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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Сучасна писемна комунікація відзначається „полікодовими 

координатами“, під якими потрібно розуміти існування в одному 

комунікативному просторі знаків різних семіотичних систем. Полікодовість 

писемної комунікації спричинена появою нових мультимедійних технологій, 

масовою комп’ютеризацією та глобалізацією, які впливають на конвенційні 

способи кодування інформації й активують під час формування смислу текстів 

апеляцію до нових семіотичних домінант (фотографій, малюнків, рисунків, 

схем, таблиць, ідеограм, піктограм, карикатур тощо). Урахування взаємодії 

елементів різних семіотичних систем є вагомим під час декодування 

концептуального смислу текстів і дослідження реалізації прагматичного впливу 

на цільову аудиторію. 

З кінця минулого століття різні види полікодових текстів перебувають у 

центрі комунікативно-орієнтованих наукових студій вітчизняних і зарубіжних 

лінгвістів (О. Є. Анісімової, Т. А. Безуглої, І. А. Бехти, І. В. Вашуніної, 

E. Дьолінг, А. П. Загнітка, Л. Т. Кияк-Редькович, Л. Л. Макарук, Р. Опіловскі, 

В. Є. Чернявської, В. Шнотца, Г. Штьокла та інших). Сьогодні полікодовість 

особливо яскраво простежуємо в текстах реклами, дослідження яких 

здійснюють на матеріалі різних мов у таких аспектах, як загальнолінгвістичний 

(К. Л. Бове, Х. Кафтанджиєв, Н. Яніх, Ґ. Кук); прагмалінгвістичний 

(Т. А. Безугла, А. В. Голоднов, І. В. Городецька, В. В. Зірка, В. Кробер-Ріль); 

лінгвостилістичний (Т. В. Крутько); когнітивний (О. В. Оленюк, О. Є. Ткачук-

Мірошниченко); лінгвосеміотичний (О. В. Білецька, І. Л. Білюк). Незважаючи 

на поліаспектність векторів аналізу рекламних текстів, слід наголосити на 

недостатності лінгвістичних розвідок, у яких об’єктом дослідження виступають  

знаки різних семіотичних систем, а також їх інтеракція під час формування 

концептуального смислу та здійснення прагматичного впливу на реципієнта.  

Актуальність наукової роботи зумовлена зростанням інтересу до 

семіотичної гетерогенності текстів писемної рекламної комунікації й 

недостатністю дослідження когнітивно-семантичних та прагматичних 

особливостей німецькомовних полікодових текстів комерційної реклами з 

урахуванням тріади вербальних, невербальних та паравербальних засобів, які 

беруть участь у їхній структурно-композиційній та концептуально-смисловій 

організації. 

Зв’язок роботи з науковими темами. Дисертаційна праця виконана в 

аспекті профільних досліджень, які здійснює кафедра німецької філології на 

факультеті іноземної філології Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки в межах наукової теми „Семантико-

прагматичні характеристики різних жанрів та дискурсів у сучасних 

германських мовах“, яку затверджено вченою радою ВНУ імені Лесі Українки 

(протокол № 16 від 13 квітня 2011 року). Тему дисертації затверджено вченою 

радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

(протокол № 5 від 20 листопада 2012 року). 
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 Мета дисертаційної праці – дослідити когнітивно-семантичні та 

прагматичні особливості полікодових текстів німецькомовної комерційної 

реклами з урахуванням узаємодії елементів різних семіотичних систем. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

-  окреслити категорійно-поняттєву та методологічну базу дослідження; 

- уніфікувати структурно-композиційні характеристики рекламного тексту 

як різновиду полікодових текстів; 

- визначити та систематизувати арсенал невербальних та паравербальних 

засобів у полікодових текстах комерційної реклами; 

- з’ясувати функції невербальних та паравербальних складників в 

аналізованих рекламних текстах; 

- схарактеризувати види кореляції вербальних і невербальних елементів та 

виявити домінантні позиції семіотичних кодів у текстах комерційної 

реклами; 

-  ідентифікувати основні вербально й невербально кодовані концептуальні 

домінанти німецькомовної комерційної реклами та сформувати її  

концептополе; 

- висвітлити семіотичну реалізацію комунікативних стратегій і тактик 

досягнення інтендованого перлокутивного ефекту в текстах комерційної 

реклами.  

Об’єктом дослідження є полікодові тексти німецькомовної комерційної 

реклами. 

Предметом є вербальні, невербальні та паравербальні компоненти 

німецькомовних комерційних рекламних текстів, їх кореляція, участь у 

формуванні концептуального смислу та досягненні інтендованого 

перлокутивного ефекту.  

Матеріал дослідження склали 598 полікодових  текстів комерційної 

реклами груп „Продукти харчування та напої“ (154), „Косметика та 

парфумерія“ (184), „Посуд та побутова техніка“ (120), „Транспортні засоби“ 

(140). Емпіричний матеріал було відібрано методом суцільної вибірки з 

друкованих німецькомовних журналів (Brigitte, Bunte, Donna, Elle, Freundin, 

Für Sie, Gala, Spiegel, Woman) за 2014–2017 роки, Інтернет-реклами та 

електронної бази рекламних слоганів Die Datenbank der Werbung. 

У роботі застосовано міждисциплінарний підхід у дослідженні 

полікодових текстів комерційної реклами, який охоплює здобутки 

комунікативної лінгвістики, когнітивної семантики, лінгвокультурології, 

прагмалінгвістики та семіотики. У процесі розв’язання поставлених завдань у 

дисертації застосовано такі лінгвістичні методи: метод суцільної вибірки – для 

відбору емпіричного матеріалу; контекстуально-інтерпретаційний аналіз – 

для виокремлення структурно-композиційних складників реклами та 

визначення їхніх функцій; структурно-семантичний аналіз – для встановлення 

структурно-семантичних характеристик рекламних текстів та окреслення видів 

семантичної інтеракції їхніх структурних складників; лексико-семантичний 
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аналіз – для впорядкування рекламних текстів за досліджуваними групами 

товарів. 

 Окрім того, залучено методи з міждисциплінарних напрямків, а саме: 

метод семіотичного аналізу – для з’ясування знакової природи рекламних 

текстів, виокремлення тріади вербальних, невербальних і паравербальних 

засобів; концептуальний аналіз – для виявлення концептуальних домінант у 

текстах комерційної реклами, засобів їх об’єктивації та способів невербальної 

версифікації; квантитативний метод – для встановлення частотності 

рекурентності вербальних об’єктиваторів концептів; метод 

прагмалінгвістичного аналізу – для виділення стратегій, тактик і прийомів 

реалізації впливу на адресата. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що на основі застосування 

міждисциплінарного підходу вперше: 

- виокремлено тріаду „вербальні – невербальні – паравербальні засоби“ 

в німецькомовних полікодових  рекламних текстах; 

- розглянуто семіотичну поліапельованість до концептів, 

ідентифіковано вербально та невербально екстеріоризовані домінантні 

концепти німецькомовної комерційної реклами; 

- висвітлено семіотичну реалізацію стратегій, тактик та прийомів 

досягнення інтендованого перлокутивного ефекту в текстах 

комерційної реклами. 

Наукова новизна одержаних результатів може бути узагальнена в 

положеннях, винесених на захист: 

1. Сучасна писемна комунікація є полікодовою формою обміну 

інформацією та відбувається з урахуванням новітніх тенденцій комплексного 

використання в одному комунікативному просторі знаків різних семіотичних 

систем, які корелюють між собою, продукуючи структурно-смислову єдність. 

2. У контексті сучасних лінгвістичних досліджень під текстом 

пропонуємо розуміти когерентну сукупність комунікативних елементів, які 

взаємодіють один з одним, утворюють інтегративний смисл, адресований 

певному колу реципієнтів з метою досягнення перлокутивного ефекту.  

3. Продуктом семіотично гетерогенного характеру сучасної комунікації є 

полікодовий текст – комунікативний феномен когнітивно-комунікативної 

діяльності адресанта, цілісність котрого формується через синтез вербальних, 

невербальних та паравербальних семіотичних одиниць, які в комплексі 

сприяють реалізації комунікативної інтенції мовця. 

 4. Відповідно до семіотичного підходу рекламний текст є полікодовим 

комплексом, призначеним для інформування споживачів про характеристики 

товарів і послуг з метою їх реалізації, а також створення активного попиту на 

них.  

5. Вербальні та невербальні компоненти полікодових текстів німецької 

комерційної реклами вступають у різні види семантичної інтеракції 

(дублювання, доповнення, невідповідності) з домінуванням чи приблизно 
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однаковою значимістю знаків, що корелюють в одному комунікативному 

просторі.  

6. Найбільш ефективними персуазивними засобами в рекламній 

комунікації, за допомогою яких копірайтери формують необхідні сценарії 

поведінки реципієнтів, є концепти. Формування концептуального смислу 

текстів комерційної реклами характеризується семіотичною поліапельованістю 

– екстеріоризацією концептів через прийоми лексичної об’єктивації, 

профілізації та невербальної версифікації. 

7. Прагматичний вплив на потенційну цільову аудиторію здійснюється за 

допомогою різнокодових конституентів, серед яких невербальні й 

паравербальні одиниці слугують переважно для реалізації стратегії 

привернення уваги, а вербальні – для актуалізації стратегій пробудження 

інтересу, аргументування та заклику до активних дій. 

Теоретична значущість роботи визначається внеском у такі галузі 

германістики, як когнітивна лінгвістика (поглиблено розуміння концепту як 

вербально-невербального ментального утворення), лінгвокультурологія 

(ідентифіковано ключові концептуальні домінанти німецької етноспільноти), 

прагмалінгвістика та комунікативна лінгвістика (виокремлено стратегії й 

тактики впливу на адресата, висвітлено засоби їх реалізації), лінгвостилістика 

(розглянуто стилістичні особливості структурних складників рекламних 

текстів). Зазначені досягнення можуть бути екстрапольовані й на відповідні 

галузі загального та порівняльного мовознавства.  

Практична цінність роботи полягає в можливості використання 

здобутих результатів у навчальній роботі вищих навчальних закладів (під час 

викладання таких нормативних курсів, як „Теорія комунікації“, „Комунікативна 

лінгвістика“, „Прагмалінгвістика“, а також спецкурсів із теорії та семіотики 

тексту, лінгвістичного аналізу тексту, дискурсивного й концептуального 

аналізу); у навчально-методичній роботі (під час укладання навчальних та 

методичних посібників із проблем дослідження); у лексикографічній практиці 

(для формування глосаріїв та довідників).  

Апробація результатів дослідження. Теоретичні положення та 

практичні результати дисертації висвітлено у формі доповідей і виступів на 12 

конференціях, серед яких 11 міжнародних наукових та науково-практичних: 

„Пріоритети германського та романського мовознавства“ (Луцьк, 2012, 2013, 

2016), „Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість“ (Острог, 

2015), „Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень“ (Луцьк, 

2015, 2016), „The Top Actual Researches in Modern Science“ (Аджман, ОАЕ, 

2015), „Science without boundaries  – development in 21st century“ (Будапешт, 

Угорщина, 2016), „Deutsche Sprache in der Ukraine: Kontinuitäten und 

Entwicklungen“ (Львів, 2016), „Мови і світ: дослідження та викладання“ 

(Кропивницький, 2017), „Україна і світ: діалог мов та культур“ (Київ, 2017) та 

одна всеукраїнська: „Мова як засіб міжкультурної комунікації“ (Херсон, 2016). 

Результати дослідження обговорено на засіданнях кафедри німецької філології 
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факультету іноземної філології Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки (Луцьк, 2014-2017 рр.).  

Публікації. Результати дослідження висвітлено в 19 одноосібних 

публікаціях, 10 серед яких – у фахових виданнях України,  2 ‒ у закордонних 

(Угорщина, ОАЕ), 2 – у нефахових, 5 – матеріали наукових конференцій. 

Загальний обсяг публікацій ‒ 8,9 друк. арк. 

Структура та обсяг роботи. Структура роботи зумовлена метою 

дослідження та поставленими завданнями. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів із висновками до них, загальних висновків, переліку 

використаної літератури (403 позиції, 327 серед яких – найменування праць 

вітчизняних і зарубіжних лінгвістів, 76 – джерела ілюстративного матеріалу) та 

восьми додатків. Загальний обсяг роботи – 257 сторінок (основний текст ‒ 204 

сторінки).  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, з’ясовано актуальність, 

об’єкт і предмет аналізу, мету, завдання, описано методологічний алгоритм 

дослідження, охарактеризовано наукову новизну, теоретичну й практичну 

значущість дисертації, визначено положення, винесені на захист, наведено дані 

про апробацію результатів дослідження та публікації, а також описано 

структуру дисертації. 

У першому розділі „Теоретико-методологічні засади дослідження 

полікодових рекламних текстів“ розглянуто поняття „текст“ у контексті 

сучасних лінгвістичних досліджень, окреслено специфіку нового 

лінгвістичного феномену – полікодового тексту та проаналізовано 

термінологічну поліфонію на його позначення, досліджено структурно-

композиційні особливості рекламного тексту, запропоновано типологію 

невербальних та паравербальних засобів, визначено їх функції, висвітлено 

способи кореляції вербальних і невербальних складників рекламних текстів, 

виявлено позиції семіотичних кодів у текстах комерційної реклами, окреслено 

методи дослідження.  

Характерною ознакою писемної комунікації ХХІ століття є її знаково 

неоднорідний характер, зумовлений інтеграцією елементів інших семіотичних 

систем у комунікативний простір монокодових текстових масивів. Зміни в 

способах кодування інформації призводять до необхідності перегляду в 

сучасній лінгвістичній науковій парадигмі тлумачення поняття „текст“. 

Застосування міждисциплінарного підходу дозволяє визначати текст як 

об’єднану смисловим зв’язком сукупність комунікативних елементів, які 

взаємодіють один з одним, утворюють комплексний інтегративний смисл, 

адресований певному колу реципієнтів з метою досягнення перлокутивного 

ефекту.  

Наявність у текстовому просторі знаків різних семіотичних систем, які 

корелюють між собою, утворюючи єдине когерентне ціле, дозволяє 
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ідентифікувати такий текст як полікодовий. Найяскравішим прикладом 

полікодових текстів є рекламний текст (далі – РТ) – комунікативна семіотично 

неоднорідна одиниця, яка є частиною масової комунікації,  призначена для 

інформування споживачів про характеристики товарів, спектр певних видів 

послуг з метою їх реалізації та створення активного попиту на них.  

До основних структурно-композиційних компонентів досліджуваних 

комерційних рекламних текстів (далі – КРТ) належать: 1) вербальні елементи: 

заголовок, підзаголовок, основний текст, слоган, контактні дані; 2) вербально-

невербальний комплекс – логотип та 3) невербальні елементи: зображення 

рекламованого товару, потенційних покупців, моделей тощо. Кількість 

складників КРТ може варіюватися. 

У процесі семіотичного аналізу емпіричного матеріалу виявлено 

неоднорідність в об’ємному співвідношенні вербальних та невербальних 

елементів, що беруть участь у структурно-композиційній організації КРТ. За 

критерієм „домінувальний семіотичний код“ аналізовані тексти комерційної 

реклами класифіковано на три види (таблиця 1).  

Вид КРТ за критерієм „домінувальний 

семіотичний код“ 

Відсоток КРТ  Кількість 

текстів 

1. КРТ з домінувальними вербально 

кодованими складниками 

9% 54 

2.  КРТ з домінувальними невербально 

кодованими складниками 

55% 329 

3. КРТ з відносно однаковою значимістю 
та обсягом їхніх вербальних та 

невербальних структурно-

композиційних складників 

36% 215 

Усього: 100% 598 

Таблиця 1. Класифікація КРТ за критерієм „домінувальний семіотичний код“. 

Тексти комерційної реклами є полікодовими комплексами, які інтегрують 

в одному комунікативному просторі тріаду вербальних, невербальних та 

паравербальних засобів. Вербальний код у КРТ представлений мовними 

засобами різних рівнів – лексичними одиницями, словосполученнями, 

реченнями.  

До особливого семіотичного коду КРТ, який проявляється на тлі 

вербального, віднесено паравербальні засоби: шрифт (гарнітура, його 

накреслення, насиченість, ширина, розмір, капіталізація, шрифтове оздоблення 

(декорування літер, їх модифікація), колір (яскравість, насиченість, змішання 

кольорів тощо), пунктуаційні знаки (кома, крапка, знак оклику тощо), 

діакритичні знаки (акут ⟨  ⟩, гравіс  ⟨`⟩, умлаут ⟨¨⟩, циркумфлекс ⟨^⟩ тощо), 
лігатури (поєднання двох чи  більше фонем, наприклад, ß, &), площинне 

варіювання тексту (горизонтальне, вертикальне, розсіяне; на передньому 

плані, на задньому плані) тощо. 

Знаки невербального коду в КРТ об’єднують іконічні та ідеографічні  

засоби. До перших віднесено такі: 1) реалістичні знаки-ікони (фотографії, 
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портрети, пейзажі тощо), 2) логічно-схематичні знаки-ікони (плани 

місцевостей, географічні карти тощо), 3) символічні знаки-ікони (піктограми, 

емотикони, метафоричні зображення), 4) умовно-схематичні знаки-ікони 

(карикатури, комікси). Ідеографічні  засоби (ідеограми) – це знаки на 

позначення абстрактних явищ, цифри, формули, дорожні знаки тощо.  

Виявлено, що в КРТ іконічні засоби репрезентовані через реалістичні 

(фотографії) та символічні (піктограми) знаки-ікони, які у своїй сукупності 

зафіксовані в 99,7% аналізованих текстів. Досліджено, що фотографії            

(рис. 1) є структурно-композиційними складниками у 97,8% КРТ.  У процесі 

аналізу емпіричного матеріалу виокремлено такі види фотографій:                    

1) фотографії рекламованих товарів; 2) фотографії рекламованих товарів            

+  а) спеціалістів у певній  галузі (професорів, лікарів, кухарів, тренерів тощо), 

б) авторитетних медійних осіб (акторів, співаків, спортсменів, митців тощо),      

в) потенційних споживачів (чоловіків, жінок, дітей) та 3) фотографії-метафори 

(візуальні еквіваленти мовних тропів).  

Піктограми (рис. 2), які спостережено в 1,5% КРТ, диференційовано на 

такі, що позначають: 1) осіб (люди, їх професії, рід заняття тощо), 2) предмети 

(установи, засоби зв’язку, транспортні засоби, побутова техніка тощо) та 3) 

частини тіла людини (очі, серце, губи тощо). 

                                                          
        Рис.1. Фотографія                                            Рис. 2. Піктограма 

Установлено, що ідеограми в КРТ репрезентовані перш за все цифрами, 

які виконують функцію субституції фонем (фонемограми), морфем 

(морфемограми) (наприклад, E1NS MIT DER WELT. DER NEUE BMW 1er MIT 

DER BESTEN CONNECTIVITY SEINER KLASSE (BMW), лексем (лексемограми) 

(наприклад, 31 cm SCHNEEHÖHE. 100 % FAHRFREUDE (BMW). 

Іконічні та ідеографічні засоби в комерційній рекламі виконують ряд 

функцій, серед яких: а) привернення уваги адресата; б) демонстрація 

рекламованого товару або ефекту від його використання); в) надання тексту 

естетичного вигляду; г) забезпечення динамічності викладу матеріалу;               

ґ) субституція мовних одиниць різних рівнів: фонем, морфем, лексем, речень;    

д) прискорення перцепції пропонованої інформації; е) активація довготривалої 

пам’яті; є) сприяння ефективності психологічно-емоційного впливу на 

споживача тощо. Неабияку роль у КРТ відіграють паравербальні засоби. 

Правильно підібрана кольорова гама та шрифтове оформлення здатні:                

а) залучити, утримати й акцентувати увагу споживачів на рекламованому 

об'єкті; б) виділити його з низки інших аналогічних предметів; в) підсилити 
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емоційне сприйняття рекламного тексту, г) покращити його запам'ятовування і 

практичну ефективність. 

Установлено, що вербальні та невербальні компоненти КРТ вступають у 

такі види кореляції (рис. 3), як: а) дублювання – зображення  ілюструють і 

повністю дублюють вербально подану інформацію або вербальні знаки 

описують те, що зображено через іконічні елементи (рис. 3а); б) доповнення – 

зображення залежить від вербального коментаря, який визначає його 

інтерпретацію, без коментаря суть зображення незрозуміла або може бути 

неправильно інтерпретована і навпаки (рис. 3б); в) невідповідність – між 

змістом вербальної та іконічної частин не має прямих точок дотику, така 

кореляція встановлюється на асоціативній основі та сприяє перш за все 

приверненню уваги потенційної цільової аудиторії та естетизації повідомлення 

(рис. 3в). 

   
      Рис. 3а                                       Рис.3б                                         Рис.3в 

Дослідження полікодових текстів реклами потребує інтегрованого 

підходу, оскільки лише комплексний аналіз вербальних, невербальних та 

паравербальних складників дозволяє у повному обсязі висвітлити когнітивно-

семантичні та прагматичні особливості рекламних повідомлень. 

У другому розділі „Когнітивно-семантичні особливості полікодових 

текстів німецької комерційної реклами“ досліджено когнітивно-семантичні 

особливості семіотично неоднорідних КРТ. Шляхом лексико-семантичного 

аналізу КРТ розподілено на чотири групи, виявлено концептуальні домінанти 

кожної з них, розглянуто способи вербальної об’єктивації та невербальної 

версифікації ключових концептів, сформовано концептополе комерційної 

реклами з виокремленням концептів ядерної, приядерної та периферійної зон. 

Ключовою одиницею когнітивної лінгвістики є концепт – культурно 

детермінована одиниця психічних та ментальних ресурсів свідомості людини, 

яка відображає зміст здобутих знань, досвіду, а також тих цінностей, які 

сформувались у процесі пізнання світу індивідом. Концептуальний аналіз 

окремих речень, висловлень, які належать адресантові, дозволяє виявити 

домінантні концепти як показники етнічних та загальнокультурних цінностей 

певної лінгвоспільноти.  

Питання матеріалізації концептів на сьогоднішній день є особливо 

актуальним, а думки дослідників у контексті цього питання різняться. 

Вважаємо, що об’єктивація концептуального смислу в полікодових текстах є 
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полісеміотичною та актуалізується через комплекс вербальних і невербальних 

засобів, які у своїй єдності формують когерентний текст. 

Застосування методу концептуального та квантитативного аналізу 

рекурентності лексем-репрезентантів, їх похідних та синонімів дозволило 

визначити ключові вербально об’єктивовані концептуальні домінанти 

комерційної реклами аналізованих груп товарів (таблиця 2):  

„Продукти 

харчування та 

напої“ 

„Косметика та 

парфумерія“ 

„Побутова 

техніка“ 

„Транспортні  

засоби“ 

GESCHMACK 

 (20, 4%) 

PFLEGE 

 (25,7%) 

QUALITÄT  

(20%) 

SICHERHEIT 

 (24%) 

NUTZEN 

 (18, 5%) 

REGENERATION 

 (18%) 

SPARSAMKEIT 

(16%) 

SPARSAMKEIT  

(16%) 

GENUSS 

 (14,8%) 

NATÜRLICHKEIT  

(17,2%) 

WOHLGEFÜHL 

(12%) 

UMWELTSCHUTZ 

(12%) 

NATÜRLICHKEIT 

(13,0%) 

SCHÖNHEIT  

(12,8%) 

INNOVATION  

(8%) 

BEQUEMLICHKEIT 

(11%) 

ERFRISCHUNG 

(9,3%) 

SCHUTZ  

(8,5%) 

KOMFORT  

(7, 3%) 

KOMFORT 

 (8,2%) 

WOHLFÜHLEN 

(7,4%) 

INNOVATION  

(6,5%) 

PFLEGE 

(6,5%) 

GARANTIE  

(6%) 

16, 6% – 

концепти, які не 

досягли 5% 

11, 3% – 

концепти, які не 

досягли 5% 

25% – концепти, 

які не досягли 5% 

22 % – концепти,  

які не досягли 5% 

Усього:100% Усього: 100% Усього: 100% Усього: 100% 

Таблиця 2. Концептуальні домінанти німецькомовної комерційної реклами. 

Сукупність виокремлених концептів формує концептополе комерційної 

реклами. Концепти, частотність апеляції до котрих варіюється у межах: 

► 15-20%, віднесено до ядерної зони: PFLEGE, SICHERHEIT, 

GESCHMACK, QUALITÄT, NUTZEN, REGENERATION, NATÜRLICHKEIT, 

SPARSAMKEIT; 

► 5-15%, – до приядерної зони: KOMFORT, SCHUTZ, GARANTIE, 

UMWELTSCHUTZ, INNOVATION, ERFRISCHUNG, GENUSS, 

WOHLFÜHLEN, SCHÖNHEIT, BEQUEMLICHKEIT; 

► ˂ 5%, – до периферії концептополя комерційної реклами: GLÜCК, 

GESUNDHEIT, SORGEN, ATTRAKTIVITÄT, EFFIZIENZ, HARMONIE, 

LUXUS та ін. 

Концептуальні одиниці, які повторюються в текстах аналізованих груп 

товарів (PFLEGЕ, SPARSAMKEIT, WOHLGEFÜHL, NATÜRLICHKEIT, 

KOMFORT, INNOVATION), і ті, що належать до ядерної зони концептополя 

(PFLEGE, SICHERHEIT, GESCHMACK, QUALITÄT, NUTZEN, 

REGENERATION, NATÜRLICHKEIT, SPARSAMKEIT), є ключовими 

концептами німецькомовної комерційної реклами. 
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Об’єктивація концептів є парадигматичним способом їх відображення за 

допомогою мовних одиниць як первинної (лексеми-номінатори, їх похідні, 

словосполучення, сталі вирази), так і вторинної (паремії, синоніми, алюзії, 

метафори) номінації. Окрім того, семіотично неоднорідний характер сучасної 

комунікації уможливлює звернення до одного і того ж концепту за допомогою 

знаків різних семіотичних систем. Процес репрезентації концепту через 

невербальні одиниці називають невербальною версифікацією концептів 

(А. М. Приходько). Виокремлення концептів із невербально репрезентованої 

інформації можливе через перцептивне та семантичне сприйняття. Аналізований 

емпіричний матеріал засвідчив, що невербальні засоби в комерційній рекламі 

виступають а) комітативними (супроводжувальними) та б) автономними 

версифікаторами концептів. 

На основі взаємозв’язку різнокодових структурних складників рекламні 

тексти класифіковано так: 1) РТ, в яких вербальна об’єктивація та невербальна 

версифікація концептів повністю збігаються, 2) РТ, в яких невербальна 

версифікація концептів доповнює їх вербальну об’єктивацію та 3) РТ, в яких 

невербальна версифікація концептів виступає єдиним носієм концептуального 

смислу. У процесі аналізу емпіричного матеріалу встановлено, що невербально 

версифікованими концептуальними одиницями КРТ є FREUDE, GLÜCK, 

SCHÖHNHEIT, PFLEGE, VERJÜNGUNG, QUALITÄT, WOHLFÜHLEN, 

SPASS, які у переважній більшості текстів дублюють вербально 

екстеріоризовані концепти реклами комерційного призначення.  

У третьому розділі „Прагматичні особливості німецькомовних 

комерційних рекламних текстів“ виділено стратегії, тактики та прийоми 

досягнення комунікативної мети в текстах комерційної реклами, висвітлено 

особливості семіотичної реалізації комунікативної інтенції адресанта через 

спектр вербальних, невербальних та паравербальних елементів. 

Застосування прагматичного аналізу в роботі з досліджуваними 

рекламними текстами уможливило виявлення комунікативних стратегій, а 

також тактик і прийомів їхньої реалізації в комерційній рекламі. Стратегії 

досягнення комунікативної мети адресанта виокремлено з відомої 

маркетингової моделі рекламного впливу AIDA (Attention-Interest-Desire-

Action). До гіперстратегії комерційної реклами віднесено стратегію 

персуазивності, в межах якої виділено такі гіпостратегії: 1) атракційна 

стратегія, 2) стратегія пробудження інтересу, 3) стратегія аргументування 

та 4) стратегія заклику до активних дій. 

Першочерговим завданням реклами є привернення уваги до зображеного 

та написаного. Атракційна стратегія реалізується рядом тактик, серед яких:    

а) тактика іконічної візуалізації, б) тактика виділення шрифтом, в) тактика 

виділення кольором, г) тактика акцентування на основній інформації за 

допомогою пунктуаційних засобів, а також ґ) тактика мовної та графічної гри.  
Тактика іконічної візуалізації актуалізується через такі прийоми:            

● розміщення іконічних засобів відносно тексту, ● використання фотографій 
осіб, які представляють аудиторію потенційних споживачів, авторитетних осіб 
та спеціалістів у своїй галузі, ● використання фотографій рекламованої 
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продукції, ● звернення до інтеріконічних прецедентних феноменів, ● апеляція 
до візуальних еквівалентів мовних тропів, ● створення контрасту через іконічні 
засоби, ● використання піктограм. Зазначені прийоми реалізуються через 
іконічні семіотичні ресурси.  

Ефективними айстоперами виступають інтеріконічні прецедентні 
феномени, наприклад, портрет Й. В. Ґете (рис. 4), який візуально апелює до 
відомого твору мистецтва – портрету класика німецької літератури, та візуальні 
еквіваленти мовних тропів (метафори, метонімії тощо) (рис. 5), що передають 
уявлення про рекламовану продукцію за допомогою зображувальних засобів, 
демонструють її характеристики за принципом аналогії, подібності чи 
порівняння. 

                           
Рис. 4. Реклама взуття Görtz            Рис. 5. Реклама масажера для ніг  Rowenta     

Тактики виділення шрифтом та кольором застосовують у КРТ для 
привернення уваги реципієнтів. Окрім того, повторення одного й того ж самого 
шрифту чи кольору в ряді КРТ забезпечує асоціацію з уже побаченим раніше та 
прискорює процес інтерпретації тексту.  

 Тактика мовної та графічної гри реалізується через такі прийоми:  
● асонанс: Drei, zwei, eins … meins (Ebay), 
● алітерація: Ein großer Genuss für Gaumen und Gemüt (Optimiste), 
                       Männer wissen, was sie wirklich wollen (Volkswagen Amarok), 
● орфографічна трансформація: Die Neuen fürs Mielennium (Miele), 
● фонетико-орфографічна модифікація: ReVOLVOlution (Volvo). 
Після привернення уваги потенційного споживача завдання адресанта 

полягає в її утриманні та зацікавленні рекламованим об’єктом. На цьому етапі 
рекламісти вдаються до стратегії пробудження інтересу до рекламованої 
продукції, яку реалізують, передусім, через вербальні засоби. Інформація, яка 
повинна зацікавити реципієнта, характеризується креативністю, 
експресивністю та розміщується, зазвичай, у заголовках, підзаголовках чи 
основному тексті. 

Реалізацію стратегії пробудження інтересу забезпечують такі тактики,  
як:  

а) створення заголовків з високим емотивно-сугестивним 

потенціалом. Для реалізації цієї тактики використовують прийоми 

застосування: 

 ● заголовків-вигуків: WOW! (Nivea), 

● заголовків-запитань: Warum ein einfaches Brot mit Bavaria blue so 

glücklich macht? (Bavaria blue), 

● римованих заголовків: Alles mit Still. Statt von allem zu viel (Audi) тощо, 
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б) пропозиція виходу із проблемної ситуації – реалізується через 

прийом ● постановки запитань і надання відповідей на них:  

Grauer Alltag?Von wegen! Jetzt bringt L’Oréal Paris mit Age Perfect von 

Excellence Farbe ins Leben – speziell für reiferes, graues Haar (L’Oréal); 

в) порушення структурно-композиційних норм оформлення 

рекламного тексту – актуалізується через прийом ● монтажу текстотипів: 

„Du tust mir nicht gut“, sagte die Haut ganz trocken zum Winter – seitdem 

herrscht zwischen den beiden Eiszeit (Сashemere); 

 г) використання запозичень з інших мов  – втілюється за допомогою 

прийому ● звернення до запозичень з англійської Must have des Sommers  

(Yogurette), Nourish your youth (Chanel Blue Serum) чи французької Un peu d'air 

sur terr (Lacoste) мов; 

 ґ) апеляція до експресивного стилістичного синтаксису. Прийомами 

екстеріоризації цієї тактики є звернення до стилістичних фігур та тропів: 

● анафор: 3 Jahre Garantie. 3 Jahre Inspektionen. 3 Jahre Mobilservice.          

3 Jahre OpelonStar (Opel), 

● синонімічних анафор: Cool bleiben. Kalt stellen. Kühl genießen 

(Optimiste), 

 ● епіфор: Sign it. Wear it. Love it (Intielle), 

 ● метафор: Er trinkt nicht viel (Nissan), 

 ● метонімій: Temperament auf 4 Rädern (Seat Ibiza),  

 ● гіпербол: Hast ein Kaiser – bist ein Kaiser! (Kaiser) тощо; 

д) апеляція до інтертекстуальних феноменів – реалізується через такі 

прийоми, як: 

 ● звернення до немодифікованих маркованих прецедентних феноменів 

або цитат (цитата О. Уальда „Es kommt für jeden der Augenblick der Wahl und der 

Entscheidung“ у рекламі цукерок Merci), 

 ● звернення до немодифікованих немаркованих прецедентних феноменів 

або алюзій (словосполучення Zwischen Himmel und Hölle у рекламі пива Astra є 

алюзивним дублетом назви однойменного фільму Олівера Стоуна та музичного 

хіта Томаса Андерса), 

● апеляція до модифікованих прецедентних феноменів (слоган Er kam, 

sah und saugte у рекламі пилосмока Miele є модифікацією слів Ю. Цезаря Veni, 

vidi, vici).  

Модифіковані інтертекстуальні феномени можуть включатися в текст 

через прийоми фонетичної субституції на тлі збереженої структури пре-тексту 

(у рекламі дезинфікувального засобу: WC-Ente verdient Ihr Vertrauen. Ente gut, 

alles gut, друге речення є модифікацією відомої приказки Ende gut, alles gut) та 

лексичної субституції на фоні збереженої структури пре-тексту (у рекламі 

шоколаду Ritter Sport, основний текст Böse Erdbeeren kommen in die Marmelade, 

gute enden hier є модифікацією назви книги Уте Ерхардт Gute Mädchen kommen 

in den Himmel, böse überall hin). 
Стратегія аргументування в текстах комерційної реклами реалізується 

за допомогою  ряду тактик:  

http://slogans.de/slogans.php?GInput=temperament&SCheck=1&PerSite=200
http://slogans.de/slogans.php?GInput=auf&SCheck=1&PerSite=200
http://slogans.de/slogans.php?GInput=4&SCheck=1&PerSite=200
http://slogans.de/slogans.php?GInput=r%E4dern&SCheck=1&PerSite=200
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а) позиціонування товару як найкращого. Засобами реалізації цієї 
тактики слугують такі лексико-граматичні індикатори:  

● прикметники/прислівники у вищому ступені порівняння:  
Schon nach einer Woche wirkt die Haut jünger, fester, strahlender (Clarins); 
● прикметники/прислівники у найвищому ступені порівняння у формі 

суперлативу або елативу:  
Der leiseste beutellose Staubsauger auf dem Markt (Bosch); 
● суперлативні прикметники/прислівники для оцінювання рекламованого 

товару  (einzigartig, unübertroffen, leistungsstark, absolut, intensiv тощо):  
Bei meinem Styling gibt es keine bösen Überraschungen. Wella’s 

unübertroffener flexibler Halt (Wellаflex); 
● слова-інтенсифікатори (maximal, höchst, äußerst, so, sehr,  so gut wie, 

zweifellos тощо):  
100% Farbintensität, Diamant-Glanz und maximal langhaltend (Schwarzkopf); 
● бінарні опозиції:  
Weniger Falten. Mehr Hautfeuchtigkeit (Elasten). 
б) покликання на результати експериментів/факти є вагомим 

аргументом, оскільки відображає достовірність, отриману внаслідок 
проведення експерименту чи досліду:  

Nach 3 Wochen täglicher Anwendung: 86% empfinden ihre Haut als weicher, 
82% nehmen einen strahlenden Teint wahr (Clarins); 

в) апеляція до ключових цінностей аудиторії споживачів 
актуалізується через прийом ● апеляції до домінантних концептів німецької 
лінгвоспільноти PFLEGE, SICHERHEIT, GESCHMACK, QUALITÄT, NUTZEN, 
REGENERATION, NATÜRLICHKEIT, SPARSAMKEIT:  

Qualität und Nachhaltigkeit werden bei Miele großgeschrieben. Miele 

Geschirrspüler bieten Ihnen beste Reinigungsleistung bei besonderer Energieeffizienz  

(Miele).  

Стратегія заклику до активних дій може реалізуватися за допомогою 

кількох тактик:  

а) координація поведінки адресата здійснюється через прийоми               

● наголошення на спеціальних пропозиціях, знижках: Ein Jahr Spülmittel gratis 

(Miele) та ● встановлення контакту з потенційним споживачем. Морфо-

синтаксичними індикаторами актуалізації вищезгаданого прийому є 

застосування спонукальних синтаксичних конструкцій: Erfahren Sie mehr unter 

www.Elasten.de (Elasten) та постановка запитань потенційному споживачеві з 

пропозицією допомоги в їх вирішенні: Haben Sie Fragen zu Staatl 

Fachingen?…0800-1008156 (gebührenfrei) (Staatl Fachingen), 

б)  надання контактних даних є завершальним етапом на шляху до 

досягнення перлокутивного ефекту в комерційній рекламній комунікації. 

Завдання рекламістів полягає в тому, щоб відповісти на всі запитання, які 

залишаються нез’ясованими для потенційного споживача. У зв’язку з цим 

практично в кожному КРТ указано номер телефону, електронна пошта чи 

адреса сайту: Mehr Informationen finden Sie unter www. vichy.dе (Vichy). 

 

http://www.elasten.de/
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ВИСНОВКИ 

 

Інтегрований семіотико-синергетичний підхід до вивчення полікодових 

текстів німецької комерційної реклами сприяв комплексному аналізу 

вербальних, невербальних та паравербальних елементів, залучених у  

формування плану вираження та плану змісту сучасних текстових масивів. 

Установлено, що різні семіотичні ресурси полікодових текстів поєднуються в 

одному комунікативному просторі, корелюють між собою, утворюють єдине 

структурно-семантичне та концептуальне ціле, а також здійснюють 

комплексний прагматичний вплив на адресата. 

Сучасний рекламний текст є полікодовим феноменом, про що свідчить 

його структурно-композиційна організація, яка включає вербальні (заголовок, 

підзаголовок, основний текст, слоган, контактні дані), невербальні (фотографії 

рекламованого товару, потенційних споживачів, авторитетних осіб тощо) та 

вербально-невербальні (логотип) складники. Серед невербальних засобів у КРТ 

превалюють іконічні елементи, а саме фотографії. Спостерігається тенденція до 

залучення у смисловий простір текстів піктограм та ідеограм. Паравербальне 

оформлення полікодових КРТ включає шрифт, колір, площинне варіювання 

тексту, відступи в тексті, пунктуаційні знаки, лігатури,  діакритичні знаки 

тощо.  

Семіотичні коди в КРТ вступають у такі види семантичної інтеракції, як 

доповнення, дублювання чи невідповідність. За критерієм „домінувальний 

семіотичний код“ КРТ розподілено на три групи: a) КРТ з домінувальними 

вербально кодованими складниками, б) КРТ з домінувальними невербально 

кодованими складниками та в) КРТ з відносно однаковою значимістю та 

обсягом їхніх вербальних і невербальних структурно-композиційних 

складників. 

Вербальні та невербальні семіотичні ресурси беруть участь у формуванні 

смислу текстів реклами. Апеляція до різних семіотичних ресурсів у процесі 

кодування інформації дозволяє говорити про семіотичну поліапельованість у 

плані вираження концептуального смислу КРТ. У роботі шляхом аналізу 

рекурентності лексем-ідентифікаторів концептів, їх похідних та синонімів 

виокремлено ключові концепти КРТ таких груп товарів, як „Продукти 

харчування та напої“, „Косметика та парфумерія“, „Посуд та побутова техніка“, 

„Транспортні засоби особистого користування“. Установлено, що 

домінантними вербально кодованими концептами КРТ є PFLEGE, 

SICHERHEIT, GESCHMACK, QUALITÄT, NUTZEN, REGENERATION, 

NATÜRLICHKEIT, SPARSAMKEIT, які сформували ядро концептополя 

комерційної реклами. Аналіз невербальних складників КРТ дозволив дослідити 

невербальну версифікацію концептів, серед яких домінантними є SCHÖNHEIT, 

FREUDE, GLÜCK. 
Досягнення комунікативної інтенції адресанта здійснюється через 

комплекс стратегій, тактик і прийомів. Під стратегією у полікодовій комунікації 
варто розуміти сукупність мовленнєвих та немовних дій, спрямованих на 
вирішення комунікативної мети мовця. Спосіб втілення стратегії є тактикою, а 
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тактики – прийомом. Під час розкриття стратегічного потенціалу комерційної 
реклами за основу взято маркетингову модель рекламного впливу AIDA та 
виокремлено такі стратегії: 1) атракційну, 2) пробудження інтересу, 3) 
аргументування та 4) заклику до активних дій. Реалізацію зазначених стратегій 
описано через тріаду інтерсеміотичних ресурсів – вербальних, невербальних та 
паравербальних. 

Для втілення тактик атракційної стратегії автори рекламних текстів 
використовують переважно невербальні та паравербальні семіотичні ресурси, 
серед яких найчастотнішими є іконічні засоби (фотографії рекламованої 
продукції, медійних осіб, потенційних споживачів, спеціалістів у певній галузі 
тощо). Засобами реалізації стратегії пробудження інтересу виступають 
вербальні одиниці, які в КРТ екстеріоризують такі основні тактики, як:               
1) створення заголовків з високим емотивно-сугестивним потенціалом,             
2) пропозиція виходу із проблемної ситуації, 3) порушення структурно-
композиційних норм оформлення рекламного тексту, 4) використання 
запозичень з інших мов, 5) апеляція до експресивного стилістичного 
синтаксису, 6) апеляція до інтертекстуальних феноменів. 

Актуалізацію стратегії аргументування у КРТ забезпечують наступні 
тактики: 1) позиціонування товару як найкращого, 2) апеляція до ключових 
цінностей аудиторії споживачів та 3) покликання на результати 
експериментів/факти. 

 Формування в адресата остаточного переконання щодо придбання 
рекламованої продукції здійснюється за допомогою стратегії заклику до 
активних дій, яка реалізується через кілька тактик: 1) координація поведінки 
адресата та 2) надання контактних даних.    

 Отже, досягнення інтендованого перлокутивного ефекту в КРТ можливе 
через застосування виокремлених стратегій, для реалізації котрих рекламісти 
послуговуються низкою тактик і прийомів. Екстеріоризацію ефективного 
раціонального та емоційного впливу на потенційну цільову аудиторію 
забезпечує комплексне використання вербальних, невербальних і 
паравербальних засобів, які у своїй взаємодії допомагають досягти мети 
комерційної реклами.  

Перспективи подальших розвідок убачаємо в дослідженні семіотичної 
природи рекламних текстів у діахронії, що уможливить визначення значущості 
тих чи інших семіотичних елементів у різні періоди функціювання рекламної 
комунікації. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Семенюк Т. П. Когнітивно-семантичні та прагматичні особливості 

німецькомовних полікодових текстів (на матеріалі комерційної реклами). – 

На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний 

університет. – Запоріжжя, 2017. 

У дисертації досліджено проблему полікодовості сучасної 

німецькомовної комерційної реклами. Систематизовано підходи до тлумачення 

базових понять дослідження, таких як: „текст“, „полікодовий текст“, 
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„рекламний текст“, „концепт“, „семіотична реалізація концепту“, „стратегія“, 

„тактика“. Виокремлено тріаду вербальних, невербальних і паравербальних 

засобів писемної комерційної реклами, з’ясовано види інтеракції між 

вербальними та невербальними складниками. Класифіковано комерційні 

рекламні тексти за критерієм „домінувальний семіотичний код“. 

Досліджено когнітивну специфіку текстів комерційної реклами, які 

диференційовано за чотирма групами товарів, із урахуванням елементів різних 

семіотичних систем. Виокремлено домінантні концепти в кожній з 

аналізованих груп, досліджено їх об’єктивацію через вербальні одиниці та 

версифікацію через засоби невербального коду. Систематизовано ключові 

вербально об’єктивовані концепти та сформовано концептополе комерційної 

реклами. 

Розроблено класифікацію стратегій і тактик комунікативного впливу на 

адресата комерційної реклами. Досліджено актуалізацію прагматичного впливу 

через спектр різнокодових засобів: вербальних, невербальних, паравербальних.  

Ключові слова: полікодовий текст, рекламний текст, вербальні, 

невербальні, паравербальні засоби, іконічні засоби, концепт, стратегія, тактика. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Семенюк Т. П. Когнитивно-семантические и прагматические 

особенности немецкоязычных поликодовых текстов (на материале 

коммерческой рекламы). – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский 

национальный университет. – Запорожье, 2017. 

Диссертация посвящена проблеме поликодовости современной 

немецкоязычной коммерческой рекламы. Систематизированы подходы к 

толкованию базовых понятий исследования: „текст“, „поликодовый текст“, 

„концепт“, „семиотическая реализация концепта“, „стратегия“, „тактика“. В 

работе выделена триада вербальных, невербальных и паравербальных средств 

письменной коммерческой рекламы, выяснены виды интеракции между 

вербальными и невербальными компонентами. Коммерческие рекламные 

тексты классифицированы по критерию „доминантный семиотический код“. 

Исследована когнитивная специфика текстов коммерческой рекламы, 

которые дифференцированы за четырьмя группами товаров, с учетом средств 

разных семиотических систем. Выделены вербально объективированные 

доминантные концепты в каждой из исследуемых групп товаров, исследовано 

их объективацию через вербальные элементы и версификацию через 

невербальные средства. Сформировано концептополе немецкоязычной 

коммерческой рекламы. 

 Разработана классификация стратегий и тактик коммуникативного 

воздействия на адресата коммерческой рекламы. Исследована актуализация 
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прагматического воздействия через спектр разнокодовых средств: вербальных, 

невербальних и паравербальных. 

Ключевые слова: поликодовый текст, рекламный текст, вербальные, 

невербальные, паравербальные средства, иконические средства, концепт, 

стратегия, тактика. 

 

SUMMARY 

 

Semeniuk T. P. Cognitive, Semantic and Pragmatic Peculiarities of 

German Polycode Texts (based on Commercial Advertising). – Manuscript. 

Dissertation for Candidate Degree in Philology (PhD): Specialty 10.02.04 – 

Germanic Languages. – Zaporizhzhia National University. –  Zaporizhzhia, 2017. 

This thesis is devoted to the problem of polycodality of modern written 

communication and focuses on the analysis of cognitive, semantic and pragmatic 

peculiarities of polycode texts of contemporary German advertising. The approaches 

to the interpretation of the basic concepts "text", "polycode text", "concept", 

"semiotic implementation of the concept", "strategy", "tactic" are systematized in the 

research. It has been proved that at the present stage of the development of linguistics 

numerous definitions of the concept of „text“ don’t always correspond to the modern 

scientific visions. To define  the concept "text" it is proposed to take into account its 

semiotic features and to determine this phenomenon as a set of communicative 

elements that interact with each other, form a complex integrative meaning and are 

addressed to recipients in order to achieve a perlocutive effect. 

The research emphasizes that language is only one of the semiotic codes 

involved in the formation of the text meaning. The term "polycode text" has been 

defined as a semiotically heterogeneous complex whose constituents are polycode 

elements that are involved in its structural and semantic organization, interact with 

each other and carry out a complex pragmatic influence on the addressee. 

The paper outlines the triad of verbal, non-verbal and paraverbal means of 

written communication. The elements of non-verbal and paraverbal codes in the texts 

of commercial advertising are systematized. It has been proved that verbal code in the 

advertising texts is represented by different linguistic means – lexical units, idiomatic 

expressions, stylistical devices etc. Such means as font, color, diacritical marks, 

ligatures, plane variation of the text are referred to a paraverbal code. The means of  

non-verbal code are divided into icons (realistic icons, logical-schematic icons, 

symbolic icons, half-schematic icons) and ideographic signs (signs for abstract 

phenomena, numbers, formulas, road signs, smiles etc.). It has been proved that 

realistic (photos) as well as symbolic icons (pictograms, metaphorical images) are the 

dominant non-verbal means in analyzed commercial advertising texts. In the process 

of analyzing empirical material the following types of photographs have been 

distinguished: 1) photographs of advertised goods; 2) photographs of advertised 

goods + a) specialists in their field (professors, doctors, cooks, coaches etc.);                 

b) authoritative persons (athletes, actors, artists), c) potential consumers and              
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3) photographs-metaphors. Advertising texts are also classified according to the 

criterion "dominant semiotic code". 

The analyzed texts of commercial advertising have been divided into four 

groups: "Food and Beverages", "Cosmetics and Perfumery", "Dishes and Appliances" 

and "Personal Vehicles". The verbally objectified and non-verbal versioned 

conceptual dominantes of each of the analyzed groups of goods have been found out 

and the conceptual field of commercial advertising has been formulated. It has been 

established that non-verbally verified concepts duplicate verbally objectified ones in 

all the analyzed groups of texts. The following dominant concepts of commercial 

German advertising have been found: CARE, SAFETY, TASTE, QUALITY, 

REGENERATION, NATURALITY, ECONOMY, COMFORT, PROTECTION, 

SATISFACTION and BEAUTY. 

The pragmatic peculiarities of polycode advertising texts have been 

investigated. The classification of strategies and tactics of communicative influence 

on the addressee of commercial advertising has been developed. The actualization of 

pragmatic influence has been studied in the research through the spectrum of 

heterogenous means (verbal, non-verbal, paraverbal) within such strategies as 

attraction, awaking of interest, argumentation and calling for active actions. 

Key words: polycode text, advertising text, verbal, non-verbal, paraverbal 

means, iconic means, concept, strategy, tactic. 
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