засобами емоційно-експресивного 

наповнення. 

Отже, емоційно-експресивна структура тексту є результатом втілення 

авторських інтенцій. Сама собою вона не існує, а є творчо організованою 

сукупністю/єдністю емоційно-експресивних елементів зосереджених в інтерв’ю. 
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РОЗДІЛ 3 

СПРИЙМАННЯ ЕМОЦІЙНО-ЕКСПРЕСИВНОГО ЗМІСТУ ТЕКСТУ: 

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ 

 

3.1. Методика проведення опитування 

 

Будь-яка інформація, зокрема публіцистичні матеріали, має свого адресата. 

Автор-журналіст визначає змістове й емоційне наповнення повідомлення. 

Виявлення ефективності емоційно-експресивної структури медіатексту, “емоційного 

значення” інформації [104, с.13], яке передає журналістська публікація реципієнтові, 

потребує вивчення аудиторії як певної спільноти споживачів соціальної інформації. 

Реальним споживачем інформації насамперед є окрема людина з певною системою 

потреб та цінностей, що відображає її  численні та різнорідні взаємини з іншими 

індивідами [52, с.175]. Вагомим психологічним механізмом контакту “споживач – 

інформація” є установка – основна, вихідна реакція суб’єкта на ситуацію, в якій 

йому доводиться ставити та розв’язувати завдання [213, с.64].  

Одним із показників емоціогенності публікації є емоційна реакція аудиторії. 

Кожна людина зосереджує увагу саме на тій інформації, яка викликає в неї 

емоційний відгук [173, с.71].  

Досліджуючи категорію тексту, Ю. Лотман відзначає, що текст сам здатен 

“відібрати” собі аудиторію, створивши її відповідно до самого себе. Згідно з 

переконанням ученого, текст містить у собі образ адресата, ідеального читача, який 

стає своєрідним нормувальним кодом для реальної аудиторії. Виявити імплікований 

у тексті “образ аудиторії” можна шляхом реконструкції “спільної пам’яті”, 

сформованої автором для розуміння повідомлення. У випадку, коли повідомлення 

розраховане на широку, невизначену аудиторію, автор має створити в тексті такий 

обсяг пам’яті адресата, що є обов’язковим для кожного представника конкретної 

мови і становить певний нескорочуваний мінімум [128].  

Журналістикознавці визначають тематичну диференціацію публікацій, 

зумовлену віковими, статевими та професійними критеріями. Виділяють теми, що є 
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актуальними для молодіжної аудиторії, а також ті, що є значущими для людей 

старшого віку. Тематичне коло інтересів чоловіків відрізняється від тематичних 

уподобань жінок, хоча є багато спільних тем. Своєю чергою, на характер 

сприймання повідомлення впливає й професійна зацікавленість у тій чи тій 

інформації. Тому, щоб текст був розпізнаний “своїм читачем”, автор повинен від 

початку творення публікації визначитися з аудиторним контингентом, враховуючи 

всі можливі реакції реципієнтів на зміст тексту, в тому числі й на його емоційний 

компонент. 

Як зазначає Х.-Г. Гадамер, зрозуміти іншого “не означає поставити себе на 

його місце і відтворити його переживання” [41, с.447]. Це насамперед досягнення 

взаєморозуміння щодо суті справи. Так, у письмовому мовленні текст набуває 

голосу завдяки інтерпретатору. Думки інтерпретатора задіяні у відтворенні смислу 

тексту від початку знайомства з ним [41, с.451–452]. Кожен читач може по-різному 

реагувати на мистецький твір – критикувати, захоплюватися ним чи створити 

новий
21

, що зумовлено зіткненням “горизонту сподівань” (текст) та “горизонту 

досвіду” (реципієнт) [249, с.38]. При цьому вагомим чинником цього діалогу є 

“готовність пізнавати іншого в його іншості” [250]. Так, Ю. Хабермас наголошує, 

що “«розуміння того, про що йдеться» вимагає участі, а не одного лише 

спостереження” [221, с.44]. 

Те, що читачі по-різному піддаються впливові “дійсности” певного тексту, 

В. Ізер пояснює трансформуванням реципієнта у творчий процес [189, с.266]. Це 

чітко відображено в герменевтичному триланковому ланцюжку В. Владимирова: з 

поданого журналістом повідомлення читач пізнає те, “як той проінтерпретував те, 

що він зрозумів з інтерпретації автором події того першорозуміння, яке сталося 

внаслідок здійснення події” [40, с.43].      

Отже, в тексті присутня не лише особистість мовця, але й узагальнений 

потенційний образ читача. При цьому автор – творець тексту – асоціюється з його 

                                                 
21

 Лотман Ю. розглядає текст як інваріантну систему відносин, що засвідчує його варіативність [127, с.70]. Текст може 

переживати повторні народження під час сприймання його читачем. Однак така варіантність тексту породжує не лише 

варіантне розуміння, але й варіанти нерозуміння [184, с.109].  
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початком, у той час, як реципієнт – з його  кінцем, адже після прочитання текст 

припиняє існування [30, с.60-61].  

 Виявити дію емоційного компонента певного тексту можливо лише за 

сукупністю проективних реакцій реципієнтів. Звертаємося до бібліопсихології (її ще 

називають психологією сприйняття), згідно з якою якість будь-якого тексту можна 

визначити за сукупністю реакцій, які він здатен викликати у всіх своїх читачів [179]. 

За переконаннями М. Рубакіна, в процесі читання кожен реципієнт вибудовує свою 

проекцію книги, залежно від якісного та кількісного наповнення його мнеми 

(основних спадкових, індивідуальних та соціальних характеристик особистості). 

Саме цю проекцію
22

 тексту читач сприймає як якість книги та зміст твору. Тому 

книга має стільки змістів, скільки в неї читачів. Подібність сприйняття твору 

зумовлена тотожністю мнем комунікантів [179]. Теоретично типовість світоглядних 

позицій можна передбачити серед представників одного віку, статі, професій, що 

зумовлено схожими умовами становлення й розвитку індивідів, а також емоційним 

досвідом та чинником інтересу. Як свідчать психолінгвістичні дослідження, 

інформація, яка не отримала підтвердження в емоційному досвіді респондента, не 

буде сприйнятою ним. Водночас, відсутність раціональної емоції інтересу може 

стати причиною незацікавленості читача і призвести до викривлення емоційної 

семантики тексту [81, с.114]. 

Щоб визначити, які саме соціально-демографічні характеристики аудиторії 

впливають на особливості сприйняття емоційного змісту публікації, було проведено 

опитування. Досягнення поставленої мети передбачало: 1) визначити уміння 

респондентів розпізнавати емоційно-почуттєві  компоненти тексту; 2) простежити 

(описати, визначити) здатність аудиторії виявляти розбудовану автором емоційно-

експресивну структуру інтерв’ю; 3) виявити певні закономірності сприймання 

емоційного наповнення тексту різними аудиторіями.  

У зв’язку з поставленими завданнями припускаємо, що: 

                                                 
22

 Проекцію тексту розглядаємо як “ментальне утворення (концепт тексту, смисл тексту як цільність / цілісність), 

продукт процесу смислового сприйняття тексту реципієнтом, що в тій чи тій мірі наближається до авторського 

варіанта проекції тексту” [67, с.253]. 
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1. На сприймання емоційного змісту інтерв’ю впливає емоційна 

компетентність (К. Саарні : за Ільін [79, с.243-244]) респондентів, зокрема їхня 

здатність розпізнавати емоції інших людей, а також уміння виявляти, описувати 

власні почуття та переживання, використовуючи притаманні конкретній культурі 

словник емоцій та форми їх вираження. 

2. Особливості сприймання емоційного змісту газетного інтерв’ю аудиторією 

різною за статтю, віком та освітою зумовлені темою публікації, що впливає на 

зацікавленість у повідомленні та визначає рівень близькості змісту матеріалу до 

соціального та емоційного досвіду реципієнтів.  

3. Розпізнавання емоційного компонента тексту зумовлене обраною автором 

моделлю розбудови/наповнення емоційно-експресивної структури тексту інтерв’ю. 

 Одним із оперативних способів збирання соціологічної інформації є анкетне 

опитування. Під соціологічною анкетою науковці розуміють систему запитань, що 

об’єднані одним дослідницьким задумом і спрямовані на визначення кількісно-

якісних особливостей об’єкта та предмета аналізу [82, с.74]. Відповідно до 

особливостей формування анкети респондентам запропоновано два блоки запитань 

(додаток Б). Перший блок запитань стосується соціально-демографічних 

характеристик, які репрезентують портрет респондентів, їхній вік, стать, освіту та 

інші, за необхідності, “параметри” особи [82, с.74], [242]. Другий – спрямований на 

виявлення можливостей розпізнавання емоційного змісту газетного інтерв’ю, що 

передбачає виконання різних типів завдань. 

Учасникам опитування було запропоновано: 

1) ознайомитися з газетним інтерв’ю й підкреслити в ньому ті фрази, епізоди, 

які сприяють емоційному увиразненню тексту, а також заповнити анкету з 

запитаннями щодо емоційного змісту публікації; 

2) виявити та описати свої враження, почуття від прочитаного; 

3) охарактеризувати мовленнєву поведінку співрозмовників інтерв’ю.  

При цьому для респондентів були відтворені умови читання газетного тексту в 

зручній для сприймання формі та зі збереженням усіх особливостей виділення 

газетного еталону тексту. 
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Зважаючи на те, що виявлення емоційного змісту тексту залежить від 

розуміння концептуального змісту публікації, одним із завдань анкети є коротко 

переказати зміст інтерв’ю в письмовій формі. Перевагою такого підходу, 

насамперед, є звичність форми викладу думок для опитуваних (кожен, хто закінчив 

середню школу, володіє вмінням переказу текстів). Водночас переказ вимагає від 

індивіда активізації його мовленнєво-мисленнєвих здібностей та зосередженості над 

змістом викладу   [60, с.152].  

Згідно з психолінгвістичними експериментами реципієнт, переказуючи текст, 

майже завжди піддає його трансформації. Тому саме “аналіз переказу допомагає 

виявити емоційно забарвлені, особистісно вагомі значення для індивіда – вони 

виявляються в описі мотивів та вчинків персонажів переказуваного тексту. 

Адекватне, близьке до оригіналу відтворення текстів залежить від прийняття 

реципієнтом позиції автора, від її відповідності його власним цінностям і 

установкам” [14, с.114]. Однозначно визначити смисл тексту теоретично не 

можливо, існує ймовірність різних висновків щодо його змісту. Однак на практиці 

майже кожна людина здатна наближено подібно передати зміст будь-якого тексту. 

Це досягається завдяки тому, що задум автора є цілісним   [15, с.44, 46].  

Ідентичного розуміння тексту практично не існує. Це пов’язано з тим, що 

сприймання та розуміння його змісту є невіддільним від екстралінгвальної ситуації, 

на яку вказує текст. При цьому неможливо визначити, що стоїть поза текстом для 

автора та для читача. У кожного реципієнта під час сприймання тексту виникають 

власні особистісно-значущі асоціації [15, с.29 – 30]. Тому суб’єкт сприйняття під час 

читання розуміє загальний смисл тексту, його концепт, незважаючи на можливість 

нерозуміння окремих його частин [15, с.28]. 

Пригадаємо судження О. Потебні про те, що “слухач може значно краще від 

мовця зрозуміти, що приховано за словом, і читач може краще самого поета 

осягнути ідею його твору. Сутність, сила такого твору не в тому, що розумів під ним 

автор, а в тому, як він діє на читача або глядача, отже, в невичерпному можливому 

його змісті” [165, с.41].  
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Важливим складником розуміння будь-якого тексту є розпізнавання його 

емоційного змісту, адекватне/неадекватне розуміння якого також визначається 

низкою конкретних обставин. Досліджуючи аспекти інтерпретації тексту, С. Іонова 

пов’язує неусвідомлені порушення емоційної картини тексту насамперед із 

недостатньою мовною та мовленнєвою компетенцією респондента як автора 

вторинного тексту, а також із особливостями вторинної репрезентації повідомлення, 

що визначається свідомістю мовця і супроводжується вторинною категоризацією та 

концептуалізацією змісту. Заразом, дослідниця вказує на специфіку позначення 

емоцій [81, с.112].  

Одним із видів вторинного тексту є короткий переказ, який, на думку 

С. Іонової, треба розглядати як послідовне узагальнення виділених ключових слів і 

визначення концептуальних центрів, до складу яких також входять емотивні 

компоненти [81, с.114].  

Разом із коротким переказом тексту інтерв’ю респондентам запропоновано 

також висловити власні переживання, емоції, почуття, викликані прочитаним 

матеріалом. Ставлення респондентів до розкритого в публікації життєвого факту 

слугує підтвердженням того, наскільки обраний автором тип емоційного наповнення 

був вдалим, а текст став ефективним, переконливим і зумів викликати в 

респондентів відповідний тексту адекватний емоційний відгук.  

Дослідження проведено серед мешканців міст України: Запоріжжя, Києва, 

Львова. До анкетування залучені випадкові респонденти, соціально-психологічні 

характеристики яких відповідали критеріям опитування. Дослідження має 

вибірковий характер, де з метою формування генеральної сукупності респондентів 

було відібрано 384 особи з відповідними соціально-демографічними ознаками (див. 

[82, с.31]). 

 Для аналізу обрано різнопланові тексти інтерв’ю з газет “День” (м. Київ), 

“Високий замок” (м. Львів) та “Запорізька правда” (м. Запоріжжя).    

Об’єктом дослідження є виявлені реакції (відгуки) респондентів на емоційних 

зміст газетних інтерв’ю. 
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У результаті опитування на кожен із трьох текстів ми отримали по 108 

заповнених анкет. Респонденти мали такі співвідношення за соціально-

демографічними характеристиками: по 54 особи чоловіків та жінок, по 54 особи з 

гуманітарною та з негуманітарною освітою (тобто 27 гуманітаріїв та 27 осіб з 

негуманітарною (зокрема технічною освітою) – серед жінок і чоловіків). Щодо 

вікового критерію, то групи є дещо меншими – по 36 осіб на кожну виділену вікову 

групу: від 18 до 24, від 25 до 44, від 45 до 55 років (серед яких по 18 чоловіків і 

жінок). У результаті проведеного опитування отримано 324 анкети.  

У дослідженні враховано дані з пілотного опитування, яке було проведено 

серед мешканців м. Запоріжжя. (Еталонним текстом обрано проблемне інтерв’ю 

“Хворі діти і небезпечна старовина” (В. Московцева, ЗП. – 2009. – 06 жовтня), 

присвячене питанню реконструкції старовинного корпусу Запорізької обласної 

дитячої лікарні). Анкети роздано 60 респондентам різного віку (від 18 до 65 років), 

статі (30 чоловіків і 30 жінок) та професії (гуманітарного та технічного профілю). 

Загальна кількість анкет опитуваних становить 384.  

Під час опитування оцінювалися чотири інтерв’ю, які відрізняються за своїми 

типологічними характеристиками, змістовим та емоційним наповненням. Одним із 

обраних текстів є проблемне інтерв’ю (“Хворі діти і небезпечна старовина” 

(В. Московцева, ЗП. – 2009. – 06 жовтня), що стосується медичної галузі (аналіз 

його див. Розділ 2), а тому передбачаємо, що в тлумаченні емоційного наповнення 

змісту тексту вагому роль відіграватиме саме професійний чинник. (З метою 

перевірити припущення зумисне залучили до групи опитуваних представників 

медичної сфери різних поколінь та спеціальностей). 

Інше інтерв’ю (“Довга дорога до батька” (О. Журавльов, ЗП. – 2006. – 13 

липня) – портретне, що стосується війни (аналіз його див. Розділ 2). Тут особливу 

роль у сприйманні тексту та визначенні його емоційного змісту, на наш погляд, має 

відіграти вектор хронологічної близькості / віддаленості подій до сприймача.  

В інтерв’ю-замальовці “«Серце кохання» єднає тисячі щасливих пар” 

(Н. Кравчук, ВЗ. – 2007. – 14 лютого) йдеться про мистецтво та кохання. 
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Передбачаємо, що на висвітлену історію в цьому інтерв’ю подібно емоційно можуть 

реагувати особи різного віку, професії та освіти. 

Подієве інтерв’ю “Любов Тихомирова: «Здійснилася моя давня мрія – зіграти 

«сільський персонаж»” (І. Кононенко, Д. – 2008. – 29 лютого), очевидно, найбільшу 

кількість емоційних відгуків матиме саме серед представниць жіночої статі. Це 

зумовлено тим, що в публікації розкрито творчу особистість відомої акторки, а 

історії з життєдіяльності відомих людей насамперед належать до кола зацікавлень 

жінок. 

Одним із критеріїв обрання цих інтерв’ю є різні типи співрозмовників, які є 

особистостями, індивідуальність яких виявляється й у мовленнєвій поведінці. У 

першому випадку співбесідник є посадовцем – головний лікар закладу. У другому – 

пересічний громадянин, син, який прагне встановити обставини загибелі свого 

батька. У третьому – це представник митців – скульптор. У четвертому – зірка 

екрана. 

Із відомих соціально-демографічних показників в анкеті  зафіксовані: стать 

(чоловіча (надалі – Ч), жіноча (надалі – Ж)), освіта (гуманітарного профілю (надалі – 

Г), негуманітарного профілю (особи з технічною освітою) (надалі – Т)) та вік (18-24 

роки – 1 група, від 25-44 – 2 група, понад 45 – 3 група). 

Аналіз виявлення емоційних реакцій на прочитаний текст інтерв’ю відбувався 

у два етапи. Спочатку в таблицях із текстом зареєстровано відповідну кількість 

реакцій опитаних на визначені в тексті емоціогенні елементи. Кількісні результати 

аналізу реакцій респондентів представлено в таблицях, на основі яких спроектовано 

графіки рецепції емоційно-експресивної структури текстів інтерв’ю. Таким чином, 

до кожного інтерв’ю створено по чотири графіки, які відтворюють не лише загальну 

картину виявлення емоційного компонента текстів, але й презентують особливості 

сприймання емоційно-експресивної структури інтерв’ю певною групою опитаних. 

Інші відповіді опитаних відібрані для опису, було обчислено за допомогою 

математичних підрахунків. Цей підхід дав можливості виявити не тільки специфіку 

“прочитання” емоційно-експресивної структури різною аудиторією, але й зробити 
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висновки щодо зацікавлень (уподобань) осіб конкретного статі, освіти чи віку тією 

чи тією моделлю емоційного насичення текстів жанру інтерв’ю.   

 

3.2. Моделі емоційно-експресивної структури інтерв’ю  

 

Емоційна напруга інтерв’ю може бути зосереджена в різних структурних 

елементах (див. Розділ 2). Залежно від емоційних інтенцій автора та розподілу 

емоційних елементів у тексті цього жанру, можна виділити три варіанти моделей 

розбудови емоційно-експресивної структури інтерв’ю, а саме моделі з  постійною 

(константною), рівномірно-ритмічною та нерівномірною емоційною напругою.  

До першого варіанта моделей з нерівномірною емоційною напругою 

відносимо інтерв’ю, в яких емоційний компонент зосереджений у будь-якій частині 

тексту без попередньої чи (та) подальшої емоційної підтримки уваги читача (напр.: 

“Із крокодилом за … пазухою” (ЗП. – 2011. – 14 квітня), “Роман Недзельський: 

«Новини є брендом телеканалу ТВі»” (Д. – 2013. – 07-08 березня), “Зиґмунт Бауман: 

«Нагромадження інформації у Світовій мережі веде до інтелектуальної імпотенції 

людства»” (ВЗ. – 2013. – 12 вересня), “Сильвія Хутник: «Жінки не хочуть бути 

частиною важливих для суспільства дискусій»” (ВЗ. – 2013. – 18 листопада), 

“Андрій Єрмолаєв: «Європа є вибором суспільства, і він незворотний». Угоду у 

Вільнюсі підписано не буде. Про це свідчать останні настрої і заяви українського і 

європейського політикумів” (Д. – 2013. – 29 листопада), “Юлія Савостіна: «Звичка 

купувати українське у мене в крові»” (ВЗ. – 2014. – 09 жовтня), “Андрій Мацяк: 

«Театр – це не стіни, ліхтарі чи костюми. Це – люди»” (ВЗ. – 2014. – 07 жовтня), 

“Оксана Жданова: «На сцену вперше вийшла у дворічному віці»” (ВЗ. – 2014. – 05 

серпня), “Ярослав Федоришин: «Нема культури – нема й держави»” (ВЗ. – 2014. – 30 

червня)).  

Рівномірно-ритмічний тип емоційної напруги теоретично є найбажанішим, 

оскільки текст інтерв’ю побудовано так, що емоціогенні засоби в ньому 

“закладаються” з певною періодичністю, що дозволяє утримувати читацький інтерес 

упродовж читання завдяки певному “емоційному ритму” (напр.: “Жива легенда 
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Бердянська” (ЗП. – 2011. – 30 червня), “Сьогодні – пірат, а завтра – полковник” (ЗП. 

– 2012. – 14 квітня), “Роман Кофман: «Я граю, відчуваючи обов’язок перед 

композитором, який написав музику»” (Д. – 2013. – 24 січня), “Олена Придувалова: 

«Хочу намалювати картину настільки відчужено, щоб не можна було зрозуміти, хто 

автор»”  (Д. – 2013. – 07-08 березня), “Анатолій Криволап: «Не варто викидати 

найменші прояви емоцій на полотно і вважати це шедевром»” (ВЗ. – 2013. – 02 

липня), “Ада Роговцева: «Останню пропозицію руки і серця отримала у 60 років, і 

дуже сміялася»” (ВЗ. – 2013. – 17 жовтня), “Дмитро Стецько: «В мені живе вічна 

боротьба з полотном, яке ще недописане»” (ВЗ. – 2013. – 07 листопада), “Дядя 

Жора: «У школі у мене було прізвисько Жора. Потім я підріс і став Дядею»” (ВЗ. – 

2014. – 16 жовтня), “Галина Пагутяк: «У Кам’янці-Бузькій відшукала маленьку 

Італію»” (ВЗ. – 2014. – 17 жовтня), “Оксана Жданова: «На сцену вперше вийшла у 

дворічному віці»” (ВЗ. – 2014. – 06 серпня). 

Постійну (константну) емоційну напругу мають інтерв’ю, в яких емоційні 

елементи розпорошені по всьому тексту, що може відволікати реципієнта від 

головної інформації або навіть втомлювати його безперервним нагнітанням 

емоційних переживань. Насамперед це стосується проблемних, аналітичних 

інтерв’ю з амбівалентним типом емоційного наповнення. В деяких випадках 

константна модель емоційного насичення є результатом мовленнєвої поведінки 

співрозмовника. (напр.: “Петро Ребро – то справжня епоха…” (ЗП. – 2012. – 19 

травня),  “В’ячеслав Грішечкін: «З історії мого кохання можна писати сценарій і 

знімати кіно»” (ВЗ. – 2013. – 12-18 вересня), “Інеса Братущик: «Солдат просив: 

«Можна, я вас за руку потримаю, ви так пахнете домом»” (ВЗ. – 2014. – 19-21 

вересня)). 

 Залежно від міри наповнення тексту емоціогенними елементами можна 

вирізняти інтерв’ю з помірною емоційною насиченістю та інтерв’ю з 

нагромадженням емоційної напруги. 

За правилами презентації інформації в мас-медіа основними структурними 

складниками смислово-емоційного наповнення журналістської публікації є 

заголовок, лід та текст. При цьому саме заголовок і лід відіграють провідну роль у 
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приверненні уваги читачів та їх мотивуванні до прочитання всього тексту. Важливо, 

щоб ці частини (або хоча б одна з них) були впливогенними, принаймні, такими, що 

викликають раціональний інтерес.  Водночас, незважаючи на діалогічну організацію 

матеріалу інтерв’ю, розбудова його тексту передбачає наявність зачину, основної 

частини та закінчення
23

. Тому, виокремлюючи той чи той тип емоційного 

наповнення, слід враховувати спрямованість емоціогенного ефекту кожного 

структурного складника інтерв’ю.  

З метою простежити здатність реципієнтів виявляти наявні в газетному тексті 

емоційні елементи опитуваним запропоновано ознайомитися з  газетним інтерв’ю й 

підкреслити ті слова, вирази, фрагменти, які викликали в них емоційні враження 

(оскільки працюємо з письмовим текстом, то механічні позначення правомірно 

вважати вираженням певних реакцій читача на прочитане). У такий спосіб вдалося 

виявити емоційні елементи інтерв’ю, відстежити ті фрази, які в респондентів 

викликали певні реакції, а відповідно описати особливості реалізації/рецепції 

емоційно-експресивної структури тексту.  

Аналізуючи текст інтерв’ю на наявність у ньому тих чи тих емоційно-

експресивних елементів і порівнюючи їх із відповідями опитаних, можна говорити 

про те, наскільки помітними для аудиторії є інтенції мовця щодо емоційного 

наповнення тексту, емоційного підсилення та виділення певних епізодів 

повідомлення. У той час як опис почуттів опитаних свідчить про прагматичну силу 

інтерв’ю, його впливогенність, здатність емоційно схвилювати, вразити аудиторію, 

викликати у читачів певні переживання. 

Загалом показниками реакцій респондентів вважаємо підкреслення, виділення 

тих чи тих епізодів, фраз, висловів із тексту, опис опитуваними власних почуттів, 

емоцій, а також їхні відповіді, що характеризують мовленнєву поведінку 

комунікантів. 

Як свідчить опитування, всі запропоновані респондентам тексти інтерв’ю є 

емоційними/емоціогенними. У кожному інтерв’ю присутні й виявлені 

                                                 
23

 У своїй розробці типів емоційного насичення спираємося на методику визначення аксіологічних моделей медійної 

інформації, представленої Т. В. Кузнєцовою [112, с.120-123, 133-134]. 
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респондентами емоційно-експресивні засоби. Кожне інтерв’ю отримало емоційний 

відгук серед аудиторії (додаток В, табл. В.1, табл. В.2, табл. В.3, табл. В.4 та додатки 

Д, Е, Ж, З). Проте слід відзначити, що той чи той засіб емоційного увиразнення, 

присутній у тексті, може бути виявлений різною кількістю відгуків опитаних. 

Епізоди, емоційність яких відзначила найбільша кількість респондентів, правомірно 

визначати як емоціогенні вузли тексту. Водночас фрагменти, емоційність яких 

відзначила невелика кількість респондентів, слід розглядати як такі, що певною 

мірою сприяють підтримці емоційної напруги інтерв’ю та по-своєму впливають на 

його емоціогенність і прагматичний ефект.  

Відображення кількості відсотків отриманих відгуків на кожен із текстів за 

допомогою графіків дає можливість наочно спостерігати відмінності в розташуванні 

емоційних елементів упродовж усього тексту, що, своєю чергою, свідчить про 

можливі варіанти розбудови емоційно-експресивної структури інтерв’ю в цілому. У 

графіках структурні частини тексту відображені на вісі “х”. Кожна позначка на цій 

шкалі відповідає тій чи тій частині тексту. Такими є: заголовок, лід, вступ, 1 блок, 2 

блок і т.д. Розподіл власне тексту інтерв’ю за блоками зумовлений діалогічною 

формою розбудови текстів такого типу, а також зручністю наочного відтворення 

емоційного наповнення публікації. Вісь “у” демонструє відсоток кількості реакцій 

респондентів на той чи той емоційний елемент, наявний у конкретній частині 

інтерв’ю. Спираючись на описані тексти інтерв’ю, а також на дані опитування, 

пропонуємо виокремлювати різні типи розбудови емоційної структури.  

У кожному з експериментальних текстів виявлено ті епізоди, які викликали 

емоційні реакції в більш ніж 50 % респондентів. Однак в усіх чотирьох інтерв’ю 

емоційна напруга зосереджена в різних структурних частинах тексту (додаток Д), 

що дало підстави  говорити про можливі типи розбудови емоційно-експресивної 

структури. Так, якщо в першому випадку (Текст 1) емоційні відгуки респондентів 

спостерігаємо в ліді, зачині (1-й блок), основному тексті (7-й, 13-й блоки) та 

закінченні (17-й, 18-й блоки), то в другому виявлено емоційну активізацію уваги 

опитаних у ліді, основному тексті (2-й блок) та закінченні (4-й блок). На прикладі 

третього тексту найбільшу кількість емоційних реакцій виявлено на рівні ліду, 
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зачину (1-й блок) та основного тексту (5-й блок). У свою чергу, в четвертому тексті 

частинами емоційно-експресивного посилення є основний текст (3-й блок) та 

закінчення (4-й блок). 

Зважаючи на особливості емоційного наповнення, відзначимо, що Текст 1 за 

своєю специфікою організації емоційно-експресивної структури належить до 

константного типу, Тексти 2 та 3 – до рівномірно-ритмічного типу, а Текст 4 має 

нерівномірну структуру.  

 Розбудова емоційно-експресивної структури інтерв’ю зумовлена насамперед 

видом інтерв’ю, обраним журналістом, та особливостями жанрової організації 

матеріалу, що відповідно впливає на специфіку сприймання тексту широкою 

аудиторією.      

Подібний аналіз дає можливість простежити варіанти (варіації) структурного 

розподілу емоційної напруги тексту інтерв’ю.   

 

3.2.1. Константний тип емоційно-експресивного насичення інтерв’ю: 

особливості прочитання аудиторією 

Емоційно-експресивна структура інтерв’ю постійного (константного) типу 

наповнення передбачає присутність емоційно-експресивних/емоціогенних елементів 

у всіх частинах тексту на всіх його структурних рівнях. Для цього типу структури 

характерним є нагнітання емоційної напруги, яка супроводжує реципієнта впродовж 

подальшого прочитання всього тексту. У таких інтерв’ю також можуть бути й блоки 

(особливо це стосується розлогих текстів) з відносною нейтральністю. Однак усі 

вони сприймуться з попередньо заданою емоційною тональністю.  

До такого типу організації емоційного наповнення тексту належить одне із 

запропонованих респондентам інтерв’ю О. Журавльова “Довга дорога до батька” 

(Текст 1). Як зазначалося в попередньому розділі, семантична напруга публікації 

спровокована власне темою та проблематикою твору. Інформаційна наповненість 

матеріалу викликає неоднозначність емоційного навантаження тексту.  

Як показало опитування, емоційність інтерв’ю є розпізнаваною, оскільки 

понад 50 % респондентів визначили наявні в тексті емоційно-експресивні елементи. 
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Засоби увиразнення розсіяні впродовж усього інтерв’ю, а тому емоційна напруга 

підтримується на рівні всієї структури тексту. Найбільшу кількість реакцій 

спостерігаємо на лід інтерв’ю, окремі частини власне тексту та кінцівку (додаток В, 

табл. В.1). При цьому показово високим є відсоток реакцій опитаних на останню 

частину тексту – 75 %. 

Віднесення емоційно-експресивної структури тексту інтерв’ю “Довга дорога 

до батька” до константного типу зумовлене тим, що емоційна напруга викладеного 

матеріалу підтримується автором упродовж усієї публікації. Емоціогенні елементи 

введені автором у кожну структурну частину тексту. Вони присутні в заголовковому 

комплексі та власне тексті інтерв’ю. При цьому відчутним є ефект нагнітання 

емоційної напруги, зокрема на початку власне тексту (додаток В, табл. В.1). Про 

насичення публікації емоційно-експресивними засобами, які здатні викликати 

емоціогенний ефект тексту, свідчать виявлені респондентами реакції.  

Лід інтерв’ю Тексту 1 розбудований за моделлю лід-розповідь, де автор 

коротко описав зміст подальшого тексту. Відзначений високий відсоток реакцій 

(50,9 %) на цю частину інтерв’ю (додаток В, табл. В.1) свідчить про його 

емоціогенність та авторську майстерність презентації життєвої історії. Зауважимо, 

що опитані в цьому структурному елементі виокремили кілька (різні), на їхню 

думку, емоційно насичених епізодів (додаток В, табл. В.1), а саме:      

- “На пожовклому від часу довоєнному фото, що дивом збереглося, крихітний 

трирічний Євген разом з красенем-велетнем татом, … офіцером-артилеристом, 

який загинув шістдесят п’ять років тому, на п’ятий день Великої Вітчизняної 

війни” (39,8 % респондентів);  

- “його матінка… самотужки викохала чотирьох діток” (28,7 %);  

- “через десять років копіткого пошуку це йому вдалося, розшукав безвісне 

місце, … де був похований його татусь, … провів величезну дослідницьку роботу, 

встановивши крок за кроком бойовий шлях військового з’єднання, в якому прийняв 

свій останній бій його батько” (50,9 %). 
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Високий відсоток емоційних відгуків на лід зумовлений його архітектонікою. 

Обраний тип ліду дозволив авторові творчо розкритися, пропустити почуту історію 

крізь своє журналістське бачення.  

У власне тесті інтерв’ю “Довга дорога до батька” емоційно насиченими є 

зачин, основний текст та закінчення. Емоційно-експресивні елементи тексту 

виявлені респондентами майже в кожному блоці інтерв’ю. 

Емоціогенність зачину розбудована на вираженні співрозмовником 

журналіста обурення з приводу того, що його батька, який воював під час Великої 

Вітчизняної війни, записали як зниклого безвісти: “У численних архівних відповідях, 

надісланих на мої запити, значилось, що мій батько «пропав безвісти». Мене це 

пригнічувало. Як же так, …” (перший блок). Вираження емоційного стану мовця 

підкреслила 56, 4 % опитаних. 

Таку саму позицію спостерігаємо в четвертому блоці:  

- “…коли вперше виникло гостре бажання вияснити обставини загибелі 

батька?” (19,4 %); 

- “Із такою трактовкою я не був згодний. Як це, «пропав?», «Я, як син, не міг 

заспокоїтися” (44,4 %). 

Емоційна напруга, присутня в цій частині тексту, виявляється респондентами 

й в основному тексті та завершенні інтерв’ю: 

 Сьомий блок: - “Пшениця в червні під першими променями сонця 

палахкотить, мов вогонь у полі. Як і тоді, у сорок першому році, була такою ж, 

вона і нагадала…”. Цей епізод як емоційно наповнений виділили 25 % респодентів; 

- “Корольков впав і як почав по пшениці качатися, стогнати і ридати. Всі 

присутні отетеріли. А він тут перший бій прийняв, на його очах перші хлопці 

гинули”. Ця частина тексту виявилася емоціогенною для 54,6 % осіб;  

- “А про загиблих у 1941-му мало, дуже мало пишуть, але ж вони проливали 

кров і віддавали своє життя в перші часи і дні війни заради Перемоги. Чому не 

вдячні ми цим людям?” Емоційну напругу цього фрагмента мовлення 

співрозмовника відзначили 26,8 % осіб;  
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- “Але ж у нас ніхто не забутий і ніщо не забуто?” Вираження емоційного 

настрою співбесідника у цій фразі помітили 16,6 % осіб. 

Метафоричний опис своєї діяльності співрозмовником – “по зернятку 

відновлюю увесь шлях” – відзначили 33,3 % опитаних. Вираження співбесідником 

свого емоційного стану: “Мене як струмом ударило!” (дев’ятий блок) відзначили 

всього 17,6 %, на порівняння “а далі я вже руками, як археолог пензликами, 

діставав усі кісточки” (дванадцятий блок) вказали 25 % респондентів. 

Епізод про долю матінки: “Вона (йдеться про матір співрозмовника) прожила 

довге, як ви розумієте, складне життя. І все ж таки поставила на ноги чотирьох 

діточок, і гадаю, від цього була щаслива. … Ми схиляємо голови і перед її 

мужністю” (тринадцятий блок) відзначили 50 % опитаних. 

Проте найбільшу кількість реакцій (75 %) респонденти виявили на останні 

частини тексту. Піком емоціогенності тексту стала фраза “Для мене батько – святе. 

Є такі слова “Чти отца своего” (сімнадцятий блок). 

Потужний емоційний потенціал містить у собі висновок автора до інтерв’ю:  

“Євгене Леонтійовичу … ви не тільки своїми діями повернули добре ім’я свого 

батька – таким чином ви всіх полеглих згадали, які поклали свої голови на вівтар 

Перемоги і вважались до цього часу тими, хто пропали безвісти”. Це відзначили 

57,4 % респондентів. 

Як показало опитування, найбільш емоціогенними є: лід, у якому автор 

коротко переказує всю історію; перший та четвертий блоки, де співрозмовник 

журналіста розкриває своє почуття обурення (“Мене це пригнічувало. Як же так…”, 

“З такою трактовкою я не був згодний. … Я, як син, не міг заспокоїтись!”); сьома 

частина інтерв’ю, у якій ідеться про спогади, що супроводжуються виявом 

емоційних переживань;  восьма частина, в якій автор описує вчинок свого 

співбесідника як благородну справу; а також частина, в якій розказано про долю 

матінки героя, й останній блок інтерв’ю.   

Виділені опитуваними в тексті емоційні компоненти свідчать, що емоційно-

експресивна структура цього інтерв’ю є досить напруженою. Про це свідчать і 

відповіді респондентів на запитання про рух емоційної напруги твору. Опитані 
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відповіли, що вона то зростала, то спадала (59 %), або ж упродовж усього інтерв’ю 

була досить високою (24 %).  

Спираючись на результати анкетування та виявлені опитаними реакції, 

змодельовано графік емоційної ламаної “зчитування”/рецепції емоційно-

експресивної структури цього інтерв’ю (додаток Д, рис. Д.1).  

Респонденти виявили всі присутні в тексті емоційно-експресивні засоби. 

Щоправда, не всі емоціогенні елементи отримали однакову кількість відгуків: на 

одні зреагувала більша кількість опитаних, на інші – менша. Відсутність реакцій 

простежуємо лише на рівні тих блоків, які й у тексті-еталоні не вирізняються 

емоційною виразністю.  

Як показало опитування, спектр емоцій та почуттів, які здатне викликати 

аналізоване інтерв’ю, досить широкий.  

Так, зокрема, респонденти вказували на:  

- почуття поваги до співрозмовника, його вчинку – 64,8 %; 

- співчуття – 19,4 %; 

- відчуття гордості – 12,9 %; 

- цікавість власне до процесу пошуку й нових фактів із історії ВВВ – 

13,8 %;  

- сум/смуток від утрати співрозмовником батька – 8,3 % жінок;  

- радості за співбесідника, який досяг своєї мети – 7,4 %;  

- захоплення витривалістю героя у його довголітньому пошуку правди – 

4,6 %;  

- обурення від таких випадків несправедливості – 2,7 %;  

- біль – 1,8 % чоловіків;  

- щем – 1,8 % жінок. 

Усі ці емоційні переживання респонденти пов’язують із війною, зі 

стремлінням сина дізнатися про загибель батька і знайти його могилу. 

Різноманітність емоційних виявів опитуваних осіб зумовлена тим, що тема 

публікації й порушена автором проблематика розкривають різні аспекти життєвого 

факту.  
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Серед цінностей, які, на думку респондентів, були актуалізовані в цьому 

інтерв’ю, є:  

1. Повага та любов до батьків (56,5 %).  

2. Родина (46 %).     

3. Повага до пам’яті (19,4 %).  

4. Життя, на що вказали особи середнього віку (12,9 %).  

5. Синівський обов’язок (12 %), на що вказували переважно чоловіки 

старшого віку.  

6. Рішучість, наполегливість, виявили жінки середнього та старшого віку 

(12 %).  

7. Воля, сила, віра (9 %), на які вказали 7 осіб із технічною освітою і лише 

3 особи з гуманітарною. 

8. Мир виділили лише чоловіки старшого віку з гуманітарною освітою 

(6,5 %). 

9. Справедливість – (5,5%). 

На цілеспрямованість, благородність та любов до Батьківщини вказали лише 

жінки.  

Описати емоційно-експресивну структуру цього тексту можна за сукупністю 

та спрямуванням емоційно-почуттєвих вражень, виявлених опитаними. Спектр 

таких вражень є різнополюсним. Емоційна неоднозначність тексту задана двома 

концептами, реалізованими в тексті – ВІЙНА та БАТЬКО (у тексті присутні й 

емоційно-експресивні елементи позитивного забарвлення, які виступають 

аргументами у справі героя, й негативного, що стосуються концепту ВІЙНА). 

Зрештою підкреслені респондентами фрази, епізоди, слова свідчать про здатність 

читачів виявляти компоненти, що створюють емоційну напругу тексту.   

Як показало опитування, короткі перекази тексту інтерв’ю “Довга дорога до 

батька” не містять детальних описів усіх етапів синівського розслідування. 

Основними моментами, які намагалися зафіксувати у своїх переказах опитувані, 

стали: сам факт війни та загибелі батька, стремління сина дізнатися правду про ті 

події та його зусилля щодо встановлення справедливості. Переказуючи інтерв’ю, 
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респонденти прагнули адекватно інтерпретувати його зміст, використовуючи 

епізоди з тексту-взірця [242, с.214]. При цьому наповнювали свою розповідь 

власними переживаннями, враженнями. Як свідчить опитування, респонденти 

відзначили стилістичну виразність інтерв’ю, однак у проекціях вона виявлялася по-

різному (у деяких випадках переказ набував додаткових емоційних відтінків [81]). 

Інколи властива тексту-оригіналу експресивність, що виникала внаслідок виявлення 

співрозмовником власних переживань, у вторинному тексті носила інформаційний 

характер [242, с.209–212]. Тому стилістична забарвленість текстів-переказів, 

очевидно, є меншою, хоча елементи експресії трапляються в окремих переказах, що 

дозволяє прогнозувати потенційну здатність виявляти емоційно-експресивне 

наповнення інтерв’ю й репродукувати його за умов емоційної компетенції .  

Наприклад (уривки з переказів передаємо дослівно):   

1. Гідна історія/ але однотипна// Батько загинув, через довгі роки син з’ясував 

місце загибелі// Сім’я любляча/ всі виросли гідними честі батька// У ті дні багато 

гинуло людей і до багатьох ми ставимося з почестю// 

2. Тут передається біль людини/ яка втратила батька// Жила собі родина/ 

ростили дітей/ і ось сталася війна// Таких зруйнованих доль було мільйон// І ось 

ставши дорослим/ пан Євген знайшов таки тіло свого батька/ щоб поховати його// 

Напевно/ саме в цей момент його війна скінчилася// 

3. Євгена Леонтійовича дуже засмучувало/ що його батька вважали тим/ хто 

пропав безвісти// Він по крупинках збирав інформацію про свого батька…  

4. У тексті йдеться про мужнього сина/ який/ незважаючи на тиск і докори/ 

впевнено прагнув дійти до правди… 

5. … Син все життя ніс пам'ять про свого батька і пишався ним// 

6. Велика Вітчизняна війна забрала батька та чоловіка у сім’ї/ на жаль/ не в 

однієї// Та позитивним є те/ що діти цього не забувають// 

7. Йдеться про чоловіка/ який не хотів вірити в те/ що його батько нібито 

“пропав безвісти”//  

8. В інтерв’ю йшлося про загиблого офіцера/ якого не визнали героєм за те/ 

що він життя віддав за свою Батьківщину// Це непорозуміння намагався виправити 



 154 

його син/ тим самим відновивши честь не тільки свого батька/ але й всіх загиблих на 

початку війни солдатів// 

9. Євген дуже засмутився/ що його батька визнано тим/ що пропав безвісти/ і 

вирішив продовжити пошуки рідного батька/ щоб повернути його добре ім’я//     

10. У перші дні війни загинув артилерист/ але його визнали як такого/ що 

пропав безвісти// Та його син не був із цим згодний// Дуже довго і важко працював 

син/ але досяг своєї мети// 

Визначаючи головну думку аналізованого твору, респонденти часто 

використовували фрагменти з тексту інтерв’ю, які подавали без змін або ж 

перефразовували по-своєму. Наприклад:  

- слова співбесідника “Чти отца своего” процитували 15 опитаних. Серед 

відповідей респондентів спостерігаємо й такі трактування (трансформації) цієї 

думки: повага до свого роду (11 осіб), пам'ять, пошана, любов сина до батька (30 

осіб). Визначаючи головну думку тексту, ці опитані зосередили увагу на концепті 

БАТЬКО. 

-  Майже для 30 респондентів емоціогенним реактивом став концепт ДОРОГА. 

Визначаючи головну думку твору, ці опитувані вказували, що прочитане інтерв’ю є 

розповіддю про “дорогу” (6 осіб), про “тернистий шлях до правди” (1 особа), про те, 

що треба завжди йти до своєї мети, адже хто шукає, має “благородну” мету, той 

завжди дійде до неї (18 осіб). У цих висловлюваннях опитуваних спостерігаємо 

перефразування заголовка до інтерв’ю “Довга дорога до батька” та одного із 

запитань журналіста, в якому автор вчинок свого співрозмовника називає 

благородною справою. 

- Усі інші опитані (27 осіб), визначаючи ідею твору, спиралися на авторські 

висновки щодо вчинку свого співрозмовника й цитували його слова. Серед них були 

й ті, які по-своєму перефразовували журналістську думку. Зокрема, одна особа 

(чоловік середнього віку з гуманітарною освітою) так описала своє розуміння 

головної думки: “пам'ять про загиблого, про кожного, бо за кожним ціле його життя, 

доля його рідних. Скільки людей загинуло – скільки було й війн”. У той час, як 7 

респондентів зауважили, що твір закликає шанувати героїв, 5 опитаних, 
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підкресливши іронічний характер фрази “Адже у нас ніхто не забутий, ніщо не 

забуто”, висловленої інтерв’юйованим, наголосили, що саме в її підтексті й 

завуальована головна думка публікації. У відповідях цих опитуваних актуалізовані 

такі концепти, як ЖИТТЯ, ВІЙНА, ПАМ’ЯТЬ. 

Виявлені різні погляди на розуміння головної думки твору свідчать про 

відповідні відмінності в розпізнаванні емоційного наповнення тексту, що спричиняє 

багатоаспектність емоційно-почуттєвих виявів ставлення до предмета мовлення.  

Вагомим чинником впливу на сприймання повідомлення є сама особистість 

мовця. Адже від симпатії чи антипатії, яку може викликати комунікант, залежить 

оцінювання сприйнятої інформації. Більшість опитаних (80 %) відзначили, що особа 

співбесідника у них викликала симпатію, адже він поважає родинну пам'ять і 

бореться за справедливість, виконує синівський обов’язок, досягнувши поставленої 

мети. Одна особа (Ж 2 Г) зауважила, що прочитане інтерв’ю нагадало їй щиру 

сповідь. Такий підхід у викладенні матеріалу, на її думку, значно поглибив емоційне 

навантаження інтерв’ю. 

Своє зацікавлення публікацією опитувані пояснили прагненням більше 

дізнаватися про факти Великої Вітчизняної війни, неординарністю описаної історії, 

яка нагадала про трагедію (Ж 2 Г), в якій загинуло багато людей, і викликала 

спогади про рідного батька (Ж 3 Г), дідуся-ветерана ВВВ (Ж-Ч 2 Г).    

Частина реципієнтів зауважила, що текст добре побудований, матеріал 

викладено послідовно, динамічно, логічно завершено, інші наголосили на тому, що 

інтерв’ю емоційне, чуттєве, мовлення співрозмовників насичене епітетами, 

метафорами та порівняннями. 

Опитувані позитивно відгукнулися про журналіста, який, на їхню думку, є 

досить цікавою людиною й ставляться до нього та його історії з великою 

шанобливістю.  

У цілому емоційному увиразненню тексту сприяють присутні в мовленні 

співбесідників емоціогенні елементи, що реалізуються за допомогою тропів, 

риторичних запитань, діалогічного комплексу “запитання-відповідь”, окличних 

речень, спогадів.    
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Проте деякі респонденти висловлювали протилежні враження, зокрема: “Я 

багато читав про війну// Але загалом сьогодні вже ця тема не цікава для молоді й не 

викликає ні співчуття/ ні співпереживання//” (Ч 2 Г), “забагато зайвої інформації” (Ч 

1 Т), “досить сухо написано” (Ч 3 Г), “рядовий текст для 80-х” (Ч 2 Т), “занадто 

типова історія/ коли діти вшановують пам'ять своїх батьків/ дідів/ що загинули під 

час ВВВ//” (Ж 2 Г). Як свідчать психолінгвістичні дослідження, інформація, яка не 

отримала підтвердження в емоційному досвіді респондента, не буде сприйнятою 

ним. Водночас, відсутність раціональної емоції інтересу може стати причиною 

незацікавленості читача і призвести до викривлення емоційної семантики тексту [81, 

c.114]. 

Аналіз відповідей свідчить, що найбільше емоційних елементів виявлено в 

мовленні співрозмовника. Майстерність автора, на думку 51 % (55 осіб) 

респондентів, виражається у прагненні стримати негативні емоції. Водночас 42 

особи (39 %) відзначають, що майстерність журналіста виявляється у виборі 

доцільної назви публікації, яка репрезентує зміст інтерв’ю, в доречно 

розбудованому ліді та кінцівці. Виокремлюють респонденти восьме запитання 

інтерв’ю, яке, власне, показує підготовку автора до розмови зі своїм співбесідником 

та зацікавлення предметом мовлення (порушеною темою). Решта респондентів (11 

осіб – 10,2 %) вважає, що особистість журналіста практично відсутня, непомітна.   

Зважаючи на те, в яких саме структурних частинах інтерв’ю опитувані 

підкреслили емоційні елементи, можна стверджувати, що емоційний зміст інтерв’ю 

виникає внаслідок мовленнєвої взаємодії автора та його співрозмовника. У таких 

текстах превалює мовлення співрозмовника, проте саме автор готує читача до 

сприймання наступної інформації (заголовок, лід, вступна частина), його запитання 

є стимулом для відповідей інтерв’юйованого, журналіст має право підбивати певні 

підсумки розмови, робити власні висновки, узагальнюючи основний зміст. Саме, 

журналіст-автор скеровує хід розмови, надає їй відповідного динамізму чи 

призупиняє, створює своєрідний формат сприйняття. 

Як свідчить ламана вияву емоційних реакцій (додаток Д, рис. Д.1), опитувані 

відзначали емоційні елементи протягом усього тексту на рівні всіх структурних 
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частин. Це засвідчує здатність реципієнтів прочитати виражені в інтерв’ю емоційні 

інтенції співрозмовників, виявити введені в текст емоціогенні елементи. Описаний 

опитаними емоційно-почуттєвий спектр вказує на можливість адекватного 

осмислення емоційного змісту тексту.   

  

3.2.2. Рівномірно-ритмічна емоційно-експресивна структура: специфіка 

розпізнавання емоційного змісту  

Інтерв’ю рівномірно-ритмічного типу емоційного наповнення містять 

емоціогенні елементи (тобто такі, що отримали емоційний відгук серед читачів-

респондентів) в усьому тексті. Однак така емоційно-експресивна структура 

передбачає не насиченість емоційними елементами, а їх розосередженість, тобто, 

наявність (та здатність виявлення реципієнтами) хоча б по одному емоційно-

експресивному засобу на кожному структурному рівні тексту – в заголовковому 

комплексі та власне тексті. Цей тип інтерв’ю дозволяє утримувати увагу читача 

майже на одному рівні впродовж прочитання всього тексту. Прикладом такої 

розбудови емоційно-експресивної структури є інтерв’ю “«Серце кохання» єднає 

тисячі щасливих пар” (ВЗ. – 2007. – 14 лютого). Порівняно з попереднім (додаток А, 

Текст А.1), це інтерв’ю має інший змістово-тематичний формат. Відмінним є й 

сприймання публікації, що виражається у відповідній кількості емоційних виявів. У 

цій публікації найбільшу кількість реакцій респондентів зафіксовано в ліді, другій та 

четвертій частинах основного тексту. Інші частини не лишилися не поміченими, 

проте кількість реакцій респондентів є дещо нижчою.  

Якщо заголовок до інтерв’ю Н. Кравчук “«Серце кохання» єднає тисячі 

щасливих пар” (надалі – Текст 2) викликав емоційний відгук у 30 % опитаних, то 

лід, у якому авторка образно змалювала почуття кохання (“У коханні кожна людина 

шукає своє – невпинну ріку бурхливих почуттів чи тихий потічок стриманих 

бажань…”) – у 56 % (додаток В, табл.В.2). За специфікою організації цей лід 

подібний до своєрідної замальовки, яка є мотивуючим чинником до прочитання 

всього інтерв’ю. 
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У розбудові цього інтерв’ю очевидною є його дифузія з нарисом, що, 

ймовірно, вплинуло на емоціогенність тексту (додаток Д, рис. Д.2). Так, уже в зачині 

32 % опитаних експлікували своєрідне визначення історії, розказаної скульптором: 

“Вийшла справді казка”.  

Опис самої історії створення скульптури (друга частина власне тексту) став 

емоціогенним для 64 % опитаних. У своїх анкетах респонденти виділили такі 

епізоди: “На екрані бачу голубку. Вона заглядає у віконце квартири скульптора – він 

саме розпочинає ліпити з глини мініатюрне “Серце кохання”. Потім на підвіконні 

вже сидить пара голубів, воркують. У кадрах – гніздечко... під кріслом на балконі 

Рижука, а в ньому – два маленькі яєчка. Коли пташенята вилупилися, мама з 

татом на очах у господаря квартири вчили діток літати. Вони усі разом пурхнули у 

небо і повернулися лише тоді, коли робота майстра вже була готова. А голуби ж – 

прадавній символ кохання...”). Ця частина за своєю специфікою організації матеріалу 

нагадує своєрідний репортаж із місця події. 

Надалі в рецепції тексту спостерігаємо розсіяння емоційної напруги: 38 % 

опитаних відгукнулися на епізод: “… я побачив пару голубів, що воркували…” (третя 

частина власне інтерв’ю / основний текст). На зміну цій стриманості знову 

спостерігаємо емоційне піднесення, на яке відгукнулися 76 % респондентів. Такої 

емоційності тексту надав опис співрозмовником свого розуміння кохання: “Любов 

довготерпляча, любов лагідна, любов не заздрить, любов не чваниться, не горда, не 

поводиться нечемно, не шукає свого, не роздратовується, негнівлива” (4 

блок/основний текст).  

Емоційно наповненим/виразним для опитаних стало закінчення інтерв’ю, в 

якому 37 % респондентів підкреслили виражене співбесідником відчуття щастя та 

радості: “Я щасливий, що саме мені випала честь створити такий символ любові, – 

радіє автор монумента”, “Люди тут залишають стільки позитивних емоцій! А взамін 

забирають часточку мого серця”.  

У середньому половина із 108 респондентів виявили емоційну реакцію на 

інтерв’ю. 
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Результат загальної рецепції емоційно-експресивного наповнення Тексту А.2 

відтворено у графіку (додаток Д, рис. Д.2). 

Аналізуючи це інтерв’ю, відзначаємо, що ті фрагменти тексту, які мали 

найбільшу кількість емоційних відгуків, тісно пов’язані з концептом КОХАННЯ, 

впливогенність якого посилюється використанням символічного образу голубів. 

Суттєву роль у посиленні прагматичного ефекту публікації відіграє історія 

створення монумента, що тісно переплітається з “історією” кохання пари голубів.  

Так, переказуючи текст, респонденти найчастіше говорять про: 1) історію 

створення скульптури; 2) високе почуття кохання, яке надихає; 3) голубів як символ 

кохання. 

Як і в попередньому інтерв’ю (Текст А.1), у своїх переказах Тексту А.2 

опитувані відтворюють епізоди з тексту-еталону й передають власні враження, 

виявляють своє ставлення до проблеми. Наприклад:  

- біля цього монумента кожен день можна побачити багато закоханих пар, 

весільні церемонії та просто щасливих людей. Люди приїжджають з різних міст, 

щоб побачити це диво мистецтва; 

- скульптор створив оригінальний пам’ятник для всіх закоханих, де він у своїй 

скульптурі передає образ вічного та щирого кохання; 

- коли у скульптора запитали, що для нього є кохання, то він сказав, що любов 

ніколи не перестає, а всі негаразди виникають через її відсутність, кохання нас 

окрилює, робить добрішими, духовнішими, благороднішими; 

- у Чернівцях створено скульптуру “Серце кохання”, біля якої закохані 

освідчуються одне одному в коханні. У процесі створення скульптури майстер 

спостерігав за тим, як двоє прекрасних голубів зароджували сім’ю; 

- існує пам’ятник, присвячений коханню. Його створив відомий скульптор, 

для якого кохання – це любов довготерпляча, любов лагідна… у парку тепер дуже 

людно. Сюди приходять закохані, щоб освідчитись у коханні та запропонувати руку 

своїм обраницям; 
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- “Серце кохання” є єдиним пам’ятником коханню в Україні. Цей монумент 

дуже оригінальний. На його створення вплинув образ закоханих голубків, яких 

скульптор спостерігав під час своєї роботи над композицією.   

  Висловлюючи своє враження від прочитаної публікації, опитувані 

відзначили, що прагнення прикрашати міста такими пам’ятниками є дуже гарною 

ідеєю, що вони мають бажання більше дізнаватися про такі скульптури й хотіли б 

відвідати місце її встановлення.  

Наприклад, один із реципієнтів так інтерпретує текст: “У Чернівцях було 

возведено дивовижний монумент, присвячений всепереможній любові, у виконанні 

талановитого луцького майстра”. Своє емоційне враження від прочитаного 

респондентка передає за допомогою використання епітетів: дивовижний, 

всепереможна, талановитий. Саме використання емоційно-експресивних елементів 

із прочитаного тексту або вживання власних зображально-виражальних засобів у 

тексті-проекції свідчить, що емоційний зміст інтерв’ю був сприйнятий читачем і 

викликав емоційну реакцію, виражену в його мовленні. Зокрема, опитувані так 

говорять про родину голубів: двоє прекрасних голубів, закохані голубки, маленькі 

голуб’ята; про скульптуру: “Серце кохання” залишається найвідомішим місцем для 

закоханих, дарує незабутні враження, зігріває серце автора, диво мистецтва, 

надзвичайний за змістом та оформленням пам’ятник, місце “паломництва” тисяч 

закоханих пар; про кохання: чудове почуття, високе, глибоке почуття, сильне 

почуття та ін. 

Є опитувані, які відзначили, що ця тема їх не дуже або взагалі не цікавить, але 

сама публікація сподобалася. У такому разі слід говорити про майстерність автора, 

якому вдалося подати матеріал інтерв’ю так, щоб зацікавити читача, адже чинник 

інтересу є важливим складником ефективності твору [115, с. 155-156]). 

Так, респонденти вказують на те, що співбесідники викликають у них 

симпатію як співчутливі, працьовиті люди, щирі, відкриті, романтично-емоційні 

особистості з активною життєвою позицією. Їхнє мовлення привертає увагу своєю 

оригінальністю, що досягається вмілим використанням художніх засобів, доречних 
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цитат. Саме так, спираючись на відповіді опитаних, можна охарактеризувати 

портрети журналістки та її співбесідника.  

У цілому за своїм емоційним спрямуванням текст має чітко виражений 

позитивний характер. Єдиним негативним епізодом є факт офіційної відмови влади 

м. Луцька у встановленні пам’ятника (“мовляв, місто не потребує такого 

пам’ятника”). Проте він нівелюється тим, що скульптуру встановлено в м. 

Чернівцях, яка стала його надбанням. “Серце кохання” визнано одним із 

найоригінальніших пам’ятників і внесено до книги Гіннесса. Тому на зауваження 

журналістки про відмову встановити скульптуру звернули увагу всього (12 %) 

опитаних. Більшість респондентів пропустили цей факт.  

До цього типу емоційного насичення належить також інтерв’ю 

В. Московцевої “Хворі діти і небезпечна старовина” (ЗП. – 2009. – 06 жовтня). За 

своєю тематикою воно відрізняється від попереднього (Текст А.2 та Текст А.3). Це 

дало можливість простежити певні закономірності та відмінності у сприйманні 

емоційно-експресивних структур подібного типу різною аудиторією. 

Стрижнем емоційного наповнення тексту є одна із домінантних цінностей – 

здоров’я дітей. Тому сама тема публікації – проблема реконструкції корпусу 

обласної дитячої лікарні, який потребує нагального технічного втручання, – вже є 

емоціогенною.  

Як і в попередніх двох текстах (Текст А.1, Текст А.2), у цьому інтерв’ю  

реципієнти з різним соціально-демографічним статусом також відзначили однакові 

його емоційні вузли (додаток Д, рис. Д.3).  

Із загальної кількості опитаних емоціогенність ліду відзначили 77 % 

респондентів. Серед підкреслених опитуваними фраз із цієї частини тексту  

простежено чітку подібність у виділенні протилежних за емоційним знаком епізодів 

змалювання приміщення дитячої лікарні. Найчастіше опитані підкреслювали саме ці 

фрагменти: “Він незвичайний! Ліпні янголятка й гірлянди над вікнами. Щось на 

зразок вежі з куполом… Кажуть, іще був напис російською “Спаси и сохрани”. Але 

літери почали обсипатися, і їх збили” та “…даху більше немає, крізь порожні 
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віконниці на третьому поверсі прозирає небо… на порозі зими, ситуація виглядає 

мало не катастрофічною”.  

Опитувані вказують на те, що в цій частині тексту завдяки художньому 

змалюванню корпусу лікарні та зображенню сучасного зовнішнього вигляду будівлі 

авторка підкреслює проблемність ситуації. Одній респондентці цей фрагмент 

нагадав початок казки (Ж1Г). Ще одна особа жіночої статі, відзначаючи 

привабливість змістового й емоційного наповнення ліду, зауважила, що саме після 

його прочитання у неї виникла цікавість до всього інтерв’ю (Ж1Г). Опис 

зовнішнього вигляду будівлі привернув увагу ще однієї респондентки (Ж2Г). В 

одного чоловіка (Ч2Т) початок тексту викликав спогади про те, як він лікувався у 

цьому закладі.   

Як і в Тексті А.2, лід до інтерв’ю Тексту А.3 (додаток В, табл. В.3) є 

мотивувальним і за  своєю специфікою презентації інформації належить до типу лід-

“каприз”. Адже порушуючи питання реконструкції лікарні, авторка обіграє 

ситуацію, відтворюючи екстер’єр корпусу до початку руйнації. 

Досить емоціогенним, як показало опитування, виявився епізод інтерв’ю, в 

якому йдеться про холерний барак, що “примушував здригнутися кожного, хто 

туди заходив” (1 блок). (Найчастіше реципієнти (28 осіб – 47 %) виокремлюють 

слово “здригнутися”, що має значення “роблячи мимоволі судорожні рухи, тремтіти, 

трястися (від холоду, жаху і т. ін.)” [33, с.362], яке в контексті про “холерний барак” 

набуває особливо негативного значення) 

Друга частина інтерв’ю привернула увагу респондентів (26 осіб – 43%) 

епізодами з історії лікарні: “під час війни корпус горів і витримав бомбування…”, 

“за всіма санітарними нормами будівля застаріла”, “…останній раз її капітально 

ремонтували в…1947 році”.  

Згідно з відповідями опитуваних, значно вищою є “впливогенність” (В. Різун) 

частини тексту, в якій співрозмовник, головний лікар зазначеного закладу, 

розповідає про занепокоєння затримкою з реконструкцією старої будівлі. На 

емоційну інтенсивність цього фрагмента інтерв’ю вказали 93% респондентів.  
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При цьому відповіді опитуваних щодо цієї частини тексту супроводжувалися 

описом власних емоційних переживань. Так, Ж1Г зауважила: “Мене обурило, що 

будівля не опалюється. Даху не має, дощ і сніг, що тане, вільно затікають до 

підвалу. А найжахливіше, якщо дітям з травматологічного корпусу треба піти на 

рентген, їм треба тепло одягатися. Тільки замислитися над цим. Мене це дуже 

обурило”. Підтвердження свого емоційного стану обурення, вказаного як на 

початку, так і наприкінці висловлювання, свідчить, що людина перейнялася 

порушеною журналістом проблемою.  

Аналіз переказів свідчить, що майже всі опитані респонденти зосередили  

увагу на тих самих моментах.  

Простежено такі варіації трактування респондентами головної думки 

інтерв’ю: 

1) проблема недофінансованості медичної сфери; 

2) відсутність належних умов перебування хворих у лікарні; 

3) незабезпеченість умовами праці медиків. 

У своїх переказах опитувані повторюють слова з тексту: катастрофічна 

ситуація, ліпні янголятка, холерний барак; діточки страждають, гостра проблема. 

Водночас передають власні враження: це жах, стан дитячих лікарень дуже турбує 

людські серця, негайна реконструкція, ситуація критична, маленькі пацієнти, 

відсутня конкретна мета: щось робимо, а що!, жахливий стан корпусу.  

Відповідаючи на запитання про загальне емоційне враження від прочитаного 

інтерв’ю, респонденти зазначають, що інтерес до тексту викликаний спогадами 

дитинства (Ч2Т, який лікувався у цій лікарні в 1978-1981 рр.), а також роздумами 

про майбутній стан лікарні (5 осіб Ж1Г, 2 особи Ж2Г, 2 особи Ж3Г).  

Однією з причин зацікавлення цим інтерв’ю опитувані (17 %) називають те, 

що в публікації йдеться про Запорізьку дитячу лікарню. У цьому випадку 

спрацьовує ефект територіальної близькості факту до місця проживання реципієнта, 

що беззаперечно сприяє підвищенню емоціогенності повідомлення. 

Описуючи свої емоції після читання, 40 % респондентів вказали на співчуття 

до медиків та дітей, які вимушені перебувати в таких умовах. Стан старовинного 
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корпусу лікарні та можлива затримка з його реконструкцією викликали в 

анкетованих обурення (12 %), засмучення (9 %), сум (8 %), стривоженість (3 %), 

страх (3 %), хвилювання (16 %), безпорадність (13 %). Частково цією проблемою 

перейнялися 8 % опитуваних. Водночас 12 % читачів висловили надію на 

якнайшвидше завершення розпочатої реконструкції (5 %). Є респонденти, які 

вказали на відсутність будь-яких переживань (5 %), а також особи, які наголосили 

на почутті радості з приводу певних досягнень закладу (5 %). У цілому виявлено 

досить широкий спектр емоційних станів респондентів, викликаних прочитаним 

текстом. Частково респонденти самі наголошують на неоднозначності емоційно-

почуттєвих вражень від публікації. Вони пояснюють це тим, що можливість 

реконструкції викликає почуття радості, а відсутність нормальних умов 

функціонування лікарні – пригнічення. 

Як свідчать відображені у графіках кількісні показники емоційних відгуків на 

описувані тексти, емоційно-експресивна структура рівномірно-ритмічного типу є 

вдалою моделлю для зацікавлення аудиторії та утримання її уваги впродовж 

читання інтерв’ю. Такі тексти вирізняються “коректним” емоційним навантаженням. 

Емоційний компонент у цих текстах не перекриває їхнього інформаційного 

наповнення, а супроводжує його. Порівняно з Текстом А.1 (додаток Д, рис.Д.1), ці 

тексти мають менше емоціогенних вузлів (додаток Д, рис. Д. та рис. Д.3).   

 

3.2.3. Рецепція інтерв’ю з нерівномірною моделлю емоційно-експресивної 

структури 

Емоційно-експресивна структура нерівномірного типу наповнення виникає в 

тих інтерв’ю, де автор емоційно увиразнив лише одну зі структурних частин тексту: 

або заголовковий комплекс, або власне текст. Прикладом такого типу емоційного 

насичення є інтерв’ю І. Кононенко “Любов Тихомирова: Здійснилася моя давня мрія 

– зіграти «сільський персонаж»”. Вибір цього інтерв’ю зумовлений його простою 

темою і легкістю в прочитанні. Воно не потребує надмірної уваги та зосередженості 

реципієнта. Це своєрідний фрагмент із акторського та кінематографічного життя, 

його можна назвати інтерв’ю-епізод. Викладений автором матеріал не зобов’язує 
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читача  шукати додаткову інформацію, не передбачає наявності власного досвіду в 

цій сфері. Такий текст призначений відволікти читача від повсякденних турбот, 

розважити його й, можливо, показати те, що тривалий час залишалося для нього 

непоміченим. Зокрема, своє зацікавлення в прочитанні цього інтерв’ю опитувані 

пояснювали інтересом до мрій інших людей, можливостей їх здійснення та 

самореалізації в улюбленій справі. Найбільший інтерес серед опитаних викликав 

епізод про кіз, які завдяки своїй природній здатності відчувати настрої людей та 

співчувати їм, а також умінню “показово” мекати, додавали більшої яскравості й 

переконливості одній зі сцен фільму, яка викликала доброзичливий сміх у акторів і 

читачів. Тому найбільшу кількість емоційних відгуків викликали друга та четверта 

частини інтерв’ю (додаток В, табл. В.4). 

На відміну від попередніх трьох текстів (табл. В.1, табл. В.2, табл. В.3), лід до  

Тексту 4 викликав порівняно невелику кількість відгуків. Його відзначили всього 

17 % опитаних. Цю ситуацію пояснюємо обраною автором моделлю ліду. Адже в 

цьому інтерв’ю (Текст 4) використано лід-ідентифікацію, в якому журналістка 

коротко розповіла про свою співбесідницю. Зацікавлення публікацією серед осіб 

жіночої статі зумовлено їхньою цікавістю до історій із життя відомих людей.   

Низький показник емоційних відгуків на заголовковий комплекс свідчить про 

те, що ця частина тексту лишилася майже не поміченою аудиторією. Основне 

емоційне наповнення інтерв’ю зосереджено у власне тексті. Вже починаючи з 

першого блоку (зачин), кількість реакцій аудиторії різко зросла, а найбільш 

емоціогенними виявилися друга (основний текст) та четверта частини (закінчення).  

Перша частина інтерв’ю, в якій співрозмовниця відповідає на запитання про 

те, як вдалося вмовити її зіграти в серіалі, викликала відгуки в 42,5 % опитаних. 

Вони підкреслили фрагмент: “Не повірите, але здійснилася моя давня мрія – зіграти 

сільський персонаж. Коли почула, що в Києві знімається серіал, дія якого 

відбувається в селі, дуже захотілося у нього потрапити, і от… Тут особлива 

атмосфера, все так зворушливо й душевно”.  

У другій частині емоційно навантаженими для 77 % респондентів виявилися  

слова співрозмовниці: “…в селі є все більш відкритим, оголеним. У місті люди 



 166 

“придавлені” роботою, атмосферою, ритмом життя, тому іноді немає 

можливості виявити свої душевні переживання повною мірою”, “А в селі покохати 

– це як вдихнути на повні груди, або, навпаки, отримати удар по голові так, що 

іскри з очей. Акторам тільки в радість грати таку глибину почуттів”.  

Четверта частина тексту інтерв’ю (“О-о, улюблена сцена, коли ми плакали з 

козами. Як вони мені допомогли! Коли моя героїня за сюжетом страждала, вони 

ніби відчували її біду: я плачу – підходять, слухають уважно, коли починаю 

голосніше убиватися – бекають в один голос… Або ще коли я з “чоловіком” лаялася, 

коза виходила в кадр і утикалася головою мені в бік – це такого гумору сцені 

додавало, такої природності!”) відзначилася також високою кількістю відгуків 

опитуваних – 73 % осіб.  

Якщо намалювати графік емоційних відгуків респондентів на текст у цілому, 

то можна чітко простежити поступове зростання емоційно-експресивного 

наповнення інтерв’ю, де мінімальний підйом спостерігається на його початку, в ліді, 

першій частині, а максимальна насиченість у другому та четвертому блоках тексту. 

Так, 73 % опитаних зауважили, що, на їхню думку, емоційне напруження публікації 

зростало.  

Зважаючи на таку розбудову емоційно-експресивної структури, це інтерв’ю 

відносимо до типу з нерівномірною емоційною насиченістю. Як свідчить рис. Д.4, 

заголовковий комплекс не містить емоційно виразних засобів, емоціогенність тексту 

виявляється вже на рівні власне тексту.     

Короткий переказ цього тексту приблизно можна передати так: акторка зіграла 

роль/ про яку вже давно мріяла/ їй це дуже сподобалося/ сільське життя приваблює 

її/ і в неї залишилися незабутні враження після сцени з козами. Цікавим фактом є 

вживання респондентами своїх експресивних елементів, зокрема “кізочки”, “героїні-

кізоньки”, “милі тварини”, “потішні кози”, “розумні тварини” (Ж2-3Г) або ж, 

навпаки, “якісь там кози” (Ж-Ч1Г, Ж-Ч1Т). 

Привертає увагу те, що крізь призму тематично простого тексту, в якому автор 

не порушує глобальних проблем, респонденти помітили зв'язок із  глибокою 

філософією життя – “любові до своєї професії” (70 % опитаних) та інших ціннісних 
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ідеалів, таких, як кохання (37 % осіб жіночої статі), “єдності з природою, любові до 

неї” (62 %), “життєрадісності” (7 %), “життєствердності” (4 %), “цінування всього 

природного” (6 %), , відвертість (9 % жінок), щирість (5 % жінок) духовне зростання 

(6 % чоловіків).  

Як показало опитування, за своїм емоційним наповненням інтерв’ю є не 

емоційно напруженим. Викликані емоційні враження мають позитивний характер. 

Серед них: радість від здійснення мрії (12 %), здивування (2 особи Ж), веселощі 

(4 % жінок), інтерес (14 %), спокій, тепло, усмішка, позитив (36 %), злагода (6 % 

чоловіків), відчуття сільського затишку (9 %). 72 % опитаних вказали, що епізод з 

козами викликав у них сміх. Одна жінка вказала на почуття щастя. Тому, можна 

говорити про здатність респондентів розпізнавати гумор, відгукуватися на емоційні 

інтенції співрозмовниці.    

Отже, кожен із використаних текстів інтерв’ю є емоціогенним, про що 

свідчить досить високий відсоток реакцій читачів. У всіх текстах є епізоди, які 

викликали емоції більш ніж у 50% опитаних. У такому випадку можна говорити про 

те, що емоційне наповнення тексту не лишилося непоміченим респондентами. 

Введені автором емоціогенні елементи виконали свою роль підсилення 

впливогенності конкретного епізоду.  

Реакції респондентів свідчать про важливість вибору журналістом того чи 

того типу ліду та майстерність авторів в організації матеріалу в цій структурній 

частині інтерв’ю.  

Вибір моделей розбудови лідів узгоджується з видом інтерв’ю. Так, лід-

розповідь логічно відповідає портретно-подієвому інтерв’ю, в якому йдеться про 

історію з життя співбесідника. Лід-коментар (Текст 2) є доречним для інтерв’ю-

замальовки, лід-“каприз” / лід-контраст (Тексту 3) – це своєрідне художнє 

обрамлення проблемного інтерв’ю.   

Як засвідчує аналіз, кожен із видів ліду виконав своє функціональне 

призначення. Якщо інформаційний лід лише інформує про предмет мовлення, 

ідентифікуючи співбесідника журналіста, то мотиваційний вже на перших сходинах 

сприймання інтерв’ю зацікавлює своїх читачів, викликаючи у них інтерес до всього 
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тексту, виконуючи роль стрижня у розкодуванні його емоційного змісту та 

активізатора емоційної уваги реципієнта.   

Кожна із виділених моделей вирізняється особливостями насичення тексту 

емоціогенними елементами. Так, емоційно-експресивна структура постійного 

насичення передбачає присутність у тексті таких епізодів, які мають певну емоційну 

напругу. У таких текстах відчутним є ефект емоційного нагнітання. Частини тексту, 

що містять емоційні “сплески”, передають своє емоційне навантаження й тим 

частинам, які не вирізняються своєю емоційністю та експресивністю, тобто 

перебувають у стані емоційної “ніші”, внаслідок чого весь текст сприймається 

читачем як досить напружений, насичений емоціями, переживаннями. У структурах 

рівномірно-ритмічного варіанту насичення ефект нагнітання відсутній, а емоційні 

настрої розсіюються протягом усього тексту. Своєрідною є нерівномірна модель 

емоційного насичення, адже в таких текстах емоційно наповненим може бути будь-

яка структурна частина. Однак це не нівелює впливогенності повідомлення. Усі 

моделі по-своєму реалізують емоційні інтенції співрозмовників і спрямовані на 

певну аудиторію.    

 

3.3. Специфіка рецепції емоційного змісту газетного інтерв’ю  

 

Кожна особа/потенційний читач має певний соціальний та емоційний досвід, 

що закономірно впливає на сприймання інформації, зокрема її емоційного змісту. 

Незаперечним є факт, що тексти мас-медіа розраховані на широку аудиторію. Тому 

серед критеріїв ефективності медіакомунікації є чіткість, точність, зрозумілість, 

доступність презентованої в повідомленні інформації всім групам читачів, а також 

відповідність медіатексту інтересам конкретної аудиторії не лише в 

інформаційному, але й в емоційному наповненні.  

Проведене опитування та аналіз відповідей респондентів дав можливість 

простежити особливості сприймання емоційного змісту текстів інтерв’ю різними 

соціально-демографічними групами.   

 



 169 

• Стать.  

Описуючи відгуки респондентів, виявляємо, що відсоток реакцій групи осіб 

жіночої статі, які відзначили емоціогенність того чи того епізоду визначеного 

інтерв’ю, здебільшого є дещо вищим за процент реакцій у групі осіб чоловічої статі 

(по кожному з досліджуваних текстів (додаток Е, рис. Е.1, рис. Е.2, рис. Е.3, 

рис. Е.4). Це свідчить про те, що жінки є значно сентиментальнішими, 

емоційнішими в сприйманні життєвих реалій, серед чоловіків переважає 

раціоналістичність мислення, прагнення конкретизації фактів та чіткості інформації. 

У такий спосіб виявляється здатність до співпереживання за долі інших людей. 

Однак, якщо у графіку (додаток Е1, рис. Е.2) емоційних виявів між групами 

чоловіків та жінок до Тексту 1 така різниця є очевидною, то відповідні графіки до 

трьох інших текстів засвідчують, що представники обох статей майже однаково 

розпізнають емоційно-експресивне наповнення аналізованих інтерв’ю (додаток Е, 

рис. Е.1, рис. Е.2, рис. Е.3, рис. Е.4), адже на рівні певних частин тексту ламані 

кількості реакцій перетинаються майже на однакових показниках. Наприклад, 

емоційно-експресивні засоби у ліді до Тексту 2 (додаток В, табл.В.2) підкреслили 

51,8 % осіб чоловічої статі та 59,2 % особи жіночої статі. Близькими є емоційні 

вияви на другу частину цього інтерв’ю – 61 % чоловіків та 33 % жінок. У Тексті 3 

однаково вказали і чоловіки (93 % з усіх опитаних), і жінки (93 % з опитаних) на 

емоційність частини тексту, в якій співрозмовник, головний лікар зазначеного 

закладу, розповідає про занепокоєння затримкою з реконструкцією старої будівлі 

(додаток В, рис. В.3). Кількісно не показовими, проте однаковими є реакції 

чоловіків та жінок на лід до Тексту 3 – по 17 % осіб. 

  Суттєву різницю між показниками емоційних виявів у групах чоловіків та 

жінок спостерігаємо в Тексті 1 на епізод про долю матері співбесідника (13-й блок 

основного тексту), а саме: 35 % чоловіків та 65 % жінок (додаток В., табл. В.1; 

додаток Е, рис. Е.1 див. рис. 1.2, табл. 1).  

У таблиці з показниками кількості відгуків на емоційні елементи Тексту 2 

помітно відмінними є реакції на четверту (67 % респондентів чоловічої статі та 85% 

жіночої) та п’яту (28 % опитаних чоловіків та 46 % з групи жінок) частини. 
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У Тексті 3 різниця в кількості емоційних відгуків чітко виражена на рівні ліду, 

який своєю емоційністю опису будівлі привабив 87% представниць жіночої статі, а 

серед  чоловіків його виділили 67%.  

Досить виразною є різниця у кількості відгуків групи чоловіків та групи жінок 

на кінцівку Тексту 3 – 54 % та 93 %.  

Однак є такі епізоди тексту, на які кількість реакцій серед осіб чоловічої статі 

дещо більша, ніж серед осіб жіночої статі. Таким є четвертий блок, в якому йдеться 

про воєнні дії (Текст 1).  

Отже, як показало опитування, значних відмінностей у виявленні відгуків на 

емоційний зміст текстів немає. Зафіксовані розбіжності засвідчують дію емоції 

раціонального інтересу представників тієї чи тієї статі до конкретних, соціально 

визначених сфер життя і є об’єктивно зумовленими психологічними особливостями 

та процесами соціалізації чоловіків та жінок. Так, інтерв’ю “Любов Тихомирова: 

«Здійснилася моя давня мрія – зіграти «сільський персонаж»” (Текст 4) за 

тематичною специфікою входить до кола зацікавлень жінок, тому  найбільшу 

кількість відгуків на цей текст виявили саме особи жіночої статі.  

Якщо порівняти графіки емоційних відгуків респондентів усіх чотирьох 

інтерв’ю, то спостерігаємо, що чоловіки і жінки здатні розпізнавати різні типи 

емоційно-експресивних структур. Проте, якщо на рис. Е.1 до Тексту 1 рівень 

емоційних реакцій на емоціогенні елементи серед осіб чоловічої статі є нижчим 

межі 50% (лише в одній точці показник є вищим 50%), на противагу емоційним 

виявам у групі осіб жіночої статі, то в інших текстах (див. рис. Е.2, рис. Е.3., рис. 

Е.4.) як серед чоловіків, так і серед жінок кількість емоційних відгуків сягає вище 

50%.  

Про певну специфічність світосприймання чоловіків та жінок свідчать описані 

цими групами почуття, які викликав у них той чи той прочитаний текст.  

Чоловіки і жінки вказали на почуття поваги до інтерв’юйованого, а також 

респонденти відзначили, що прочитана публікація (Текст А.1) викликала в них 

спогади про життя своїх рідних у воєнні та повоєнні роки. Разом із тим у процесі 

читання тексту та відповідей на запитання анкети лише чоловіки виявляли 
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зацікавленість розвитком процесу пошуку. Серед осіб жіночої статі виявлено 

перевагу в емоційно-почуттєвих відгуках, зокрема, 19 жінок вказали на почуття 

співчуття, 13 представниць жіночої статі відзначили почуття гордості за вчинок 

героя, 9 – наголосили на почутті суму/смутку та 2 – на трагізмі. Незаперечним є 

факт, що жінки емоційніше сприйняли описану життєву ситуацію, виявляючи 

співчуття до долі співбесідника (35 % опитаних жінок). Жінки ніби ідентифікують 

переживання героя з власними. Чоловіки показали свою емоційну стриманість у 

сприйманні та оцінці інформації. Їхню увагу більше привертає сам процес пошуку 

та можливість дізнатися про нові факти з історії Великої Вітчизняної війни (27,7 % 

опитаних чоловіків). Так, із 8 респондентів, що вказали на почуття радості від того, 

що людина досягла своєї мети, 6 осіб є представниками чоловічої статі. Такі 

розбіжності у визначенні емоційно-почуттєвого змісту публікації пояснюють 

виявлені особливості в прочитанні емоційного змісту цього інтерв’ю.  

Незважаючи на доволі подібну кількість реакцій на емоційну структуру 

Тексту 2, спостерігаємо характерні відмінності між групами чоловіків та жінок в 

описі своїх почуттів, викликаних цим інтерв’ю.  

Так, якщо чоловіки серед почуттів та емоцій, які їх супроводжували під час 

прочитання інтерв’ю, відзначали почуття гордості за мистецтво та талант (з 

опитаних 54 осіб чоловічої статі на цьому зосередили увагу 35 %, то в групі жінок 

вказали на ліричний настрій 12,9 %, спогади про власні історії кохання (9 %), 

почуття ніжності, щирості, любові, мрійливості, відчуття спокою та усмішку (31 %), 

а також виявили емоцію обурення щодо прикрого випадку з відмовою місцевої 

влади у встановленні монумента коханню в рідному місті (5,5 %). Аналіз відповідей 

респондентів свідчить про емоційну стриманість представників сильної половини та 

про емоційну різнобарвність психологічного світу жінок. Здебільшого як чоловіки 

(46 %), так і жінки (48 %) вказали на зацікавленість розкритою в інтерв’ю темою 

(разом – 47 % опитаних). 

Однаковими виявилися характеристики обох груп опитаних у визначенні 

домінантних цінностей, розкритих у Тексті 2. Так, зі 108 опитаних чоловіків та 

жінок різного віку та професії 61 % осіб вказали на кохання (серед них: 57 % 



 172 

чоловіків та 65 % жінок. Привертають увагу такі показники: якщо 44 % осіб 

чоловічої статі виділили такі цінності, як праця, творчість, то серед жінок на них 

вказали лише 24 %. Жінки відзначили таку цінність, як вірність (очевидно, це 

спровоковано розповіддю про історію пари голубів) – 20 %, у той час як 9 % сильної 

половини вказали на самореалізацію та самоствердження.    

По-різному свої почуття охарактеризували чоловіки та жінки після 

прочитання Тексту 3. Якщо опитані чоловіки зауважили, що частково перейнялися 

проблемою реконструкції лікарні, подана інформація викликала в них 

стривоженість, занепокоєння, зацікавлення подальшим розвитком ситуації, то жінки 

відзначили пригнічення, сум (смуток), засмучення, безпорадність, страх і надію на 

краще.  

Виявлені респондентами почуття та цінності кожного аналізованого тексту 

відображають характерні закономірності сприймання та оцінки життєвих фактів, 

презентованих в текстах мас-медіа.      

Отже, незважаючи на опис різних почуттів, які викликають тексти у 

представників різної статі, проаналізовані відповіді опитаних та виявлені ними 

реакції на набір емоціогенних елементів свідчать, що особи обох груп здатні 

адекватно розпізнавати закладену автором емоційно-експресивну структуру 

інтерв’ю. Як показало опитування, і чоловіки, і жінки відзначили емоціогенність 

одних й тих самих епізодів аналізованих інтерв’ю. 

Однак, якщо особи жіночої статі подібно реагують на будь-який тип емоційно-

експресивної структури, то для чоловіків найбільш зручним, читабельним є інтерв’ю 

з рівномірно-ритмічним та нерівномірним типами емоційного насичення його 

емоційно-експресивної структури. Помітна різниця в кількості відгуків на окремі 

частини інтерв’ю ще раз засвідчує, що жінки за своїм психотипом більш схильні до 

емоційності та сентиментальності, ніж чоловіки.  

• Вік.  

Найсуттєвіші відмінності в експлікації емоційно-експресивної структури 

групами осіб різного віку помітні на прикладі інтерв’ю “Довга дорога до батька” 

(Текст 1 – рис. Ж.1).   
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Як показало опитування, найменшу кількість емоційних відгуків 

спостерігаємо серед молодого покоління. Це зумовлено тим, що молодь за часовим 

вектором є найбільш віддаленою віковою категорією від описуваних у публікації 

подій. Показовими щодо таких тверджень є, власне, висловлювання кількох 

опитаних про відсутність цікавості до теми війни, її неактуальності серед молоді. 

Показники емоційних вражень від сприймання фактів, пов’язаних із війною, серед 

молодого покоління нижчі, ніж серед осіб старшого віку (від 45 років), для яких 

події, пов’язані з ВВВ, є значно ближчими. При цьому особи середнього віку за 

кількістю реакцій на це явище показово займають проміжну позицію між цими 

двома поколіннями, наближаючись до старшої вікової категорії.  

Наявна різниця у показниках виявлення емоційного компонента між молоддю 

та особами старшого віку становить від 10 до 20 одиниць.  Так, на емоційне 

навантаження ліду вказали лише 22 % молоді та 58 % представників старшого 

покоління. Подібну різницю у вияві емоційних реакцій різними поколіннями 

спостерігаємо на четвертий блок інтерв’ю, в якому описано прагнення 

співрозмовника встановити справедливість й виконати свій синівський обов’язок, 

різниця щодо емоційних відгуків серед представників молодої та старшої вікової 

категорії є більшою, ніж удвічі: 22 % та 58 %. Сьому частину тексту, зокрема 

емоційну напругу риторичного запитання співрозмовника (“Чому не вдячні ми цим 

людям?”), помітили 47 % осіб старшого покоління й лише 8 % молоді. 

Аналогічними є емоційні відгуки й на восьму (16,6 %) та (36 %) та сімнадцяту 

(50 %) та (94 %) частини, а також авторську кінцівку (30,5 %) та (77,7 %) осіб 

відповідно).   

Водночас простежуємо, що найбільше свої переживання виявляли саме 

представники старшого покоління. Зокрема, серед 19 осіб, що вказали на співчуття, 

10 осіб – це представники старшого віку. Подібна ситуація спостерігається з 

вираженням почуття поваги до вчинку героя, яке відзначили 28 осіб старшого 

покоління (серед 70 відгуків). Більшість із осіб, які виявили почуття гордості (8 осіб 

із 14) та смутку (7 осіб із 9), – це також особи старшого віку.   
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Такі розбіжності у сприйманні емоційного змісту тексту засвідчують потребу 

людей старшого віку в аналітичності та емоційності мас-медійних публікацій. 

Молодь же зосереджена, насамперед, на отриманні лаконічної, чіткої інформації.  

Особи середнього віку (2 група) найбільше емоційне зацікавлення виявили до 

Тексту 2. Серед опитаних цієї групи спостерігаємо велику кількість емоційних 

відгуків на публікацію. Найменш емоційно “вразливим” у цьому випадку (на 

відміну від Тексту 1 – рис. Ж.1) виявилося старше покоління (від 45 і старші). У 

цілому простежуємо невелику різницю в кількості емоційних відгуків на емоційне 

наповнення тексту між усіма трьома групами. Як показано на графіку, ламані 

реакцій трьох груп подібні й в окремих позиціях перетинаються. Причому 

найближчими за своїми кількісними показниками реакцій (зокрема див. лід, 

четвертий та п’ятий блоки основного тексту) є групи 1 та 2. Отримані дані можна 

пояснити темою інтерв’ю, адже представники різного віку по-різному сприймають 

як саме почуття любові, так і його відтворення в монументальному мистецтві.  

Проаналізувавши описані респондентами почуття, які вони відчували під час 

читання Тексту 2, відзначимо, що саме особи середнього віку вказують на почуття 

радості, відчуття тепла, усмішку (14 осіб із 36 опитаних – 38,9 %, з яких 9 осіб – 

жінки) та почуття гордості за мистецтво, талант (10 осіб – 29,8 %, з яких 7 осіб – це 

чоловіки), натомість молодь у своїй більшості (52,8 %) відчула лише цікавість до 

повідомлення. Здебільшого інтерес до історії створення скульптури виявили 50 % 

опитаних старшого віку. При цьому саме 2 особи жіночої статі цієї вікової категорії 

вказали на спогади про своє кохання та присутність лірично-романтичного настрою.   

Тема Тексту 3 насамперед турбує людей середнього та старшого віку, це 

зумовлено природною потребою у виявленні уваги до здоров’я своїх дітей, онуків. 

Більшість осіб цього віку є батьками, що передбачає турботу про умови отримання 

належного медичного обслуговування дітей (Так, Ч2Т (металург за професією), 

описуючи свої враження від тексту, вказав на спогади з дитинства, коли він 

лікувався в цьому закладі, а також цікавість до розвитку подій, до того, як 

лікуватимуть дітей, зокрема його). Однак молодь також не лишається осторонь 

порушеного питання, виявляючи своє занепокоєння, стривоженість подальшим 
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розвитком ситуації навколо лікарні, а також вказуючи на відчуття суму (смутку), 

обурення та страху за ситуацію з лікарнею. 

На відміну від 1 вікової групи, інші вікові групи визначають загальну 

емоційну оцінку: здивування, враження, хвилювання, безпорадність та надію. 

Поодинокими серед респондентів цієї вікової категорії є випадки виявлення 

обурення.  

Текст 4 став цікавим для осіб різних вікових категорій з різних причин: через 

прагнення молоді прочитати про відому акторку, її мрії та здійснення бажань, через 

потребу людей середнього та старшого віку відволіктися від буденних турбот. 

Проте найбільшу кількість відгуків маємо від осіб середнього віку, дещо меншу – 

серед старшого покоління й значно меншу серед молоді (рис. Ж.4).  

Отже, як свідчать графіки, розбудовані за результатами аналізу кількості 

реакцій кожної з трьох вікових груп, представники усіх поколінь здатні розпізнати 

закладену автором емоційно-експресивну структуру. Проте, якщо криві 2 та 3 груп у 

своєму розвитку є наближеними і навіть тотожними, то крива реакцій молодого 

покоління суттєво відрізняється (рис. Ж.2 та рис. Ж.3). Очевидно, це зумовлено саме 

особливостями світосприймання на цьому віковому етапі розвитку людини, її 

соціальним та емоційним досвідом. Подібну ситуацію з аналогічним розривом 

реакцій між віковими групами спостерігаємо й на прикладі Тексту 1 (рис. З.1). Хоча 

кількість відгуків на найбільш емоціогенні частини тексту кожного з аналізованих 

інтерв’ю становить понад 50 % у кожній групі.  

Таким чином, виявлено, що для молоді константний тип емоційного 

насичення  інтерв’ю є найменш вдалим. Якщо звернути увагу на кількісні показники 

реакцій (додаток В, табл. В.1), то спостерігаємо, що левову частку відгуків виявила 

молодь, що має гуманітарну освіту, а отже, їхні позначення певною мірою могли 

бути зумовлені уміннями аналізу тексту на наявні емоційно-експресивні елементи. 

Як засвідчує опитування, константна емоційно-експресивна структура найбільш 

прийнятною є для людей старшого віку. Очевидна різниця у сприйманні емоційного 

змісту цього інтерв’ю об’єктивно зумовлена інформаційними запитами осіб цих 

вікових категорій. Якщо молодь більше орієнтована на чітке поінформування, то 
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особи старшого покоління очікують від журналістських інтерв’ю задоволення ще й 

емоційного голоду, потребують певної емоційної розрядки, емоційної участі, 

співпереживання іншим.  

Зауважимо, що у світлі нових історичних обставин країни існує ймовірність, 

що сучасна молодь отримала новий досвід розуміння концепту ВІЙНА. Тому 

аналізований текст мав би, на нашу думку, серед цієї вікової категорії значно вищі 

показники емоціогенності. Звідси виникає необхідність проведення опитування, яке 

дасть можливість наочно простежити вплив культурно-історичного чинника на 

сприймання емоційного змісту публікацій мас-медіа, навіть тих, які за тематикою 

хронологічно віддалені, але здатні викликати асоціації. 

• Освіта.  

Різниця між кількістю емоційних відгуків на Текст 1 (див. рис. З.1) у групі 

осіб з гуманітарною освітою та в групі з технічною освітою, насамперед, зумовлена 

характером освіти, що впливає й на формування світогляду особистості. Як свідчать 

відповіді респондентів, більшість осіб із гуманітарною освітою (зокрема 

журналістів, філологів, видавців, рекламістів, редакторів) виявляють уміння 

аналізувати текст, що, своєю чергою, впливає на кількісний показник реакцій на 

емоціогенні елеменети.  

Так, на прикладі Тексту 1 (додаток В., табл. В.1) найбільш помітною є різниця 

між кількістю емоційних відгуків респондентів з гуманітарною  та технічною 

освітою на такі епізоди: “На пожовклому від часу довоєнному фото…”), який 

виділили 55,5 % опитаних з гуманітарною освітою (Г) й лише 24 % з технічною 

освітою (Т). Майже непомітними для групи Т лишилися метафори “голосом серця”, 

“рідна кровинка”. Вступ-вірш до інтерв’ю відзначили обидві групи респондентів. 

Однак кількість відгуків у групі Г є суттєво вищою, ніж у групі Т, а саме 37 % Г 

проти 11 % Т. Помітною є різниця в кількості емоційних реакцій на вираження 

інтерв’юйованим стану пригнічення (перший блок тексту інтерв’ю) –72,2 % Г та 

40,7 % Т, а також на описані співрозмовником спогади про зустрічі ветеранів 

(сьомий блок) – 33 % Г та 16,6 % Т. 
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Різною є кількість емоційних відгуків на риторичне запитання “Але ж у нас 

ніхто не забутий…”, яке відзначили усього 4 % групи Т, у той час як у групі Г на її 

емоціогенність вказали 27%. 

Експресивність тропів “по зернятку відновлюю увесь шлях” та “як археолог 

пензликом” серед 54 осіб із технічною освітою помітили лише 14,8 % та 11 % групи 

Г, у той час як у групі гуманітаріїв їх відзначили 52 % та відповідно 39 % осіб. 

Про певні відмінності у сприйманні життєвих фактів між представниками 

різних напрямів освіти свідчить виявлення різних почуттів між цими групами. Так, 

на почуття співчуття вказали 14 осіб із гуманітарною освітою та 7 осіб з технічною, 

почуття гордості – 10 осіб із гуманітарною та 4 особи з технічною, почуття радості 

від здійснення мрії – 6 осіб із гуманітарною та 2 особи із технічною.  

Якщо порівняти ламані кількості емоційних реакцій групи Г та групи Т на 

Текст 1 (рис. З.1), то очевидним є факт, що у тих частинах тексту, де виявлено 

емоціогенні елементи,  ламана групи Г сягає поміток вище 50% відгуків. Кількість 

же реакцій серед представників групи Т є помітно нижчою цієї позначки. 

Зауважимо, що в обох групах високу кількість емоційних реакцій відзначено на 

епізод із сімнадцятого блоку: “Для мене батько – святе!” (див. рис. З.1).  

Як свідчить аналіз анкет до інтерв’ю “«Серце кохання» єднає тисячі щасливих 

пар” (Текст 2), суттєвої різниці у виявленні емоційного компонента тексту інтерв’ю 

серед опитуваних різних професій немає. Напевне, це пов’язано з тим, що кохання є 

вічною загальнолюдською цінністю, міжкультурним архетипом. Представники обох 

груп напрямів освіти відзначили одні й ті самі частини тексту. Як свідчить графік, 

ламані розпізнавання емоційно-експресивної структури Тексту 2 розвиваються 

паралельно, а на рівні третього блоку основного тексту майже переплітаються. 

Відмінність проявляється лише в кількості реакцій респондентів на ту чи ту частину 

інтерв’ю, яка становить від 10 до 30 відсотків на користь осіб групи Г (рис. З.2). 

Схожу картину прочитання емоційно-експресивної структури простежуємо й 

на прикладі інтерв’ю “Хворі діти і небезпечна старовина” (Текст 3). Ламані подібні, 

на рівні деяких блоків власне тексту майже переплітаються. Кількість відгуків на 

найбільш емоціогенні частини в обох групах сягає вище 50% (рис. З.3). Значний 
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розрив у кількості емоційних реакцій на лід, очевидно, зумовлений обраним 

варіантом ліду та специфікою презентації у ньому інформації. Художньо-образне 

мислення найбільш притаманне саме гуманітаріям, які до того ж мають навики 

аналізу текстів.  

Заразом, якщо гуманітарії у своїх висловлюваннях більше зосереджувалися на 

проблемі здоров’я, необхідності допомагати, співчувати хворим, то особи з 

технічною освітою акцентували увагу на самому процесі реконструкції приміщення 

та забезпеченості фінансування розпочатого ремонту. Найбільш виразні емоційні 

відгуки цей текст викликав у представників чоловічої статі з гуманітарною освітою 

18-24 років. Поряд зі здивуванням та співчуттям опитані виявляли й стривоженість, 

обурення, жах. Імовірно, це пояснюється тим, що серед опитаних є студенти-

медики. Загалом, саме представники цього фаху вказують на відчуття обурення, 

суму, стану пригнічення та безпорадності щодо ситуації зі старовинним корпусом 

лікарні та можливої затримки процесу його реконструкції. Проте серед них є й ті, 

хто мали сподівання на якнайшвидше завершення реконструкції корпусу лікарні.  

Тема публікації “Любов Тихомирова: Здійснилася моя давня мрія – зіграти 

«сільський персонаж»” (Текст 4) є цікавою для людей з різною освітою, оскільки 

представлене інтерв’ю не передбачає специфічних знань чи глибинного осмислення 

інтерв’ю. Різниця в кількості виявлених реакцій на прочитаний текст між особами, 

що мають гуманітарну освіту, та тими, хто має технічну освіту, становить від 5 до 10 

відгуків на той чи той фрагмент тексту. Більшість виявлених реакцій належить саме 

гуманітаріям (рис. З.4).  

Отже, суттєвої відмінності у прочитанні емоційно-експресивних структур 

інтерв’ю не виявлено. У розривах між кількісними показниками реакцій на 

емоціогенні елементи вагому роль відіграють вміння осіб гуманітарного профілю 

освіти виявляти та аналізувати емоційно-експресивні засоби увиразнення тексту.   

Відмінність між ламаними реакцій цих груп у представлених графіках 

виявляється лише в кількості реакцій респондентів певної групи на емоційні засоби. 

При цьому всі чотири графіки свідчать, що кількість відгуків серед гуманітаріїв 

переважає над кількістю відгуків серед групи Т на певні частини текстів у 10-30%. 
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Однак є епізоди інтерв’ю, де ця кількість стає майже непомітною, а в деяких 

графіках ламані навіть перетинаються. У графіках до Текстів 1 та 3 ці ламані 

розвиваються паралельно з певним розривом у кількості емоційних виявів.  

Як свідчить аналіз опитування, особи з різними напрямами освіти здатні 

розпізнавати авторські інтенції незалежно від типу емоційного наповнення інтерв’ю. 

Однак найбільш привабливими для ефективної емоційної комунікації є емоційно-

експресивні структури з помірною, а не насиченою емоційною напругою.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 180 

Висновки до розділу 3 

 

Отже, найбільша розбіжність у визначенні реакцій на емоційно-експресивну 

структуру тексту виявлена на текст з константною емоційною насиченістю. 

Водночас рівномірно-ритмічний тип емоційно-експресивного наповнення інтерв’ю, 

який не передбачає емоційного обтяження інформації, а спрямований на утримання 

уваги реципієнта шляхом рівномірного поступового введення емоційно-

експресивних засобів у текст, є сприятливим для аудиторії будь-якої статі, віку чи 

професії. Однак слід звернути увагу на Текст 3, який також відносимо до 

рівномірно-ритмічного типу емоційного наповнення. Адже, відповідно до графіка, 

найменшу кількість відгуків виявила група молоді. Пригадуємо таку ж ситуацію з 

Текстом 1. Однак, на відміну від Тексту 1, кількість реакцій молоді у Тексті 3 хоч і є 

меншою за кількістю реакцій людей середнього та старшого віку, проте сягає 50%. 

Це може свідчити про те, що Текст 3 краще сприймається такою аудиторією, 

оскільки стосується подій сьогодення (на відміну від ситуації, описаної в Тексті 1), а 

отже, є близьким соціальному та емоційному досвідові осіб групи 1. Легкості 

сприймання респондентами Тексту 3 може сприяти власне специфіка розбудови 

емоційно-експресивної структури, яка, порівняно зі структурою Тексту 1, не містить 

епізодів емоційного нагнітання. Прийнятною для розпізнавання різними групами є 

також структура з нерівномірним емоційним наповненням. Однак виникає 

запитання, чи поза межами проведеного дослідження приверне увагу цей текст так 

само однаково в усіх групах? Адже автор цього інтерв’ю вже в заголовковому 

комплексі виклав основну інформацію, не залишивши інтриги, щоб зацікавити 

читача.  

Спираючись на зроблений аналіз сприймання емоційного змісту різних типів 

інтерв’ю, вважаємо правомірним зробити висновки про те, що:  

1. Константний тип емоційного наповнення є важчим для сприймання 

аудиторією. Про це свідчать показники вияву емоційних реакцій на епізоди тексту, 

які в групі чоловіків та групі осіб з технічною освітою є нижчими  від 50 %. 
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2. Однаково всіма групами сприймається рівномірно-ритмічний тип 

емоційного наповнення, цьому сприяє поступове наповнення тексту емоціогенними 

елементами. 

3. Високу кількість емоційних відгуків викликає інтерв’ю з нерівномірним 

типом насичення емоційно-експресивної структури. Однак у цьому випадку вагому 

роль відіграє тема публікації та особливості її розкриття.   

Проаналізувавши відповіді респондентів, можна підсумувати, що: 

1) що складнішим є ідейно-тематичний стрижень публікації, то набір реакцій 

реципієнтів стає ширшим, більш різноплановим, навіть різнополюсним. 

2) проблемний текст має дещо нижчий рівень реакцій респондентів на 

емоційний зміст.  

Загалом емоційний складник змісту журналістських публікацій є важливою 

умовою сприйняття повідомлення, що впливає на результат засвоєння інформації. 

Необхідно враховувати читацьку адресованість публікації, щоб емоційно виділені 

автором фрагменти не суперечили інтересам реципієнта, його соціокультурному та 

емоційному досвіду. Адже читач – це особа певної статі, віку та професії.  

 Дослідження соціально-демографічних чинників дає додатковий матеріал для 

діяльності журналістів. Виявлені певні закономірності реагування масової аудиторії 

на ті чи ті суспільні явища дають змогу журналістові керувати увагою реципієнтів, 

емоційно спрямовувати її. Уявляючи узагальнений образ свого співбесідника, автор-

журналіст має можливість наперед визначати емоціогенні епізоди й додатково 

емоційно увиразнювати, підсилювати їх, підбирати ті емоційно-експресивні засоби, 

які б сприяли посиленню бажаного емоційного ефекту. 
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ВИСНОВКИ 

 

Здійснене дослідження дає можливість зробити відповідні поставленій меті та 

завданням висновки щодо соціокультурних чинників, які впливають на сприймання 

емоцій, закладених у тексті.  

1. За своїми функціональними особливостями мас-медіа є соціальним 

інститутом, діяльність якого спрямована на організацію та здійснення суспільної 

комунікації. Реалізація останньої зумовлена характером комунікативного контакту, 

відповідними обставинами та соціокультурними причинами. Адресатом масового 

(мас-медійного) спілкування є широка неоднорідна аудиторія. Кожен реципієнт – 

особистість з певними соціально-демографічними характеристиками, зі своїм 

соціальним та етнокультурним досвідом, що зумовлюють особливості сприймання 

інформації. Прагнучи встановити комунікативний контакт з аудиторією, збудити в 

неї інтерес до повідомлення, а також отримати відповідний емоційний відгук, 

професійний журналіст-автор, реалізовуючи свої творчі здібності, має враховувати 

образ потенційного читача, тобто наперед моделювати цей діалог. 

З огляду на специфіку реалізації масового спілкування представлена 

класифікація чинників, серед яких виділено культурно-історичні, професійно-творчі 

та групові. 

Культурно-історичні чинники – це загальна характеристика соціокультурного 

існування особистості – менталітет, стереотипи, ціннісні пріоритети, мова. Серед 

групових чинників виділено соціально-демографічні характеристики реципієнта – 

стать, вік, професію (освіту), які зумовлюють своєрідність світобачення людини, її 

соціального та емоційного досвіду. Професійно-творчими є: прагнення до 

самореалізації, новаторства та бажання підтримати традицію. Для визначення 

ефективності журналістського твору необхідно враховувати всі виділені групи 

чинників.  

Культурно-історичні чинники є певним базисом реалізації медіакомунікації. 

Культурно-історичне буття членів одного соціуму є передумовою подібного 

світорозуміння та світооцінювання. Менталітет, як складник світосприйняття 
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особистості, впливає на характер емоційних реакцій на зовнішні подразники. 

Особливого значення набувають стереотипи, які втілюють уявлення особистості про 

явище чи предмет, що значно полегшує комунікацію. Важливим соціокультурним 

явищем є цінності – життєві ідеали особистості та соціальної групи. Мовна картина 

світу є специфічним засобом ретрансляції національного характеру. Культурно-

історичні чинники сприяють подібності емоційних реакцій на життєві факти серед 

представників певного суспільства.  

На варіативність сприймання емоційного змісту здатні впливати професійно-

творчі та групові чинники. Вияв тих чи тих реакцій на прочитану публікацію 

здебільшого залежить від соціопсихологічних характеристик реципієнтів, їхнього 

соціально-демографічного статусу. Стать, вік та професія людини зумовлюють коло 

її інтересів, що, своєю чергою, визначає особливості сприймання інформації.  

Професійно-творчі чинники зумовлюють реалізацію творчого задуму 

журналіста, його манеру висвітлення інформації, індивідуальний стиль подання 

матеріалу та особливості ведення діалогу з аудиторією. Мовленнєво-творча 

діяльність автора визначена прагненням надати певної значущості, гостроти 

фактові, підкреслити той чи той фрагмент, висловити своє ставлення, активізувати 

увагу читача, зацікавити, спровокувати відповідні емоційні реакції. 

2. Медіатекст – це своєрідний засіб творчої самореалізації журналіста, 

оскільки саме в ньому перед аудиторією постає своєрідна авторська інтерпретаційна 

модель соціальної дійсності. Підґрунтям праці журналіста є бажання творити, 

зумовлене прагненням щось сказати широкій аудиторії. Через посередництво 

публікації журналіст представляє самого себе як особистість та члена соціуму. Твір 

як кінцевий результат мисленнєво-творчої діяльності автора є вершиною його 

самоствердження. 

  Важливим складником змісту медіаповідомлення є емоційно-експресивна 

структура як своєрідна організація емоційного спрямування медіатексту. Емоційно-

експресивна структура – це певна модель емоційного наповнення публікації, 

розміщення в певних фрагментах тексту емоціогенних елементів. В основу її 

побудови закладена авторська емоційна оцінка предмета мовлення, виражена за 
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допомогою емоційно-експресивних засобів. Ця емоційно-експресивна структура 

спрямована на активізацію емоцій та почуттів реципієнта, тому виявом ефективності 

її реалізації є емоційна реакція читача.  

3. Особливе значення в реалізації емоційно-експресивного ефекту/потенціалу 

мас-медійної публікації має власне структура тексту. Емоційне наповнення текстів 

інтерв’ю виникає в результаті мовленнєво-комунікативної взаємодії автора зі 

співбесідником. Наявність такого структурного складника, як співрозмовник, вказує 

на особливості розбудови цієї структури, де емоційний знак авторської думки може 

посилитися або послабитися після прочитання тексту. 

Однією з умов формування емоційної напруги в текстах інтерв’ю стала його 

здатність до запозичень формотворчих елементів із сусідніх жанрів, зокрема нарису 

та репортажу. Це дозволяє варіювати форму представлення інформації, що сприяє 

розширенню функціональних можливостей діалогічних текстів. Відповідно до 

авторського наміру інтерв’ю може зазнавати модифікації. Лід, авторський початок 

та кінцівка є важливими емоціогенними вузлами, що утримують увагу читача, а 

тому найчастіше потребують художньо-творчого опрацювання. Робота автора над 

змістом та формою впливає на емоційне наповнення інтерв’ю та специфіку 

розбудови емоційно-експресивної структури тексту. 

У текстах інтерв’ю використовують спеціальні засоби експресивності, зокрема 

емотивні, стилістично марковані, образні елементи. Емоційність виникає також 

унаслідок моделювання емоціогенної ситуації. Емоційній інтенсифікації змісту 

текстів інтерв’ю сприяють архетипи, символіка чисел, кольорів, хронотопні деталі, 

національна ціннісна палітра. Ці компоненти є специфічним ґрунтом кодування та 

декодування емоційного змісту тексту.   

Емоційно-експресивна структура тексту інтерв’ю – абстрактна модель його 

емоційного змісту, що є результатом дії всіх структурних складників. 

4. Залежно від характеру емоційного наповнення текстів описано три типи 

розбудови емоційно-експресивної структури: позитивний, негативний та 

амбівалентний. Позитивний тип емоційного наповнення характерний для інтерв’ю, в 

яких емоційний компонент має підкреслено позитивний характер і реалізується 
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відповідними емоційно-експресивними засобами. Позитивно забарвленими є 

більшість портретних інтерв’ю. В інтерв’ю з негативним типом емоційно-

експресивної структури представлено негативний факт життя, а тому 

співрозмовники виявляють негативні оцінки щодо предмета мовлення. Негативний 

тип емоційного наповнення представлений насамперед у проблемних інтерв’ю. 

Емоційно амбівалентними вважаємо тексти інтерв’ю, в яких емоційно-експресивна 

структура не має чітко вираженого однозначного емоційного наповнення змісту. 

Такий тип емоційного наповнення мають переважно інтерв’ю особистісно-подієвого 

характеру. 

Із 360 текстів друкованих інтерв’ю, проаналізованих у дослідженні, 61 %  

мають емоційно-експресивну структуру позитивного типу, 28 % – емоційно 

амбівалентного та 11 % – емоційно негативного. 

5. Дослідження здатності виявлення емоційного змісту інтерв’ю 

(проаналізовано 384 анкети) свідчить, що різнорідна за своїми соціально-

демографічними характеристиками аудиторія в цілому здатна подібно визначати 

емоційний зміст інтерв’ю. Підкреслені респондентами в текстах емоційно-

експресивні елементи дають підстави говорити про емоційну компетентність 

опитаних респондентів. Виявлені відмінності у відповідях є об’єктивно 

зумовленими, пов’язаними з відповідними характеристиками соціально-

демографічних груп. Визначені респондентами емоційні вузли відповідають тим 

епізодам, що їх змістово-емоційно підкреслив автор (або співрозмовник) за 

допомогою емоційно-експресивних засобів. Респонденти продемонстрували вміння 

виражати свої почуття та емоції відповідно до змісту тексту.   

Різна частотність насичення текстів емоційно-експресивними елементами 

дозволила виокремити три моделі емоційно-експресивної структури інтерв’ю: 

константну (постійну), рівномірно-ритмічну та нерівномірну.  

Найчастотнішим є рівномірно-ритмічний варіант емоційної напруги. 

Емоціогенні засоби в ньому з’являються з певною періодичністю, постійно 

утримуючи читацький інтерес до публікації. Тексти з такою розбудовою емоційно-

експресивної структури сприймаються однаково всіма групами респондентів. 
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Інтерв’ю з константною моделлю розбудови емоційно-експресивної структури  

реципієнти розпізнають по-різному. Нагромадження емоційних елементів може 

відволікати реципієнта від головної інформації або навіть втомлювати його 

нагнітанням емоційних переживань. В інтерв’ю, побудованому на основі 

нерівномірної моделі емоційного наповнення, високу кількість емоційних відгуків 

викликають окремі епізоди, фрагменти тексту. У цьому випадку вагому роль 

відіграє тема публікації та особливості її розкриття. 

Залежно від ступеня наповнення тексту емоціогенними елементами можна 

виділити інтерв’ю з помірною емоційною насиченістю та інтерв’ю зі зростанням 

емоційної напруги.  

Аналіз відповідей респондентів свідчить, що одні інтерв’ю викликають у 

реципієнтів однотипні емоційно-почуттєві реакції, інші тексти спонукають до 

вираження цілого спектру різнопланових, навіть різнополюсних емоцій та почуттів. 

Насамперед це зумовлено ідейно-тематичним наповненням публікації, 

проблемністю порушеного питання.  

Емоційний складник змісту журналістських публікацій є важливою умовою 

сприйняття та розуміння повідомлення. Для здійснення ефективної комунікації 

журналіст має враховувати аудиторію публікації, щоб розбудована ним емоційно-

експресивна структура інтерв’ю була адекватно розпізнана, а текст повною мірою 

реалізував свій прагматичний потенціал.  

Дослідження соціокультурних чинників реалізації мас-медійного спілкування, 

опис типів та моделей емоційно-експресивної структури газетного інтерв’ю не 

вичерпується з’ясуванням основних питань. Перспектива дисертаційної роботи 

полягає в подальшому системному вивченні емоціогенного потенціалу текстів мас-

медіа різних жанрів, виявлення специфіки сприймання їх емоційного змісту залежно 

від авторитету автора та особистості співрозмовника, у відстеженні можливих 

модифікацій типів та моделей емоційного наповнення емоційно-експресивної 

структури.  
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ДОДАТКИ 

 

Додаток  А 

Тексти інтерв’ю  

 

A.1 

Текст 1 

 

Газета “Запорізька правда”. – 2006. – 13 липня.  

 Олександр Журавльов 

 

Довга дорога до батька 

 

            На пожовклому від часу довоєнному фото, що дивом збереглося, 

крихітний трирічний Євген разом з красенем-велетнем татом – Леонтієм 

Даниловичем Литвиненком, офіцером-артилеристом, який загинув шістдесят п’ять 

років тому, на п’ятий день Великої Вітчизняної війни.  

Коли Євген виріс (його матінка Варвара Іванівна самотужки викохала 

чотирьох діток), вирішив неодмінно розшукати могилу свого батька. 

       Неймовірно, але через десять років копіткого пошуку це йому вдалося. 

Євген Леотійович не тільки розшукав безвісне місце в урочищі «Прощаниця» 

поблизу села Милятин, що на Волині, де був похований його татусь, домігся 

перепоховання останків рідної людини, але й провів величезну дослідницьку 

роботу, встановивши крок за кроком бойовий шлях військового з’єднання, в якому 

прийняв свій останній бій його батько.                                                                      

     Голосом серця Євген Леонтійович Литвиненко написав такі рядки про свою 

рідну кровинку.  

 На фото, на стене, 

Отец мой в полный рост 

Совсем не постарел  
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И нет седых волос 

Такой же молодой 

Войди к нам, обними, 

Как всех ты нас любил 

При жизни – до войны. 

День роковой сгубил 

Навеки образ твой 

Вонзился в грудь твою 

Осколочной бедой. 

Потух твой ясный взгляд, 

Померкла синь в глазах. 

В кровавой пене рта 

Застыли боль и страх. 

В Милятинском лесу 

Дубов столетний лист 

Венчает славой тот 

Надгробный обелиск. 

К нему спешу я вновь 

По зову двух сердец 

Во мне живым пребудь 

Навечно, мой Отец!                                                                                      

   - Розкажіть, будь ласка, як ви розшукали місце, де загинув  і був 

похований ваш батько? 

- У численних архівних відповідях, надісланих на мої запити, значилось, що 

мій батько “пропав безвісти”. Мене це пригнічувало. Як же так, адже він був 

артилеристом 124-ї артдивізії Південно-Західного фронту, де був командуючим 

генерал-полковник Кирпонос.   

 - Коли батька призвали до лав Червоної Армії? 
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- У травні 1939 року, коли формувалась дивізія, що дислокувалася в 

Кіровограді. Батька зарахували на кадрову службу, присвоїли військове звання 

“лейтенант”. 

     У 1941 році  артполк, де служив батько, разом із сім’ями комсоставу був 

розквартирований у військовому містечку Богунія, передмісті Житомира. 

      У квітні дивізію спішно перекинули до кордону. Ми знаходились в 25-ти 

кілометрах біля його рубежів, поряд станція Брани – проміжний пункт залізничної 

гілки Луцьк-Львів. Саме тут був розташований полк, де батько служив старшим 

батальйонним ад’ютантом.                     

 - Подих війни на передньому  фронті відчувався?  

- У п’ятницю, 20 червня полк відправився на бойові стрільби. Несподівано 

ввечері наступного дня він повернувся. Я тоді ще мало чого розумів – йшов третій 

рік.Як  розповідала матінка, вона запитала батька: “У чому справа, ви ж 

відправлялись на стрільби надовго?” 

     “Прийшов наказ: спішно повернутись у стаціонарне розташування”, - 

відповів батько. 

     Виходить, що знали про небезпеку, що завтра-післязавтра гряне війна: 

артполк спішно повернули не без підстав. 

      Старшина, якого я розшукав, розповів: “У мене була велика проблема, як 

нагодувати особистий склад, приблизно 700 солдат. Прийшлось видати зі складу 

“НЗ” сухий пайок. 

       А ввечері, як завжди, було мирне життя, показували кіно “Волочаївські 

дні”.                                                                                          

    - Євгене Леонтійовичу, коли вперше виникло гостре бажання вияснити 

обставини загибелі батька? 

        - Коли я вже підріс. 1957 року мене призначили до армії. Заповнюю 

анкету, пишу: “Батько загинув”. Мене заставили переписати «пропав безвісти». 

          Так, офіційно був документ, що батько «пропав безвісти» у вересні 1941 

року. Розумієте, не на п’ятий день війни, а у вересні!  
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На Східно-Західному напрямку фронту під Києвом потрапили в оточення 5 

армій, і тоді писали, я не боюсь цього слова “під мітлу” – “пропав безвісти”. Там 

багато «пропали» - хто загинув, хто попав у полон. 

Із такою трактовкою я не був згодний. Як це, “пропав”? Батько до військової 

служби ставився відповідально. Не може чесна, віддана Батьківщині людина 

зникнути без сліду! Я, як син, не міг заспокоїтись.  

- З чого ж ви почали пошук, зі звернень до архівів? 

- Не тільки. На очі потрапила газета “Сільські вісті”, де були опубліковані 

запити дітей фронтовиків, які цікавилися долями своїх батьків. 

Я почав газету передплачувати, брав підшивки раніше опублікованих даних у 

Будинку політосвіти. Читав майже все, що траплялось на військову тематику: 

інтерв’ю, мемуари, спогади про перші години і дні війни, навіть німецьких авторів.  

          -  І одного разу вам поталанило? 

        - Так, я знайшов адресу дивізії, яка була сусідньою по фронту з 124-ю, де 

служив батько. Потім розшукав і голову ради ветеранів нашої дивізії – Олену 

Григорівну Буракіну – вона організовувала всі зустрічі однополчан, які залишилися 

в живих. 

         Починаючи з 1982 року, ми зустрічалися щороку. Ветерани збирались 

символічно 22 червня – у  день початку Великої Вітчизняної війни.                                                                                          

- Напевно, це були незабутні зустрічі? 

        - Одна з таких й досі прокручується в пам’яті. Серед ветеранів був такий 

метушливий бойовий чоловік з орденами – командир роти автоматників Микола 

Іванович Корольков. Приїхали до околиці села Тартахове вранці. Пшениця в червні 

під першими променями сонця палахкотить, мов вогонь, у полі. Як  і тоді у сорок 

першому році була такою ж, вона і нагадала… 

         Корольков впав і почав по пшениці качатися, стогнати  і ридати. Всі 

присутні отетеріли. А він тут перший бій прийняв, на його очах перші хлопці 

гинули. 
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          Хто знав про цей перший бій? Ніхто. Тому, що десь вирішили: писати 

про 1941 рік треба небагато або взагалі промовчати. До Перемоги ще скільки років 

було? 

          Писати почали, коли намітився злам під Сталінградом і на Курській дузі. 

А про загиблих у 1941-му мало, дуже мало пишуть, але ж вони проливали свою кров 

і віддавали своє життя в перші часи і дні війни заради Перемоги. Чому не вдячні ми 

цим людям? Мій батько загинув 26 червня, він провоював всього тільки п’ять днів. 

Так, їм не дісталось нагород – їх отримали ті, хто, слава Богу, повернувся додому 

живими. Але ж у нас ніхто не забутий і ніщо не забуто?                

– Мені повідали про вашу надзвичайну історію в загальних рисах і, готуючись 

до зустрічі, я обмірковував запитання, які необхідно поставити. Потім вирішив 

перевірити їх на інших людях. І коли розповів доброму знайомому,  в якого теж 

загинув батько і прислали похоронку “пропав безвісти”, він попросив: “Обов’язково 

познайом мене з цією людиною!” 

Як ви знайшли сили і мужність, щоб довести благородну справу до логічного 

завершення?   

     - У мене  на роботі є один товариш. Він бачив війну пацаням – відновлював 

залізничний шлях, який розбомбили німці. А пізніше брав участь у Корейській війні.  

Коли він дізнався, яким пошуком я займаюсь, запитує: “Євгене, як ти зміг ось так 

зібратися, як у тебе вистачило сил і наполегливості?” 

      А я постійно мав перед собою мету: все одно знайду могилу батька, де б 

вона не була! І не зважаючи ні на що, знайшов! По-науковому ексгумував останки, а 

перед цим розшукав місце, де був похований батько. Мінери розмінували все 

навколо, щоб не підірвались люди, медицину зібрав, розкопали останки, заміряли, а 

потім з почестями перепоховали. 

 У мене є розмальована міліметрівка, як дивізія, потрапивши в облогу, 

ходила, петляла. Я виміряв цей шлях до метру, якщо не менше. Під рукою було все: 

архівні записи, курвіметр, лупа, циркуль. 
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       Навіть мати дивувалася: “А як це в тебе виходить?” Я кажу: «Бачиш, по 

зернятку відновлюю увесь шлях. У багатьох селах були музеї Бойової слави, де 

зберігались матеріали про події, які відбувались у тих містах під час війни».                                       

 - Серед газетних публікацій, фотокарток, що ви передали для ознайомлення, я 

знайшов активне листування… 

- Я ж ще розпитував мешканців, які ховали загиблих воїнів у перші дні війни. 

Знайшов лейтенанта Філімонова, який бачив батька за два дні до того, як дивізія 

потрапила в німецьке кільце фашистської облоги. 

  Розшукав і діда Івана, котрий запам’ятав дуб із зарубкою, де похований 

комісар. Вийшов і на жіночку, показав батьків портрет, а вона розповіла: “Лежав 

біля гармати офіцер у нього кишені були вивернуті, а біля однієї купа грошей”. 

  Мене, як струмом ударило! Мати розповідала, що, коли 22 червня батька 

підняли по тривозі, він на хвильку заскочив додому. Поліз до тумбочки, яка 

закривалась від дітей, щоб олівці не гризли, дістав велику купу грошей. “Звідкіля 

стільки? - поцікавилась мати. “Гроші армійські, дві тисячі необхідно віддати 

начальнику штабу артдивізії”. Так ось  ці дві тисячі рублів так і лежали біля 

загиблого батька. 

            Можливо, я навіть наївне запитання поставив тій жінці: “А ви їх не 

рахували?” “Кому ж вони були потрібні, - відповіла, - адже німці зайшли”.                                                                                                         

- Не перевіряли версію, що в лісі ще хтось міг бути свідком подій? 

 - Перевіряв. Після довгих розшуків вийшов на “мельника”, йому тоді років 14 

було. Коли бій пройшов, рано-вранці 26 червня він з ще одним хлопцем Сердюком у 

ліс зайшли. Побачили артилерійську обслугу, побиту шрапнеллю… Серед них і 

офіцер лежав. Він навіть показав, у якому положенні лежав. Ліг на землю і показав 

рану під печінкою.  

   - Ну, а що-небудь взяли у нього? - питаю. - Справа в тому, що у батька був 

годинник, срібний фірми Павла Буре з гравіруванням “Литвиненку”, але не Леонтію 

Даниловичу, а моєму діду - вчителю, який він передарував синові. 
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     - Ні, - відповідає “мельник”,- я нічого не взяв, а Сердюк витягнув з правої 

кишені трофейний пістолет, залитий кров’ю так, що матчастина не працювала. А з 

іншої кишені узяв годинник, - я запам’ятав прізвище – Литвиненко.                                                               

  - Гадаю, ви вирішили знайти не просто реліквію, а підтвердження, що 

володарем знахідок Сердюка був батько? 

  - Так. Я поставив за мету – знайти цей годинник, навіть коли проведу 

розкопки могили батька. Але спочатку приїхав до Сердюка, а він у 1972 році помер. 

У його сина розпитав про годинник, а він говорить, що нічого про це не знає. Я йому 

натякнув, що мені срібний годинник не потрібен, - необхідні спогади про місце 

загибелі батька. Але син Сердюка лише знизав плечима – мені нічого не відомо.    

  - І все ж таки ви вийшли на ймовірне місце поховання батька?   

  - Так. Спочатку мінери, потім екскаватор допоміг, а далі я вже руками, як 

археолог пензликами діставав усі кістки. Годинник я так і не знайшов, але трапились 

два ромбики-«кубарі» з червоною емаллю. 

   Коли склав усі останки, передав малу гомілкову кістку сільському лікарю. 

Мені навіть здалося, що вона не зрозуміла - що це, а я вивчав будову тіла за 

медичним атласом десь добрих півроку. 

    На поверхні виклали весь скелет - кістка до кістки, перевірили зуби (я навіть 

один із собою взяв, фрагмент ребра, фалангу вказівного пальця: «Батьку, ти мені 

показував - живи, синку, правильно!» Можливо так і непотрібно було робити, але 

матір не образилась) заміряли останки, - все склалося по зросту батька. Лікар робить 

висновок: метр вісімдесят п’ять-сім. Як показувала вдова – все сходиться. 

- Не можу не спитати: як склалася повоєнна доля вашої матінки? 

- Вона прожила довге, як ви розумієте, складне життя. І все ж таки поставила 

на ноги чотирьох діточок, і гадаю, від цього була щаслива. До свого дев’яносторіччя 

вона не дожила всього 22 дні, але вона для нас жива і досі. Ми схиляємо голови і 

перед її мужністю.          

- А представники військомати при перепохованні вашого батька теж були 

присутні? 
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- Звичайно, вони склали свій протокол. Чоботи теж були, потреби їх міняти у 

батька не було. Халяви згнили, а казенит залишився, потертий стременами. 

Обміряли підошву – 44-й розмір – все співпадає. 

Сільські мешканці мені теж допомогли. Але до кісток я нікого не підпускав – 

боявся, щоб нічого не порушили. Мої брати теж при цьому були пристуні. 

Віднесли останки до сільради, на ніч закрили. Я зробив ескіз меланької 

домовини – навіщо велика? Сів на велосипед і поїхав до хлопців у ДОК. 

Вони зробили домовину, а далі вже діяв райвиконком, військкомат і дителі 

села Милятин. Траурна процесія наступного дня попрямувала до місця поховання, 

де і відбувся мітинг.   

- Розкажіть про своїх братів і сестру. 

- Найстарший, В’ячеслав, 1931 року народження, закінчив інститут, пройшов 

шлях від інженера-технолога до начальника цеху заводу електровакуумних приладів 

у Підмосков’ї . Сестра Людмила, 1936 року народження, живе у Кишиневі, 

працювала в аеропорту. Наймолодший, Володимир, народився після загибелі батька 

у 1942 році в колишній Сталіградській області, куди завели нас дороги евакуації. 

Він – металург, до речі, свого часу брав участь у відомій усьому світові 

інтернаціональній плавці в м. Запоріжжі. Зараж живе на Кіровоградщині.   

Одне слово, всі діти виросли гідними пам’яті батька, і у кожного – в Росії, 

Молдові і в Україні зберігається земля, скроплена кров’ю батька.   

Я, коли розгрібав її на могилі батька, вона була нашпигована осколками і 

патронами. І, в основному, стріляними, німецькими. Гадав, може знайдеться якийсь 

наш, радянський. Може пощастить, і хтось там записку залишив. Але скільки не 

шукав – нічого так і не знайшов. Не до записок тоді було. 

- Ви ніколи не хотіли піти слідами свого батька стати військовим? 

- Ще й як хотів! Після сьомого класу робив спробу вступити до 

спецучилиша ВПС у м. Дніпропетровську. Зрізався на іспині, але закінчив 

Запорізький аероклуб, а потім став курсантом Кременчуцького льотного училища. 

Чекали вже, як кажуть, команди: “На зліт!” Але вона відкладалась до особового 
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розпорядження. Воно надійшло від Микити Сергійовича Хрущова: “Нам не потрібні 

ці циркачі-льотчики, ми будемо ракетами воювати.” 

Потім були й інші спроби, навіть літав в оренбурзькому небі, та, мабуть, не 

доля. І все ж я був зв’язаний з небом. Закінчив Київський інститут цивільної авіації 

і, як інженер-механік, тривалий час працював на авіарембазі. У військовому квитку 

у мене записано: “43 години повітря”.                                                                               

- Як же так склалося, що саме ви, Євгене Леонтійовичу, зберегли пам'ять про 

свого батька і пронесли через своє життя? 

- Для мене батько – святе. Є такі слова “Чти отца свого”. Я ніскільки від них 

не відходив. Йшов життям – їх пам'ятав, і так буде завжди, поки живу. Його образ 

мені і зараз приходить у снах.                  

- Євгене Леонтійовичу, ви знаєте – це не тільки моя думка: ви не тільки своїми 

діями повернули добре ім’я свого батька – таким чином ви всіх полеглих згадали, 

які поклали свої голови на вівтар Перемоги і вважались до цього часу “пропавшими 

безвісти”.     
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 A.2 

Текст 2 

 

Газета “Високий Замок”. – 2007. – 14 лютого.  

Наталія Кравчук    

 

“«Серце кохання» єднає тисячі щасливих пар” 

 

  У коханні кожна людина шукає своє - невпинну ріку бурхливих почуттів 

чи тихий потічок стриманих бажань, яскравих демонстративних вчинків чи 

прихованих від чужого ока емоцій...       

         Якби кожному з нас запропонували одним словом охарактеризувати це 

почуття, у відповідь ми б почули сотні різних варіантів. Нема ліку й гімнам 

коханню, і сюжетам любовних романів. А от пам’ятник, присвячений закоханим, є 

лише один. Принаймні в Україні. Створив його відомий на Волині скульптор Василь 

Рижук. 

  П’ятиметрова скульптура з латуні прикрашає місто Чернівці. “Серце 

кохання” - так назвав свій монумент майстер. Сьогодні це один з найпопулярніших 

пам’ятників в Україні. Сюди приходять тисячі пар, тут освідчуються у коханні, 

юнаки пропонують своїм обраницям руку і серце... 

  Автор втілив у металі оригінальний задум. Дві половинки люблячого 

серця злилися в єдине ціле. Між ними – гойдалка. Коли на лавочку сідають двоє, 

вона починає рухатися. Це ніби підйом і спад емоцій, які переживає закохане серце, 

пояснює автор. А поглянеш на скульптуру з неба – побачиш дві обручки, що лежать 

на тарілці. А ще у вечірню пору “Серце” мали підсвічувати спеціальними ліхтарями 

– воно б палахкотіло червоними барвами. На жаль, через відсутність коштів поки цю 

ідею втілити не вдається. Як і продублювати 120-ма мовами напис “Я тебе кохаю”. 

  Свого часу влада Чернівців оголошувала конкурс на кращий пам’ятник 

закоханим, проте жоден проект місцевих майстрів чиновників так і не зацікавив. А 
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робота луцького скульптора їм сподобалася. Коли Василь Рижук привіз макет 

майбутнього монумента, саме його затвердили для втілення. 

   – Важко народжувався у вашій уяві цей образ? – цікавлюся у Василя 

Андрійовича. 

– Якби розповісти історію створення “Серця кохання”, ніхто б не повірив, – 

каже майстер. – Тому найцікавіші, доленосні моменти я знімав на камеру. Вийшла 

справді казка. Планую з часом змонтувати цілий документальний фільм. 

На екрані бачу голубку. Вона заглядає у віконце квартири скульптора – він 

саме розпочинає ліпити з глини мініатюрне “Серце кохання”. Потім на підвіконні 

вже сидить пара голубів, воркують. У кадрах – гніздечко... під кріслом на балконі 

Рижука, а в ньому – два маленькі яєчка. Коли пташенята вилупилися, мама з татом 

на очах у господаря квартири вчили діток літати. Вони усі разом пурхнули у небо і 

повернулися лише тоді, коли робота майстра вже була готова. А голуби ж – 

прадавній символ кохання...                                                                                                        

  – Увесь період створення скульптури ці птахи були поруч, – зізнається 

Василь Рижук. – Від моменту, коли мені показали у Чернівцях місце, де хотіли б 

встановити пам’ятник, присвячений закоханим. Адже першими на алеї я побачив 

саме пару голубів, що воркували. 

 – Для Вас кохання – це..? – випитую у скульптора. 

 – Любов довготерпляча, любов лагідна, любов не заздрить, любов не 

чваниться, не горда, не поводиться нечемно, не шукає свого, не роздратовується, не 

гнівлива, не радіє з несправедливості, а тішиться правдою, усе покриває, всьому 

вірить, завжди надіється, все терпить. Любов ніколи не перестає, – відповів майстер 

словами з Біблії. І додав: – Усі негаразди, що постають перед людиною в житті, 

виникають через відсутність любові. Кохання окрилює, робить нас добрішими, 

духовнішими, благороднішими. Щиро закохана людина не здатна на підлість. 

На відкриття пам’ятника зібралося багато чернівчан. Василь Рижук став 

свідком, як вже тоді перша пара на його гойдалці промовляла слова кохання. І тепер, 

коли випадає нагода побувати у цьому місті, обов’язково йде у парк – біля “Серця” 

завжди людно. 
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 – Я щасливий, що саме мені випала честь створити такий символ любові, – 

радіє автор монумента. – Знаю, що сюди приїжджають закохані з різних міст. 

Приємно, що жодна весільна церемонія у Чернівцях не оминає цього пам’ятника. 

Люди тут залишають стільки позитивних емоцій! А взамін забирають часточку мого 

серця. 

Коли поцікавилася у Василя Рижука, чому ж він не подарував таку цікаву 

роботу своєму рідному місту, відповідь шокувала: на пропозицію скульптора влада 

Луцька дала офіційну відмову, мовляв, місто не потребує такого монумента... Тим 

часом днями Василю Андрійовичу подзвонили з Києва, з української Книги 

рекордів Гіннесса, й повідомили, що “Серце кохання” визнано одним з 

найоригінальніших пам’ятників – тож потрапить до Книги. 
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 A.3 

Текст 3 

 

Газета “Запорізька правда”. – 2009. – 06 жовтня.  

Віталіна Московцева 

 

Хворі діти і небезпечна старовина 

Столітній корпус став великою проблемою для обласної дитячої лікарні 

 

З проспекту імені Леніна в Запоріжжі цей будинок на розі з  вулицею Лепіка 

не дуже вже роздивишся за високими деревами. А він незвичайний!  Ліпні янголятка 

й гірлянди над вікнами. Щось на зразок вежі з куполом… Кажуть, іще був напис 

російською: «Спаси и сохрани». Але  літери почали обсипатися, і їх збили. 

А від трамвайної колії на вулиці Лепіка можна побачити більше: даху на 

будинку немає, крізь порожні віконниці та третьому поверсі прозирає небо… Але 

перехожі, проходячи повз загорожу, яку поставили будівельники, не дуже вже 

звертають увагу на напівзруйновані стіни.  Мало хто задумується: це ж корпус 

Запорізької обласної дитячої лікарні – то як вона вона існує під час серйозної 

реконструкції? 

Медикам важко. А зараз, на порозі зими, ситуація виглядає мало не 

катастрофічною. Про це ми говорили з головним лікарем обласної дитячої лікарні 

Юрієм Борзенком.      

 - Раніше на тому місці, де знаходиться наша лікарня, була територія 

Олександрівської земської лікарні, - розповідає Юрій Борзенко.  

- Ще в 1867 році у купця  Виноградова земство орендувало будинок, де 

створило першу в місті лікарню на дванадцять ліжок. А з 1914 по 1916 рік там же 

звели лікувальний корпус на кілька відділень, готель для лікарів, холерний барак. До 

речі, цей барак знесли лише торік: у ньому знаходився актовий зал обласної дитячої 

лікарні. Він примушував здригнутися кожного, хто туди заходив. А на балансі 

перебував як «будинок культури»! Тепер у нас залу немає. Всім колективом – 764 
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співробітники – зібратися ніде… Та це не така вже й велика біда порівняно з 

іншими.  

- Головна проблема,  наскільки я розумію, – старовинному лікувальному 

корпусі? 

- Цей корпус колишньої земської лікарні побудували за проектом 1878 року – 

ми знайшли цей документ в обласному архіві. Його добудували в 1938 та 1957 

роках. Під час війни корпус горів і витримав бомбування ( на стінах досі сліди 

осколків). До 1976 року на цій території знаходилася обласна лікарня для дорослих.  

Потім вона переїхала в нове приміщення. А тут розмістили обласну дитячу лікарню. 

Навіть ремонту тоді  не зробили! У 2007 році прийняли рішення про присвоєння 

корпусу старої земської лікарні статусу історичної пам’ятки місцевого значення. 

Але за всіма санітарними нормами будівля застаріла. Це приміщення «коридорного 

типу» із палатами на 4-6 пацієнтів і зі «зручностями» в кінці коридору. До того ж, 

останній раз її капітально ремонтували в … 1947 році.                                                                                          

 - Тому вирішили робити реконструкцію? 

 -  Восени 2008 року взялися за неї дуже активно. Але … розпочалася 

економічна криза.  Коштів не стало. І все ж  у цьому році нам виділили з обласного 

бюджету один мільйон 200 тисяч гривень. Ми дуже  сподівалися на гроші, за якими 

наша обласна адміністрація звернулася до Кабміну.  Просили 12,7 мільйона гривень 

додаткових асигнувань на завершення реконструкції. Хоча б на будівельні роботи! 

Загальний кошторис 25 мільйонів (до нього входять покупка рентгенапарату, 

монтаж  операційної, кисневих установок і таке інше).  Проте поки що ніяких 

грошей нам не виділили .                                                                                                                    

 - Обласній лікарні не вистачає площ?                                               

- Лікарня величезна, функційу неї дуже багато. Маємо два лікувальних 

корпуси та п’ятиповерховий  лікувально-поліклінічний,  який  реконструювали з 

2003 по 2007 рік. Звичайно, нам тісно, хоча ми робимо  все, щоб хворі діти в 

жодному випадку від цього не страждали. Надаємо всі медичні послуги в повному 

обсязі. У цьому році навіть відкрили нове відділення реанімації новонароджених на 



 225 

дванадцять ліжок. Після реконструкції воно розміститься в корпусі старої земської 

лікарні. А ще там буде відділення онкогематології.                                                                                                                        

 - Чому затримка з реконструкцією викликає таке велике занепокоєння? 

 - У старій будівлі демонтували третій поверх і зняли дах. Але до неї 

примикають два діючих корпуси – хірургічний і травматологічний. Будівля, яка на 

реконструкції, не опалюється. Даху немає – значить, дощ і сніг, що тане,  вільно 

затікатимуть до підвалу, підтоплюватимуть діючі будівлі.  Крім того, перший 

поверх цього корпусу є переходом між двома іншими. Якщо дитині з 

травматологічного корпусу треба піти на рентген – їй доведеться проходити через 

неопалювальний, без вікон, з оббитими до цегли стінами коридор. Для цього взимку 

треба одягти шубку або куртку. І тут ще ця дитина у верхньому одязі проходитиме 

повз операційну. Нонсенс! А якщо  протікатиме вода, то на підлозі в переході, до 

того ж, буде ожеледиця. А ходитимуть діти з травматології! Перекриття 

руйнуватимуться… Годі говорити що здоров’я – навіть життя пацієнтам і 

медперсоналу, які проходитимуть через зруйнований корпус, гарантувати не можна! 

А ще крізь цей неопалювальний корпус прокладені старі комунікації. Якщо взимку 

замернуть труби – доведеться зупинити котельню. Тоді – хоч лікарню закривай!                                                                                                                     

- До цього не дійде.  Адже проблема на контролі в обласної влади?    

- Влітку лікарню відвідах голова обласної ради Олександр Нефьодов. А 

недавно у нас побував голова облдержадміністрації Олександр Старух.  Обидва 

вони дуже по-людськи перейнялися нашими проблемами. Казна області майже 

порожня, але нам все ж обіцяють  300 тисяч на нагальні роботи: відвести воду, 

перекрити третій поверх, утеплити перший, який буде переходом. Забити там вікна, 

зробити освітлення. Та не тільки зараз – ми постійно відчуваємо увагу обласної ради 

й облдержадміністрації. Так, у травні на сесії облради нам дали три мільйони 

гривень на обладнання: ось-ось очікуємо три дихальні апарати, шість  двостінних 

інкубаторів, пересувний рентгенапарат, механічні шприци, хірургічні 

електровідсоси, астроскоп для проведення травматологічних операцій без розрізів… 

А торік завдяки допомозі обласної влади закупили лапороскопічну стійку.                                                                                                                       
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       - Ви сказали, що в 2008 році реконструкцію почали дуже активно. Що 

встигли зробити? 

      - Провели дослідні та проектні роботи. Почали зводити прибудову, яка 

збільшить лікувальні площі. Зробили підвал. Укріпили стіни: встановили під них 52 

палі. Бити не можна було, тому бурили, ставили опалубку, заливали бетоном. 

Укріпили стіни першого й другого поверхів і зробили нове перекриття. Та, коли 

демонтували дах, почали валитися стіни третього поверху… Зробили багато – але це 

ті роботи, яких не видно зовні.  Зараз будівельники знову працюють: готують 

майданчик, прибирають будівельне сміття.                                                                                                                      

       - Якщо реконструйований корпус увійде в дію, всі ваші проблеми 

вирішуться? 

       - За  своєю площею лікарня не відповідає санітарним нормам. Коли дамо 

раду старовинній будівлі, у перспективі все одно слід думати про будівництво нових 

сучасних корпусів для обласної дитячої лікарні. 
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 A.4 

Текст 4 

 

Газета “День”. – 2008. – 29 лютого. 

Ірина Кононенко 

 

“Любов Тихомирова: «Здійснилася моя давня мрія — зіграти «сільський 

персонаж»” 

  

Цього тижня на телеканалі «Інтер» відбулася прем’єра — показ перших двох 

серій найдорожчого й наймасштабнішого проекту в історії українського 

телебачення, мелодраматичного серіалу з елементами містики “Зачароване 

кохання”. Виконавиця однієї з провідних ролей — Лізи, в минулому подруги, а 

тепер суперниці-заздрісниці головної героїні — актриса московського театру 

“Сатирикон” Любов Тихомирова, поділилася з нами враженнями від зйомок.  

 — Любове, яким чином вас умовили зіграти в серіалі?  

— Не повірите, але здійснилася моя давня мрія — зіграти сільський персонаж. 

Коли почула, що в Києві знімається серіал, дія якого відбувається в дуже селі, дуже 

захотілося у нього потрапити, і от... Я впевнена, що в Москві такого проекту не 

вийшло б! Тут особлива атмосфера, все так зворушливо й душевно.  

— Якою, на ваш погляд, є різниця в сільському та міському образі?  

— Різниця в тому, що в селі все є більш відкритим, оголеним. У місті люди 

“придавлені” роботою, атмосферою, ритмом життя, тому іноді немає можливості 

виявити свої душевні переживання повною мірою. А в селі покохати — це як 

вдихнути на повні груди або, навпаки, отримати удар по голові, так що іскри з очей. 

Акторам тільки в радість грати таку глибину почуттів. Якщо ж міських жителів 

вивезти сюди, на природу, вони через певний час також розкриються.   

 — Ви схожі зі своєю героїнею? Адже вона “погана дівчинка”...  

— Не схожі, але в цьому й привабливість акторської професії: незалежно від 

того, хто ти, перевтілитися в когось іншого. Мені як характерній актрисі пощастило 



 228 

грати дуже різнопланові ролі — від бомжихи до Клеопатри (сміється), тобто 

абсолютно несхожі образи.  

 — Які моменти зйомок особливо запам’яталися?  

— О-о, улюблена сцена — коли ми плакали з козами. У мого персонажа, 

Лізки, у дворі жили коза та два козеняти. До “Зачарованого кохання” я знімалася з 

собаками, кіньми — прирученими й навченими тваринами, а ці кози, звісно, ніким 

не були дресировані, їх просто в кадр поставили. Але я не могла собі уявити, що 

кози — найрозумніші в світі тварини. Як вони мені допомогли! Коли моя героїня за 

сюжетом страждала, кози ніби відчували її біду: я плачу — підходять, слухають 

уважно, коли починаю голосніше убиватися — бекають в один голос... Або ще коли 

я з “чоловіком” лаялася, коза виходила в кадр і утикалася головою мені в бік — це 

такого гумору сцені додавало, такої природності! 
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Додаток  Б 

 

Анкета 

Ми Вас просимо відповісти на запитання анкети, мета якої – виявити  

емоційне наповнення журналістських текстів. Ці дані будуть корисними для 

фахівців з журналістики. Від повноти та щирості Ваших відповідей залежить 

цінність дослідження. Ми були б дуже вдячні за Вашу допомогу. Прізвище 

вказувати не обов’язково, для нас важливою є Ваша думка. 

 

Заздалегідь дякуємо за допомогу! 

 

1. Стать ______ 

2. Вік ________ 

3. Освіта (потрібне підкреслити):  

а) гуманітарна 

б) негуманітарна (технічна)   

4. Професія ______ 

5. Які життєві цінності для вас є вагомими? 

________________________________________________________________________ 

Прочитайте, будь ласка, запропоноване Вам журналістське інтерв’ю і 

навпроти кожного блоку (вони пронумеровані): запитання-відповідь, вкажіть, які 

емоційні переживання він викликав у Вас. Якщо позитивні, то поставте будь-яку 

позначку у відповідній графі, що розміщена праворуч. Так само й у випадку, якщо 

текст у Вас викликав негативні переживання або не викликав жодних емоцій. Якщо 

ж відчуваєте суперечливі емоції, то ставте позначки у всіх відповідних графах, які 

відповідають Вашим відчуттям.  

 У процесі прочитання інтерв’ю, будь ласка, підкреслюйте ті слова 

(фрази), які Вас найбільше вразили, зацікавили, викликали емоції. При цьому над 

такими словами просимо Вас поставити знак “+” чи “–“ відповідно до Ваших 

переживань. 

Після прочитання інтерв’ю просимо Вас письмово переказати коротко зміст 

тексту __________________________________________________________________ 

Далі пропонуємо Вам відповісти на подані запитання, що стосуються саме 

того тексту, з яким Ви щойно ознайомилися. Це допоможе нам  уточнити Ваше 

емоційне враження від прочитаної публікації.   

 1. Чи цікавить Вас ця тематика? (потрібне підкреслити) 

а) так 

б) ні 

в) не дуже 

2. Якими словами Ви б могли охарактеризувати головну думку інтерв’ю? 

___________________________________________________________________ 

3. Чи викликав заголовок тексту у Вас якісь емоції? Якщо ні, то поставте 

прочерк ___________. Якщо так, то вкажіть, які саме емоції він у Вас викликав 

(потрібне підкреслити): позитивні, негативні, суперечливі.  
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4. Чи привернув Вашу увагу початок тексту і чим саме?___________________ 

___________________________________________________________________ 

5. У процесі прочитання інтерв’ю, Ваші емоційні враження зростали, чи 

навпаки зменшувалися або ж лишалися весь час на однаковому рівні? (потрібне 

підкреслити) 

а) зростали 

б) зменшувалися 

в) лишалися на однаковому рівні  

г) свій варіант відповіді______________________________________________ 

6. Вкажіть, будь ласка, яке запитання з інтерв’ю Вам запам’яталося     

найбільше? Чому? _______________________________________________________ 

7. Чи був автор оригінальним у своєму мовленні? (зазначити “так” чи “ні” і 

вказати в чому саме Ви простежили цю оригінальність)________________________ 

___________________________________________________________________  

8. Які слова чи вислови з усього тексту Вас вразили найбільше?  Які емоції 

вони у Вас викликали? ____________________________________________________ 

9. Яке враження на Вас справив співбесідник прочитаного інтерв’ю? (потрібне 

підкресліть) 

а) позитивне (чому?)_________________________________________________ 

б) негативне (чому?) _________________________________________________ 

10. Який епізод інтерв’ю викликав у Вас найбільші емоції й почуття? Вкажіть, 

будь ласка, які саме?_______________________________________________________ 

11. Коли Ви читали публікацію, які емоції й почуття ви відчували?__________ 

___________________________________________________________________ 

12. На Вашу думку, які життєві цінності описані в цій публікації? __________ 

 

 

Дякуємо за допомогу! 

Ми були б вдячні, якби Ви вказали, які труднощі у Вас виникали під час 

відповідей на запитання. 

_____________________________________________________________ 
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Додаток В 

 

Реакції респондентів на емоційні елементи текстів 

Таблиця В.1 

Дані опитування за текстом “Довга дорога до батька” 
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35 

12/ 

22 

31 / 

28,7 ж 4 2 6 
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25-44 

роки 
ч 4 2 6 13/ 

36 ж 5 2 7 

45 і 

старш

і 

ч 1 2 3 10/ 

27 ж 4 3 7 

Л
ід

  
Ф

р
аг

м
ен

т 
3

 

«
ч

ер
ез

 д
ес

я
ть

 р
о

к
ів

 к
о

п
іт

к
о

го
 

п
о

ш
у

к
у

 …
 п

р
и

й
н

я
в
 с

в
ій

 о
ст

а
н

н
ій

 б
ій

 

й
о

го
 б

ат
ь
к
о

»
 

18-24 

роки 
ч 3 1 4 11 / 

30,5 

27/ 

50 

28/ 

51,8 

31/ 

57 

24/ 

44,4 

55 / 

50,9 ж 4 3 7 

25-44 

роки 
ч 7 6 13 24/ 

66,6 ж 6 5 11 

45 і 

старш

і 

ч 6 4 10 20 

/55,

5 

ж 5 5 10 

    

В
ір

ш
  

(г
о

л
о

со
м

 с
ер

ц
я
, 

р
ід

н
а 

к
р

о
в
и

н
к
а)

 

18-24 

роки 

ч 2 0 2 6/ 

16,6 

12/ 

22  

14/ 

25,9 

20/  

37 

6/ 

11,1 

26/ 

23,1 ж 3 1 4 

25-44 

роки 

ч 4 1 5 10/ 

27,7 ж 4 1 5 

45 і 

старш

і 

ч 4 1 5 10/ 

27,7 ж 3 2 5 

I 
 

(М
ен

е 
ц

е 
п

р
и

гн
іч

у
в
ал

о
) 

18-24 

роки 

ч  5 2 7 14/ 

38,8 

28/ 

51,8 

33/ 

61,1 

39/ 

72,2 

 

22/ 

40,7 

 

61/ 

56,4 ж 5 2 7 

25-44 

роки 

ч 6 4 10 22/ 

61 ж 8 4 12 

45 і 

старш

і 

ч 7 5 12 25/ 

69 ж 8 5 13 

II
I 

П
о

д
и

х
 в

ій
н

и
, 
гр

ян
е 

в
ій

н
а 
 

15-24 

роки 

ч 1 1 2 5/ 

13,8 

13/ 

24 

12/ 

22,2 

17/ 

31,5 

 

8/ 

12,9 

25/ 

23,1 ж 3 0 3 

25-44 

роки 

ч 4 2 6 12/ 

33 ж 4 2 6 

45 і 

старш

і 

ч 3 1 4 10/ 

27,7 ж 4 2 6 

I V
 

(Г о ст р е б а ж а н н я
) 18-24 ч 4 1 5 5/ 9/ 12/ 16/ 5/ 21/ 

Продовження табл. В.1 
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роки ж 0 0 0 13,8 16,6 22,2 29,6 9,3 19,4 

25-44 

роки 

ч 1 1 2 8/ 

22 

 

ж 5 1 6 

45 і 

старш

і 

ч 2 0 2 8/ 

22 ж 4 2 6 

 I
V

 
 (

Я
к
 ц

е?
 І

з 
та

к
о

ю
 т

р
ак

то
в
к
о

ю
 я

 

н
е 

б
у

в
 з

го
д

н
и

й
…

) 

18-24 

роки 

ч 3 2 5 8/ 

22 

25/ 

46,2 

23/ 

42,5 

28/ 

51,8 

 

20/ 

37 

 

48/ 

44,4 ж 2 1 3 

25-44 

роки 

ч 5 5 10 20/ 

55,5 ж 7 3 10 

45 і 

старш

і 

ч 5 5 10 20/ 

55,5 ж 6 4 10 

V
II

 
 (

П
ш

ен
и

ц
я
 в

 ч
ер

в
н

і 
п

ід
 

п
ер

ш
и

м
и

 п
р

о
м

ен
я
м

и
 с

о
н

ц
я
 

п
ал

ах
к
о

ти
ть

, 
м

о
в
 в

о
го

н
ь
, 

у
 

п
о

л
і 

р
ш

и
м

и
 п

р
о

м
ен

я
м

и
 с

о
н

ц
я
 

п
ал

ах
к
о

ті
л
а)

 

18-24 

роки 

ч 2 1 3 5/ 

13,8 

12/ 

22,2 

15/ 

27,7 

18/ 

33,3 

9/ 

16,6 

27/ 

25 ж 2 0 2 

25-44 

роки 

ч 4 2 6 14/ 

38,8 ж 4 4 8 

45 і 

старш

і 

ч 3 0 3 8/ 

22 ж 3 2 5 

 V
II

  
(К

о
р

о
л
ь
к
о

в
 в

п
а
в
 і

 я
к
 п

о
ч

ав
 п

о
 

п
ш

ен
и

ц
і 

к
ач

ат
и

ся
 і

 к
р

и
ч

ат
и

 

18-24 

роки 

ч  4 3 7 13/ 

36 

27/  

50 

32/ 

59,2 

34/ 

62,9 

25/ 

46,2 

59/ 

54,6 ж 4 2 6 

25-44 

роки 

ч 5 4 9 19/ 

52,7 ж 7 3 10 

45 і 

старш

і 

ч 6 5 11 27/ 

75 ж 8 8 16 

V
II

  
(п

р
о

л
и

в
а
л
и

 к
р

о
в
 с

в
о

ю
. 

Ч
о

м
у

 н
е 

в
д

я
ч

н
і 

м
и

 ц
и

м
  

л
ю

д
я
м

? 
) 

18-24 

роки 

ч 2 1 3 3/ 

8 

17/ 

31,4 

12/ 

22,2 

17/ 

31,4 

12/ 

22,2 

29/ 

26,9 ж 1 0 1 

25-44 

роки 

ч 3 2 5 8/ 

22 ж 2 1 3 

45 і 

старш

ч 5 4 9 17/ 

Продовження табл. В.1 
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і 

 

 

 

 

ж 4 4 8 47 
V

II
 (

А
л
е 

ж
 у

 н
ас

 н
іх

то
 н

е 

за
б

у
ти

й
…

 )
 

18-24 

роки 

ч 2 0 2 2/ 

5,5 

11/ 

20,3 

7/ 

12,9 

16/ 

29,6 

2/ 

3,7 

18/ 

16,6 

 

ж 0 0 0 

25-44 

роки 

ч 3 1 4 5/ 

13,8 ж 1 0 1 

45 і 

старш

і 

ч 5 0 5 11/ 

30,5 ж 5 1 6 

V
II

I 
 

(п
о

 з
ер

н
я
тк

у
 в

ід
н

о
в
л
ю

ю
 у

в
е
сь

 

ш
л
я
х

) 

18-24 

роки 

ч 3 0 3 6/ 

16,6 

15/ 

27,7 

21/ 

38,8 

28/ 

51,8 

8/ 

14,8 

36/ 

33,3 

 

ж 3 0 3 

25-44 

роки 

ч 6 1 7 17/ 

47 ж 7 3 10 

45 і 

старш

і 

 

 

 

ч 4 1 5 13/ 

36 ж 5 3 8 

IX
  

(М
ен

е,
 я

к
 с

тр
у

м
о

м
 у

д
ар

и
л
о

!)
 18-24 

роки 

ч 0 0 0 4/ 

11 

6/ 

11 

13/ 

24 

12/ 

22 

7/ 

13 

19/ 

17,6 ж 3 1 4 

25-44 

роки 

ч 2 1 3 8/ 

22 ж 3 2 5 

45 і 

старш

і 

ч 2 1 3 7/ 

19 ж 2 2 4 

X
  

(т
р

о
ф

ей
н

и
й

 п
іс

то
л
е
т,

 з
ал

и
ти

й
 

к
р

о
в
’ю

 )
 

18-24 

роки 

ч 2 2 4 5/ 

13,8 

12/ 

22 

7/ 

12,9 

10/ 

18,5 

9/ 

16,6 

19/ 

17,6 ж 1 0 1 

25-44 

роки 

ч 2 2 4 7/ 

19 ж 2 1 3 

45 і 

старш

і 

ч 2 2 4 7/ 

19 ж 1 2 3 

X
II

  
(я

к
 

ар
х

ео
л
о

г 

п
ен

зл
и

к

о
м

) 

18-24 

роки 

ч 2 0 2 7/ 

19 

9/ 

16,6 

18/ 

33,3 

21/ 

38,8 

6/ 

11,1 

27/ 

25 ж 4 1 5 

Продовження табл. В.1 
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X
V

II
  

(Д
л
я
 м

ен
е 

б
ат

ь
к
о

 –
 ц

е 
св

я
те

) 

18-24 

роки 

ч 4 3 7 18/ 

50 

38/ 

70,3 

43/ 

79,6 

43/ 

79,6 

38/ 

70,3 

81/ 

75 ж 7 4 11 

25-44 

роки 

ч 7 8 15 29/ 

80,5 ж 7 7 14 

45 і 

старш

і 

ч 9 7 16 34/ 

94 ж 9 9 18 

К
ін

ц
ів

к
а 

«
…

та
к
и

м
 ч

и
н

о
м

 в
и

 в
сі

х
 

п
о

л
ег

л
и

х
 з

га
д

ал
и

, 
я
к
і 

п
о

к
л
а
л
и

 

св
о

ї 
го

л
о

в
и

 н
а 

в
ів

та
р

 

П
ер

ем
о

ги
…

»
 

18-24 

роки 
ч 3 1 4 11 

/30,

5 

26/ 

48,1 

36/ 

66,6 

36/ 

66,6 

26/ 

48,1 

62 / 

57,4 ж 4 3 7 

25-44 

роки 
ч 5 4 9 23/ 

63,8 ж 8 6 14 

45 і 

старш
ч 7 6 13 28 / 

25-44 

роки 

ч 3 1 4 12/ 

33 ж 6 2 8 

45 і 

старш

і 

ч 2 1 3 8/ 

22 

 

ж 4 1 5 

X
II

I 
 

(в
о

н
а 

п
р

о
ж

и
л
а 

щ
ас

л
и

в
е 

ж
и

тт
я
) 18-24 

роки 

ч  3 2 5 15/ 

41,6 

19/ 

35  

35/ 

64,8 

29 

53,7 

25/ 

46,2 

54/ 

50  ж 6 4 10 

25-44 

роки 

ч 5 2 7 19/ 

52,7 ж 6 6 12 

45 і 

старш

і 

ч 4 3 7 20/ 

55,5 ж 5 8 13 

X
V

  
(в

сі
 д

іт
и

 в
и

р
о

сл
и

 г
ід

н
и

м
и

 

п
ам

’я
ті

 б
а
ть

к
а)

 

18-24 

роки 

ч 0 1 1 2/ 

5,5 

8/ 

14,8 

8/ 

14,8 

9/ 

16,6 

7/ 

12,9 

16/ 

14,8 ж 1 0 1 

25-44 

роки 

ч 2 1 3 7/ 

19 ж 2 2 4 

45 і 

старш

і 

ч 2 2 4 7/ 

19 ж 2 1 3 

Продовження табл. В.1 
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і ж 9 6 15 77,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця В.2 

Дані опитування за текстом “«Серце кохання» єднає тисячі щасливих пар” 

Части

на 

тексту 

Вік Ста

ть 

Освіта Кільк

ість 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Із 18 

осіб 

Усьо

го 

реак

цій 

осіб 

зазна

ченог

ого 

віку 

(відг

уки/ 

%) 

 
Із 36 

осіб 

Усьог

о 

реакці

й 

чолові

ків 

 

(відгу

ки/ 

%) 

 

 

 

Із 54 

осіб 

Усьог

о 

реакці

й 

жінок 

 

(відгу

ки/ 

%) 

 

 

 

 

Із 54 

осіб 

Усього 

реакцій 

осіб із 

гуманіт

арною 

освітою 

(відгуки

/ 

%) 

 

 

 

 

Із 54 

осіб 

Усього 

реакцій 

осіб із 

технічн

ою 

освітою 

 

(відгуки

/ 

%) 

 

 

Із 54 

осіб 

Усі 

разом 

(відгуки

/ 

%) 

 

 

 

 

 

 

 

Зі 108 

осіб 

Гума

нітар

ні 

науки 

Техніч

ні 

науки 

З
аг

о
л
о

в
о

к
 

«
С

ер
ц

е 
к
о

х
ан

н
я
 є

д
н

ає
 т

и
ся

ч
і 

щ
ас

л
и

в
и

х
 п

ар
»

 

18-24 

роки 
ч 2 1 3 11/ 

30,5 

10/ 

18,5 

22/ 

40,7 

20/ 

37 

12/ 

22 

32/ 

29,6  ж 4 4 8 

25-44 

роки 
ч 2 2 4 13/ 

24 ж 5 4 9 

45 і 

старш

і 

ч 3 0 3 8/ 

14,8 ж 4 1 5 

Л
ід

  

«
У

 к
о

х
ан

н
і 

к
о

ж
н

а 

л
ю

д
и

н
а 

ш
у

к
ає

 

св
о

є 
–

 

н
ев

п
и

н
н

у
 

р
іч

к
у

 

б
у

р
х

л
и

в
и

х
 

п
о

ч
у

тт
ів

…
»

 18-24 

роки 
ч 7 4 11 20/ 

55,5 

28/ 

51,8 

32/ 

59 

37/ 

68,5 

23/ 

42,5 

 

60 / 

55,5 ж 5 4 9 

25-44 

роки 
ч 4 3 7 20/ 

Продовження табл. В.1 
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В
ст

у
п

 
(Д

в
і 

п
о

л
о
в
и

н
к
и

 л
ю

б
л
я
ч
о

го
 с

ер
ц

я 

зл
и

л
и

ся
 в

 є
д

и
н

е 
ц

іл
е…

) 

18-24 

роки 
ч 4 3 7 14/ 

38,8 

22/ 

40,7 

19/ 

35 

 

24/ 

44,4 

17/ 

31,4 

41/ 

37,9 ж 4 3 7 

25-44 

роки 
ч 6 4 10 17/ 

47,2 ж 4 3 7 

45 і 

старш

і 

ч 3 2 5 10/ 

27,7 ж 3 2 5 

I 
 (

В
и

й
ш

л
а 

с
п

р
ав

д
і 

к
аз

к
а)

 

18-24 

роки 
ч 3 3 6 11/ 

30,5 

17/ 

31,4 

18/ 

33,3 

21/ 

38,8 

14/ 

25,9 

35/ 

32,4 ж 4 1 5 

25-44 

роки 
ч 3 4 7 14/ 

38,8 ж 5 2 7 

45 і 

старш

і 

ч 2 2 4 10/ 

27,7 ж 4 2 6 

II
  

Н
а 

ек
р
ан

і 
б

ач
у
 г

о
л
у
б

к
у

. 
…

 п
ар

а 

го
л
у

б
ів

, 
в
о

р
к
у

ю
ть

..
. 
гн

із
д

еч
к
о

..
. 

д
в
а 

м
ал

ен
ьк

і 
я
єч

к
а…

 

18-24 

роки 
ч  5 5 10 23/ 

63,8 

33/ 

61,1 

36/ 

66,6 

40/ 

74 

29/ 

53,7 

69/ 

63,8 

 

ж 7 6 13 

25-44 

роки 
ч 7 5 13 25/ 

69,4 ж 8 4 12 

45 і 

старш

і 

ч 6 4 10 21/ 

58,3 ж 6 5 11 

II
I 

н
а 

ал
еї

 я
 п

о
б
ач

и
в
 с

ам
е 

п
ар

у
 г

о
л
у

б
ів

, 
щ

о
 

в
о
р

к
у
в
ал

и
  

 

18-24 

роки 
ч 4 3 7 16/ 

44,4 

15/ 

27,7 

 

26/ 

48,1 

 

20/ 

37 

21/ 

38,8 

41/ 

37,9 

 
ж 4 5 9 

25-44 

роки 
ч 1 2 3 13/ 

36,1 ж 5 5 10 

45 і 

старш

і 

ч 2 3 5 12/ 

33,3 ж 4 3 7 

IV
 

Л
ю

б
о

в
 

д
о

в
го

те
р

п

л
я
ч

а,
 

л
ю

б
о

в
 

л
аг

ід
н

а,
 

л
ю

б
о

в
 н

е 

за
зд

р
и

ть
, 

л
ю

б
о

в
 н

е 

ч
в
ан

и
ть

ся
, 

н
е 

го
р

д
а.

.,
 18-24 

роки ч 6 5 11 27/ 

75 

36/ 

66,6 

46/ 

85,1 

45/ 

83,3 

37/ 

68,5 

82/ 

75,9 ж 8 8 16 

ж 8 5 13 55,5 

45 і 

старш

і 

ч 7 3 10 20/ 

55,5 ж 6 4 10 
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25-44 

роки 
ч 8 6 14 27/ 

75 ж 7 6 13 

45 і 

старш

і 

ч 7 4 11 28/ 

77,7 ж 9 8 17 

К
ін

ц
ів

к
а 

Я
 щ

ас
л
и

в
и

й
, 
…

 р
ад

іє
 а

в
то

р
 м

о
н

у
м

ен
та

 18-24 

роки 
ч 2 2 4 14/ 

38,8 

15/ 

27,7 

25/ 

46,2 

22/ 

40,7 

18/ 

33,3 

40/ 

37 ж 5 5 10 

25-44 

роки 
ч 3 2 5 15/ 

41,6 ж 6 4 10 

45 і 

старш

і 

ч 2 4 6 11/ 

30,5 ж 4 1 5 

 

 

Таблиця В.3 

 

Дані опитування за текстом «Любов Тихомирова: «Здійснилася моя давня мрія 

– зіграти «сільський персонаж» 

Части

на 

тексту 

Вік Ста

ть 

Професія Разом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Із 18 

осіб 

Усьо

го 

реак

цій 

осіб 

відпо

відно

го 

віку 

 

 
Із 36 

осіб 

Усьог

о 

реакці

й 

чолові

ків 

 

 

 

 

 

Із 54 

осіб 

Усьог

о 

реакці

й 

жінок 

 

 

 

 

 

 

Із 54 

осіб 

Усього 

реакцій 

осіб із 

гуманіт

арною 

освітою 

 

 

 

 

 

1з 54 

осіб  

Усього 

реакцій 

осіб із 

технічн

ою 

освітою 

 

 

 

 

 

1з 54 

осіб 

Усі 

разом 

(відгуки

/ 

%) 

 

 

 

 

 

 

Зі 108 

осіб 

Гума

нітар

ні 

науки 

Техніч

ні 

науки 

З
а

г
о

л
о

в
о

к
 

18-24 

роки 
ч 0 0 0 1/ 

2,7 

0/ 

0 

6/ 

11 

4/ 

7,4 

2/ 

3,7 

6/ 11 

ж 1 0 1 

25-44 

роки 
ч 0 0 0 3/ 

8,3 ж 2 1 3 

45 і 

старш

і 

ч 0 0 0 2/ 

5,5 ж 1 1 2 

Л ід
  

« … п
о

к
а з п
е

р
ш и
х

 

д
в

о
х

 

се р
і й
 

н
а

й
д

о
р

о
ж ч
о

го
 

й
 

те л
е

б
а

ч
е

н
н

я
»

н
а

й
м ас ш
т

аб н
і

ш
о

го
 

п
р

о
е

к
т

у
 в

 

іс
т

о
р

і

ї у
к

р
аї н
с

ь
к о
г о
 18-24 

роки 
ч 3 0 3 6/ 9/ 9/ 12/ 6/ 18/ 
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I 
 

Т
у

т 
о

со
б

л
и

в
о
…

 в
се

 т
ак

 з
в
о

р
у
ш

л
и

в
о

 й
 

д
у

щ
ев

н
о
 

18-24 

роки 
ч 2 1 3 12/ 

33,3 

19/ 

35 

27/ 

50 

28/ 

51,8 

18/ 

33,3 

46/ 

42,5 ж 5 4 9 

25-44 

роки 
ч 6 2 8 19/ 

52,7 ж 7 4 11 

45 і 

старш

і 

ч 4 4 8 15/ 

41,6 ж 4 3 7 

II
  

В
 с

ел
і 

є 
в
се

 б
іл

ьш
 в

ід
к
р

и
ти

м
, 
…

 

п
о
к
о
х

ат
и

 –
 ц

е…
 

18-24 

роки 
ч 6 3 9 24/ 

66,6 

34/ 

62,9 

49/ 

90,7 

47/ 

87 

36/ 

66,6 

83/ 

77 ж 8 7 15 

25-44 

роки 
ч 8 5 13 30/ 

83,3 ж 9 8 17 

45 і 

старш

і 

ч 7 5 12 29/ 

80,5 ж 9 8 17 

II
I 

 

18-24 

роки 
ч  2 2 4 10/ 

27,7 

17/ 

31 

25/ 

46 

26/ 

48 

16/ 

29,6 

43/ 

40 ж 3 3 6 

25-44 

роки 
ч 6 2 8 19/ 

52,7 ж 6 5 11 

45 і 

старш

і 

 

 

ч 4 1 5 13/ 

36 ж 5 3 8 

К
ін

ц
ів

к
а 

О
-о

, 
у

л
ю

б
л
ен

а 
сц

ен
а,

 к
о

л
и

 м
и

 п
л
ак

ал
и

 

з 
к
о

за
м

и
…

 

18-24 

роки 
ч  4 4 8 23/ 

63,8 

29/ 

53,7 

50/ 

92,5 

43/ 

79,6 

36/ 

66,6 

79/ 

73,1 ж 9 6 15 

25-44 

роки 
ч 7 5 12 30/ 

83,3 ж 9 9 18 

45 і 

старш

і 

ч 5 4 9 26/ 

72,2 ж 9 8 17 

ж 2 1 3 16,6 16,6 

 

16,6 22,2 11 17% 

25-44 

роки 
ч 3 2 5 11/ 

30,5 ж 3 3 6 

45 і 

старш

і 

ч 1 0 1 1/ 

2,7 ж 0 0 0 

Продовження табл. В.3 
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Таблиця В.4 

 

 

Дані опитування за текстом “Хворі діти і небезпечна старовина” 

Части

на 

тексту 

Вік Ста

ть 

Професія Разом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Із 10 

осіб 

Усьо

го 

реак

цій 

осіб 

відпо

відно

го 

віку 

 

 
Із 20 

осіб 

Усьог

о 

реакці

й 

чолові

ків 

 

 

 

 

 

Із 30 

осіб 

Усьог

о 

реакці

й 

жінок 

 

 

 

 

 

 

Із 30 

осіб 

Усього 

реакцій 

осіб із 

гуманіт

арною 

освітою 

 

 

 

 

 

1з 30 

осіб  

Усього 

реакцій 

осіб із 

не 

гуманіт

арною 

освітою 

 

 

 

 

1з 30 

осіб 

Усі 

разом 

(відгуки

/ 

%) 

 

 

 

 

 

 

Із 60 

осіб 

Гума

нітар

ні 

науки 

 

 

Із 5 

осіб 

Техніч

ні 

науки 

 

 

 

Із 5 

осіб 

З
аг

о
л
о

в
о

к
 

18-24 

роки 
ч 1 1 2 5/ 

25 

8/ 

26,6 

10/ 

33,3 

11/ 

36,6 

7/ 

23 

18/ 

30 ж 2 1 3 

25-44 

роки 
ч 2 1 3 7/ 

35 ж 2 2 4 

45 і 

старш

і 

ч 2 1 3 6/ 

30 ж 2 1 3 

Л
ід

 
А

 в
ін

 

н
ез

в
и

ч
ай

н

и
й

! 
 Л

іп
н

і 

я
н

го
л
я
тк

а 

й
 г

ір
л
я
н

д
и

 

н
ад

 

в
ік

н
ам

и
. 

Щ
о
сь

 н
а 

зр
аз

о
к
 

в
еж

і 
з 

к
у
п

о
л
о

м
…

 18-24 

роки 
ч 3 3 6 14/ 

70 

22/ 

67 

26/ 

87 

28/ 

93,3 

20/ 

66,6 

48/ 

77 ж 5 3 8 
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I 
 (

«
х

о
л
ер

н
и

й
 б

ар
ак

»
, 

«
в
ін

 

зм
у

ш
у

в
ав

 з
д

р
и

га
ти

с
я
 к

о
ж

н
о

го
, 

х
то

 т
у

д
и

 з
ах

о
д

и
в
»

) 

18-24 

роки 
ч 2 1 3 7/ 

35 

12/ 

40 

16/ 

53 

18/ 

60 

10/ 

33 

28/ 

47  ж 2 2 4 

25-44 

роки 
ч 4 3 7 14/ 

70 ж 5 2 7 

45 і 

старш

і 

ч 2 0 2 7/ 

35 ж 3 2 5 

II
  

П
ід

 ч
ас

 в
ій

н
и

 к
о
р

п
у

с 
го

р
ів

 і
 в

и
тр

и
м

ав
 

б
о

м
б

у
в
ан

н
я 

…
 о

ст
ан

н
ій

 р
аз

 ї
ї 

к
ап

іт
ал

ьн
о
 р

ем
о
н

ту
в
ал

и
 в

 …
 1

9
4
7

 р
о

ц
і 18-24 

роки 
ч 1 1 2 5/ 

25 

13/ 

43 

13/ 

43 

14/ 

46,6 

12/ 

40 

26/ 

43 ж 2 1 3 

25-44 

роки 
ч 3 2 5 9/ 

45 ж 2 2 4 

45 і 

старш

і 

ч 3 3 6 12/ 

60 ж 3 3 6 

II
I 

 
р

о
зп

о
ч
ал

ас
я
 е

к
о

н
о

м
іч

н
а 

к
р

и
за

. 
 К

о
ш

ті
в
 

н
е 

ст
ал

о
 

18-24 

роки 
ч  0 0 0 0 2/ 

3,7 

3/ 

5,5 

3/ 

5,5 

2/ 

3,7 

5/ 

9,3 

 

ж 0 0 0 

25-44 

роки 
ч 0 0 0 1/ 

5 ж 1 0 1 

45 і 

старш

і 

ч 1 1 2 4/ 

20 ж 1 1 2 

IV
 

н
ам

 т
іс

н
о

, 
х
о

ч
а 

м
и

 р
о

б
и

м
о
  
в
се

, 
щ

о
б

 х
в
о
р

і 

д
іт

и
 в

 ж
о

д
н

о
м

у
 в

и
п

ад
к
у
 в

ід
 ц

ьо
го

 н
е 

ст
р

аж
д
ал

и
 

18-24 

роки 
ч 0 0 0 1/ 

5 

4/ 

13 

6/ 

20 

6/ 

20 

4/ 

13 

10/ 

16,6 
ж 1 0 1 

25-44 

роки 
ч 1 1 2 5/ 

25 ж 2 1 3 

45 і 

старш

і 

ч 1 1 2 4/ 

20 ж 1 1 2 

 

25-44 

роки 
ч 4 3 7 16/ 

80 ж 5 4 9 

45 і 

старш

і 

ч 5 4 9 18/ 

90 

Продовження табл. В.4 
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 V
  

Д
ах

у
 н

е 
м

ає
 –

 з
н

ач
и

ть
, 

д
о

щ
 і

 с
н

іг
, 
щ

о
 

та
н

е,
  
в
іл

ьн
о
 з

ат
ік

ат
и

м
у

ть
 д

о
 п

ід
в
ал

у
, 

п
ід

то
п

л
ю

в
ат

и
м

у
ть

 д
ію

ч
і 

б
у

д
ів

л
і 

18-24 

роки 
ч 4 4 8 16/ 

80 

28/ 

93  

28/ 

93  

29/ 

96,6 

27/ 

90 

56/ 

93,3 ж 5 3 8 

25-44 

роки 
ч 5 5 10 20/ 

100 ж 5 5 10 

45 і 

старш

і 

ч 5 5 10 20/ 

100 ж 5 5 10 

Щ
е 

2
 б

л
о

к
и

 т
а 

К
ін

ц
ів

к
а 

18-24 

роки 
ч         0 

ж    

25-44 

роки 
ч     

ж    

45 і 

старш

і 

ч     

ж    
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Додаток Д 

 

Графіки “емоційних ламаних” реакцій опитуваних на емоційні елементи 

текстів 

  

 
 

Рис. Д.1. Графік “емоційних ламаних” реакцій опитуваних  

на емоційні елементи тексту “Довга дорога до батька” 
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Рис. Д.2. Графік “емоційних ламаних” реакцій опитуваних 

на емоційні елементи тексту “«Серце кохання» єднає тисячі щасливих пар” 
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Рис. Д.3. Графік “емоційних ламаних” реакцій опитуваних  

на емоційні елементи тексту “Хворі діти і небезпечна старовина” 
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Рис. Д.4. Графік “емоційних ламаних” реакцій опитуваних  

на емоційні елементи тексту “Любов Тихомирова: «Здійснилася моя давня мрія – 

зіграти «сільський персонаж»” 
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Додаток Е 

 

Графіки “емоційних ламаних” реакцій респондентів різної статі 

 на емоційні елементи текстів  

 

 
 

Рис. Е.1. Графік “емоційних ламаних” реакцій респондентів різної статі 

 на емоційні елементи тексту “Довга дорога до батька” 
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Рис. Е.2. Графік “емоційних ламаних” реакцій респондентів різної статі 

 на емоційні елементи  тексту “«Серце кохання» єднає тисячі щасливих пар” 
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Рис. Е.3. Графік “емоційних ламаних” реакцій респондентів різної статі 

 на емоційні елементи тексту “Хворі діти і небезпечна старовина” 
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Рис. Е.4. Графік “емоційних ламаних” реакцій респондентів різної статі 

 на емоційні елементи тексту “Любов Тихомирова: «Здійснилася моя давня мрія – 

зіграти «сільський персонаж»” 
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Додаток Ж 

 

Графіки “емоційних ламаних” реакцій респондентів різного віку 

 на емоційні елементи текстів 
 

 
 

Рис. Ж.1. Графік “емоційних ламаних” реакцій респондентів різного віку 

на емоційні елементи тексту “Довга дорога до батька” 
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Рис. Ж. 2. Графік “емоційних ламаних” реакцій респондентів різного віку 

на емоційні елементи тексту “«Серце кохання» єднає тисячі щасливих пар” 
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Рис. Ж.3. Графік “емоційних ламаних” реакцій респондентів різного віку 

на емоційні елементи тексту “Хворі діти і небезпечна старовина” 
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Рис. Ж.4. Графік “емоційних ламаних” реакцій респондентів різного віку 

на емоційні елементи тексту “Любов Тихомирова: «Здійснилася моя давня мрія – 

зіграти «сільський персонаж»” 
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Додаток З 

 

Графіки “емоційних ламаних” реакцій респондентів різної професії  

на емоційні елементи текстів 

 
 

Рис. З.1. Графік “емоційних ламаних” реакцій респондентів різної професії 

 на емоційні елементи тексту “Довга дорога до батька” 
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Рис. З.2. Графік “емоційних ламаних” реакцій респондентів різної професії 

на емоційні елементи тексту “«Серце кохання» єднає тисячі щасливих пар” 
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Рис. З.3. Графік “емоційних ламаних” реакцій респондентів різної професії 

на емоційні елементи тексту “Хворі діти і небезпечна старовина” 
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Рис. З.4. Графік “емоційних ламаних” реакцій респондентів різної професії 

на емоційні елементи тексту “Любов Тихомирова: «Здійснилася моя давня мрія – 

зіграти «сільський персонаж»” 
 


