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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Семантична структура слова є складною багаторівневою системою, при 

цьому визнається, що денотативне значення слова пов’язане з 

інтелектуальною функцією мови, а конотативне значення є додатковою – 

прагматичною − інформацією, яка виконує комунікативну, емотивну, 

волюнтативну, апелятивну, естетичну функції. Намагання впливати на 

співрозмовника найкращим чином спричинює необхідність використання 

прагматичної конотації як експресивно-емоційно-оцінного змісту слова або 

виразу. Дослідження поняття прагматики мови в семантичній системі вимагає 

всебічного розгляду та детального аналізу засобів реалізації комунікативного наміру 

мовця, що виражається в застосуванні конотативного значення слова та конотації з 

прагматичними цілями.  

Реферована дисертація присвячена дослідженню емотивно-прагматичної 

конотації в текстах-коментарях сучасної німецькомовної газетної публіцистики з 

позицій теорій номінації, лексичної семантики, функціональної стилістики та 

лінгвістичної прагматики, зокрема прагматичної конотації. Інтерес мовознавців до 

емоційно-оцінних, експресивно, функціонально та прагматично забарвлених слів 

зумовлений активним використанням цих лексем мовцями, особливо в текстах 

коментаря газетно-публіцистичного стилю. 

Різним аспектам і напрямам лінгвістичних досліджень конотації, 

експресивного словотвору та фразеології присвячено праці Н. Г. Іщенко, 

Н. Г. Ходаковської, І. В. Арнольд, М. П. Брандес, М. В. Гамзюка, Н. А. Середи. 

Питаннями вивчення ескспресивнгого синтаксису займалися О. В. Александрова, 

Е. М. Береговська, Е. С. Геллер, О. П. Сковородников, P. Braun, W. Fleischer, K-

H. Göttert. Експресивний, оцінний та емотивний компоненти конотації на матеріалі 

різних мов досліджено у працях І. В. Арнольд, Ш.  Баллі, Л. М. Васильєва, 

В. І. Говердовського, Н. Г. Іщенко, Н. Н. Кожиної, В. М. Телії, K. Bochmann, 

G. Lerchner. 

Способи й засоби експлікування конотації пов’язують із певними 

функціональними стилями, жанрами М. М. Бахтін, Н. О. Бойченко, В. І. Ільченко, 

Г. Б. Мінчак, М. Ю. Федосюк, Т. В. Шмелева та ін. Функціональний стиль преси та 

публіцистики об’єднує всі форми друкованих засобів масової інформації. 

Мовленнєва експресія в сучасній газетній публіцистиці покликана емоційно 

впливати на читача, спонукає його давати власну оцінку певним явищам, подіям, 

фактам, що сприяє кращому розумінню інформації. Коментар як жанровий різновид 

стилю преси та публіцистики був об’єктом лінгвістичних досліджень у працях 

Ю. Є. Кійка, Г. Ленка, Marcin Michoń , W. Nowak, H. Ramge. 

Емотивно-прагматична конотація мовних одиниць, їхні семантичні, 

стилістичні, стильові та функціональні властивості в текстах жанру «коментар» має 

свої особливості в німецькомовному текстовому вимірі. Емотивно-прагматична 

конотація в дослідженні пов’язана з прагматичною конотованістю мовних одиниць, 
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яка зумовлена наявністю в структурі лексем поряд з логіко-предметним, поняттєво-

семантичним та емотивно-конотативним складниками прагматичного компонента. 

Водночас, незважаючи на значне зацікавлення дослідників проблемою 

емотивно-прагматичної конотації на широкому мовному, мовленнєвому і 

текстовому просторі, невирішеним залишається питання щодо суті емотивно-

прагматичної конотації мовних одиниць, їхніх семантичних, стилістичних, 

стильових і функціональних властивостей. 

Актуальність обраної теми пов’язана з останніми тенденціями в сучасній 

лінгвістиці розглядати мовні явища в динаміці мовленнєвого функціонування, що 

ставить у центр дослідження реалізацію сукупності категорій і параметрів 

прагматики мови для вивчення конотативної семантики, для відбору мовних 

одиниць та умов їхнього вживання в комунікативних ситуаціях; визначена 

спрямуванням комунікативної лінгвістики на вивчення функціональних стилів і 

жанрів, зокрема газетної публіцистики. Специфіка коментаря як жанрового 

різновиду газетно-публіцистичного стилю зумовлює необхідність установлення 

позамовних і мовних чинників, їхньої емотивно-прагматичної конотованості, що 

знаходять реалізацію в текстовій площині коментаря. 

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

профілю досліджень, які проводить кафедра англійської філології та перекладу імені 

Д. І. Квеселевича навчально-наукового Інституту іноземної філології 

Житомирського державного університету імені Івана Франка в межах комплексної 

наукової теми «Системно-структурний та когнітивно-комунікативний аспекти 

дослідження одиниць мови» (номер державної реєстрації 0112U002273). Тему 

роботи затверджено вченою радою Житомирського державного університету імені 

Івана Франка (протокол № 6 від 25 грудня 2009 року) та уточнено (протокол № 4 від 

22 листопада 2013 р.). 

Мета наукової праці полягає у визначенні мовних та мовленнєвих засобів 

реалізації емотивно-прагматичної конотації мовленнєвого жанру «коментар» у 

сучасній німецькомовній газетній публіцистиці. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

- систематизувати теоретичні засади дослідження емотивно-прагматичної 

конотації мовленнєвого жанру «коментар» у текстах сучасної німецькомовної 

газетної публіцистики; 

- розкрити методологічне підґрунтя дослідження емотивно-прагматичної 

конотації мовленнєвого жанру «коментар»; 

- проаналізувати газетну публіцистику та її жанрові різновиди в сучасній 

лінгвістиці; 

- охарактеризувати мовленнєвий жанр «коментар»; 

- виявити і проаналізувати композиційно-мовленнєві форми жанру 

«коментар»; 

- обґрунтувати емотивно-прагматичну конотацію як семантичну, стилістичну 

та функціонально-стилістичну категорію; 
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- дослідити прагматичну специфіку та прагматичні функції мовленнєвого 

жанру «коментар»; 

- визначити особливості функціонування емотивно-прагматично маркованих 

лексичних, словотвірних, граматичних засобів мовленнєвого жанру «коментар» у 

текстах сучасної німецькомовної газетної публіцистики. 

Об’єкт дослідження − німецькомовний коментар як жанровий різновид 

німецької газетної публіцистики. 

Предметом розвідки є мовні засоби вираження емотивно-прагматичної 

конотації в текстах коментаря сучасної німецькомовної газетної публіцистики. 

Матеріалом дослідження слугували 5000 конотованих мовних одиниць, 

дібраних із текстів друкованих німецькомовних газетних видань, а також онлайн- 

версій німецької газетної преси (2006 – 2016 рр.), що забезпечує достовірність 

результатів. Зокрема, у дисертації розглянуто тексти, надруковані в рубриці 

«Коментар» у таких виданнях: «Die Welt», «Die Zeit», «Frankfurter Allgemeiner 

Zeitung», «Süddeutsche Zeitung», «das Bild» та ін. 

Теоретико-методологічне підґрунтя дисертації має інтегрований характер, 

базується на застосуванні здобутків досліджень функціональних стилів 

(І. В. Арнольд, Ф. Бацевича. В. В. Богуславської, І. Р. Гальперіна, 

Т. Г. Добросклонської, М. М. Кожиної, С. І. Потапенко, Е. Г. Різель, Г. Я. Солганик, 

А. А. Тертичного, H. Burger), їхніх жанрових реалізацій і ґрунтується на 

функціонально-семантичному та лінгвостилістичному підходах до інтерпретації 

газетно-публіцистичних текстів, сукупності мовних засобів та їхньої реалізації в 

мовленнєвих жанрах, що призводить до якісних змін у тлумаченні мовних і 

мовленнєвих явищ. 

Для досягнення мети та виконання поставлених завдань у праці використано 

комплекс загальнонаукових і спеціальних лінгвістичних методів: метод аналізу 

науково-теоретичних джерел – для висвітлення методологічних 

аспектів, релевантних проблематиці дослідження; дефініційний аналіз – для 

пояснення сутності ключових понять дисертаційної розвідки: «публіцистичний 

текст», «мовленнєвий жанр», «коментар»; метод суцільної вибірки – для відбору 

емпіричного матеріалу; компонентний аналіз – для виявлення в семантичній 

структурі слів інтегрованої або диференційованої конотативної семи; 

лінгвостилістичний аналіз використано для визначення мовних засобів 

мовленнєвого жанру «коментар», які слугують стилістичними та функціональними 

засобами конотації; лінгвопрагматичний аналіз – для виявлення прагматичної 

спрямованості лексичних одиниць і текстів-коментарів; концептуальний аналіз – для 

встановлення ролі концептуальної метафори у формуванні оцінної та експресивної 

конотації. У роботі використано описовий метод – для характеристики та оцінки 

мовних одиниць, для виокремлення комунікативно-прагматичних особливостей 

словотвірних засобів експлікації прагматичної конотації. Аналіз словникових 

дефініцій дав змогу визначити семну структуру мовних одиниць, оскільки 

досліджувана конотація слів позиціонується в прагматичному макрокомпоненті 

значення. Використання контекстуального аналізу сприяло уточненню значення 
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лексичної одиниці, що реалізується в конкретному контексті, визначенню 

компонетів конотації. Використання кількісного методу забезпечило об’єктивну 

оцінку одержаним якісним характеристикам; описово-аналітичний метод дозволив 

висвітлити результати дослідження, сформулювати висновки та окреслити 

перспективи майбутніх досліджень.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що на матеріалі 

німецькомовної газетної публіцистики вперше визначено категорію «емотивно-

прагматична конотація»; обгрунтовано прагматичний підхід до вивчення 

мовленнєвого жанру «коментар» як різновиду німецькомовної газетної 

публіцистики; представлено коментар як комплексний феномен, у якому 

реалізується оцінність, експресивність та образність мовних і мовленнєвих одиниць 

для здійснення прагматичного впливу на читача; доведено, що жанрові 

характеристики коментаря визначаються комунікативно-прагматичними цілями, що 

зумовлює відповідний вибір мовних та мовленнєвих засобів різних рівнів; виявлено 

стилістично та функціонально марковані засоби емотивно-прагматичної конотації; 

систематизовано й описано мовностилістичні засоби створення експресивності в 

текстах-коментарях сучасної німецькомовної газетної публіцистики на лексичному, 

словотвірному й синтаксичному рівнях. 

Теоретична цінність дисертації полягає в тому, що результати дослідження є 

внеском до таких мовознавчих наук, як функціональна стилістика (схарактеризовано 

стиль газетної публіцистики, його мовні риси та їх вплив на функції мови), 

семасіологія (уточнено поняття «маркована лексика», запропоновано її типологію, 

визначено специфіку прагматично конотованих одиниць), лінгвістична прагматика 

(з позицій прагматики схарактеризовано конотації, зумовлені словотвірними, 

лексичними, стилістичними та граматичними засобами), теорія жанрів (уточнено 

жанр «коментар»). Отримані дані поглиблюють і розширюють наявні уявлення про 

емотивно-прагматичну конотацію, її взаємовідносини та взаємодію зі стилістичною, 

стильовою маркованістю, жанровими, мовними та позамовними рисами текстів-

коментарів. 

Практичне значення роботи визначається можливістю використання її 

результатів у навчальній роботі: у викладанні нормативних курсів із лексикології 

(розділ «Семантика лексичних одиниць») і стилістики (розділ «Функціональні 

стилі») німецької мови, у розробленні та впровадженні спецкурсів із прагматики 

(розділи «Прагматика мови» та «Прагматика тексту»), жанрознавства (розділ 

«Теорія мовленнєвих жанрів»). Результати дослідження є практично значущими в 

навчально-методичній роботі – при укладанні підручників, навчальних і методичних 

посібників із зазначених дисциплін.  

Апробація роботи. Основні положення дисертації було представлено на 

дев’яти науково-методичних та науково-практичних конференціях: міжнародних − 

ХІХ конференція «Мова і культура» імені проф. Сергія Бураго (Київ, 2010); 

«Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у 

вищих навчальних закладах» (Львів, 2010); «Ars grammatica. Грамматические 

исследования» (Мінськ, 2010); «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» 
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(Харків, 2011); «Пріоритети германського та романського мовознавства» (Луцьк, 

2011); «Стан та перспективи лінгвістики фахових мов та термінознавства в Україні» 

(Чернівці, 2011); «Іноземна філологія у ХХІ столітті» (Запоріжжя 2012); 

«Міжкультурна комунікація: Мова – Культура – Особистість» (Осторог, 2013); 

«Еuropean applied sciences: modern approaches in scientific researches» (Штутгарт, 

2014) та 2 всеукраїнських – «Лінгвістика та лінгводидактика: надбання, актуальні 

проблеми, перспективи розвитку» (Бердянськ, 2011); «Сучасний стан і перспективи 

лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу» (Житомир, 2012).  

Публікації. Положення дисертаційного дослідження висвітлено в 10 

одноосібних публікаціях, з них шість статей опубліковано у виданнях, що входять 

до переліку ДАК України як фахові, одна стаття – в іноземному виданні 

(Німеччина), троє тез – у матеріалах наукових конференцій. 

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів із 

висновками до кожного з них, загальних висновків, списку використаних джерел 

(359 найменування, з яких 64 – іноземними мовами), списку довідкової літератури 

(6 найменувань), джерел ілюстративного матеріалу (63 найменування). Повний 

обсяг дисертації – 255 сторінок, основний зміст викладено на 186 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано вибір теми, розкрито її актуальність, визначено мету, 

завдання, об’єкт і предмет дослідження, розкрито наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення, описано методи аналізу, сформульовано основні положення, 

винесені на захист, репрезентовано дані про апробацію результатів дослідження. 

У першому розділі «Теоретичні засади досліджень емотивно-прагматичної 

конотації мовленнєвого жанру «коментар» закладено основи дослідження 

прагматики та конотації, охарактеризовано стиль газетної публіцистики та 

мовленнєвий жанр «коментар», його мовні й позамовні особливості та їх реалізацію 

в текстах. Проаналізовано композиційну організацію тексту-коментаря, досліджено 

його прагматичні функції. 

У науковій літературі є розходження у визначенні функціонального 

публіцистичного стилю мовлення. До терміну публіцистичний стиль як синоніми 

використовують номінації газетний, газетно-публіцистичний і газетно-журнальний 

стиль, основна сфера застосування яких – преса. 

У нашій роботі вважаємо за доцільне використання терміну «газетно-

публіцистичний стиль». Цей функціональний різновид мови охоплює масові 

популярні політичні тексти, що впливають на актуальні суспільно-політичні 

процеси оперативним документальним відображенням, що базуються на їх ідейно-

політичному осмисленні та емоційно вираженій оцінці. 

Для цього стилю характерне передавання актуальної інформації, активна 

громадська позиція адресанта, формування оцінної позиції в адресата, 

рівноправність письмової та усної форм утілення, наявність організованого 

спілкування адресанта й адресата, активне використання вербальних та, якщо 

можливо, невербальних (зорових, слухових) включень і різних доповнень. 
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Газетно-публіцистичний стиль є складним явищем, якому властиві 

динамічність, мінливість, відкритість. Будь-які суспільні зміни знаходять своє 

відображення в публіцистичних текстах. Газета, щоб бути дійсно актуальною, 

повинна не лише інформувати, але й висвітлювати складні проблеми, породжені 

життям, знаходити й пропонувати шляхи їх вирішення. 

Стиль газетної публіцистики з-поміж інших функціональних стилів 

вирізняється мовними, мовленнєвими та прагматичними характеристиками. 

Позамовна залежніть газетно-публіцистичного стилю зумовлює його мовні та 

позамовні риси.  

Мовні риси газетно-публіцистичного стилю представлені через специфіку 

вибору лексичних одиниць: використання готових мовленнєвих формул, кліше, 

спеціальної газетної професійної лексики, стійких мовних зворотів, термінів із 

різних галузей та одиниць інших функціональних стилів, запозичень, стилістично-

образних засобів; словотвірних моделей (оцінна афіксація, словоскладання, 

абревіатури); морфологічних форм (уживання здебільшого часової форми Präsens, 

використання прикметників у формі найвищого ступеня порівняння для 

передавання експресивності, прикметників – у функції епітетів, прикметників-

колоративів, дієприкметників, числівників); синтаксичних структур (прості  та 

складні синтаксичні конструкції). Така організація мовного матеріалу в текстах 

газетно-публіцистичного стилю свідчить про одночасну тенденцію до стандарту та 

експресії. Оцінка, виражена публіцистом, здебільшого емоційно забарвлена, виклад 

розрахований на емоційний вплив, який досягається використанням емоційно-

експресивної лексики, що має оцінний характер і виражає позитивне/негативне 

ставлення до предмета. 

Виділення позамовних факторів в окрему групу пов’язано з характерною 

ознакою газетного стилю, а саме його спрямуванням вплинути на читача: не лише 

точно, доступно та яскраво інформувати, але й викликати в нього певне ставлення 

до подій, спонукати до діяльності, змінити погляди чи сформувати нові. До основних 

позамовних чинників ми відносимо форму, вид, тип мови, сферу спілкування, 

специфіку медіа-каналу, авторство, мовний смак, а також особливості аудиторії та 

невербальні комунікативні засоби. Визначна роль у газетній позамовній лінгвістиці 

належить співвідношенню факторів «адресант (автор тексту)» – «адресат». Решта 

чинників доповнюють або корегують дію основних. 

Призначення публіцистичного стилю – переконувати, впливати на людей, 

формувати в них правильне ставлення до суспільних проблем, повідомляти 

інформацію, що має суспільно-політичне значення. Прагматична специфіка 

публіцистики та преси виявляється у функціях, які вони виконують, основними з 

них є комунікативна в сукупності з інформаційною, функція впливу, пізнавальна 

(евристична), емоційно-експресивна, спонукальна, ідеологічна та функція 

формування мовного смаку. 

З огляду на жанрову палітру німецькомовної публіцистики коментар як вид 

тексту належить до аналітичного класу газетного типу. Мета коментаря − 

інтерпретація та роз’яснення подій, явищ суспільного життя, проте його 
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найважливіша роль полягає в передаванні певної думки. Коментар характеризується 

мовними та позамовними факторами. З позицій газетної позамовної лінгвістики 

мовленнєвий жанр «коментар» як один із підвидів газетної публіцистики має такі 

характеристики: 1) регулярність рубрики; 2) чітка позиція автора (наявність 

фотографії, інформація про нього). Застосовуючи різні класифікаційні виміри, 

кваліфікуємо автора коментаря як постійного/регулярного; експерта − журналіста; 

критика – порадника − співрозмовника; 3) об’єктивність викладу матеріалу (фактаж, 

роки, цитування та ін.). 

Значну увагу акцентуємо на розгляді композиційної організації коментаря, 

який має свою структурну та семантичну специфіку. Серед структурних частин 

виокремлено наявність факту (теми), який коментують, заголовка, вступу, основної 

частини та підсумку тексту − коментаря, а також підзаголовка, який виділяють 

жирним шрифтом. Інформація, подана в анотації, здебільшого містить оцінку автора 

та запитання до читача. Експресивність заголовка забезпечується використанням 

окличних речень, риторичних питань, еліптичних речень, бездієслівних фраз, 

багатозначних слів для досягнення ефекту новизни, привертання уваги; наявністю 

штампів та кліше у сполученні з експресивністю; наявністю стилістично-образних 

засобів (гра слів − метафора, фразеологізми та ін.). Важливе значення також має 

закінчення коментаря, що може звучати як висновок, попередній висновок, інтрига, 

контрдумка, ретроспекція, перспектива, парадокс, прогноз, припущення, реакція на 

подію. 

Мовленнєвий жанр «коментар» має яскраво виражену прагматичну 

спрямованість, що й визначає вибір відповідних мовних засобів у кожному 

конкретному тексті. У процесі дослідження розрізняємо такі функції коментаря, як 

аргументативна та пояснювальна, яка дає відповіді на наступні комплекси питань: 

а) розуміння причин певних зв’язків і фонових подій: чому щось сталося; б) 

пояснення наміру: для чого хтось щось робить; в) пояснення функціонування: як 

саме щось сталося. Вихідний пункт аргументації − речення (також називають 

припущення або тезу), зміст якого є спірним. Для того, щоб підтримати аргумент як 

доказ тези, необхідно зробити наступний крок в аргументації – встановити правило 

(також основне положення, базову умову), яке робить аргумент дійсним, завжди має 

узагальнювальний характер та в разі теоретичних знань базується на загальних 

знаннях. Будь-яка аргументація може проходити так: теза-глоса не припускає 

жартівливої критики, аргумент не належить до ядра висловлювання тексту, правило, 

що порушує/перевищує свободу висловлювання думки, підтримка. Панівними 

функціями коментаря вважаємо оцінну (оцінка події, стану, вираження авторського 

ставлення до цього), експресивну, інформативну (функція повідомлення) та впливову 

(вплив на читача).  

Функція коментаря – оцінка − виявляється у трьох зразках оцінювальних 

речень: 

- «Х є добре» в етичній сфері соціального світу; 

- «Х є гарно» в естетичній сфері мистецтва; 

- «Х є корисно» в практичній сфері світу (нештучних) артефактів. 
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Оцінність як невід’ємна частина прагматичного впливу реалізується в текстах-

коментарях. 

У другому розділі «Методологія та методика дослідження емотивно-

прагматичної конотації мовленнєвого жанру «коментар» проаналізовано 

методологічні засади дослідження прагматичної конотації та мовленнєвого жанру 

«коментар»; визначено категорію «емотивно-прагматична конотація» та її функції в 

сучасній німецькомовній газетній публіцистиці; висвітлено методологічні засади 

дослідження прагматично конотованих мовних одиниць. 

Жанри журналістики розглядають у стилістичному аспекті як складники 

одного функціонального стилю мови – публіцистичного, а їх аналіз здійснюють у 

термінах традиційної функціональної стилістики. У лінгвістичному плані жанри 

співвідносяться з функціональними стилями, кожен із яких є сукупністю конкретних 

жанрів, прийнятих у цій сфері спілкування. Певна функція (наукова, технічна, 

публіцистична, ділова, побутова) та певні, специфічні для кожної сфери умови 

мовленнєвого спілкування породжують певні жанри, тобто певні, відносно стійкі 

тематичні, композиційні та стилістичні типи висловлювань. Цілком природно, 

наприклад, що в таких газетних жанрах, як репортаж, стаття, інтерв’ю, коментар, 

значну роль відіграє газетна лексика. Водночас, залежно від питання, що розглядає 

автор, від теми, завдання публіциста в газетному тексті, можливе використання 

наукової лексики, технічної термінології, зворотів художньої та розмовної мови. Для 

жанру суттєвим є не сам факт такого використання, а специфіка взаємодії мовних 

одиниць, тобто важливими є власне стилістичні параметри (особливості структур, 

що використовуються). 

Мовленнєвий жанр визначаємо як окреслений у межах певного 

функціонального стилю вид мовленнєвого твору, що характеризується єдністю 

конструктивного принципу, своєрідністю композиційної організації матеріалу та 

використаних стилістичних фігур. Розмаїття підходів до вивчення жанрів стилю 

преси та публіцистики можна звести до кількох основних: формально-структурного, 

функціонального, комунікативного та когнітивного, які трактуються як 

взаємопов’язані та взаємодоповнювальні. 

Категорія емотивності в тексті відображає різні види емоційного змісту: з 

одного боку, емоція входить у когнітивний зміст тексту; з іншого – складає частину 

прагматичних стратегій автора тексту. Вияв різних елементів емотивного змісту 

текстів, урахування їхніх функціональних особливостей зумовлює існування груп 

функцій, притаманних текстовій емотивності: за співвідношенням емотивної і 

раціональної інформації в тексті, за прагматичними завданнями (емоційне 

самовираження автора, емоційна оцінка, емоційний прагматичний вплив на 

адресата). Співіснування в тексті емотивного змісту та його прагматичного впливу 

на читача зумовлює введення емотивно-прагматичної конотації. 

У зв’язку з цим під емотивно-прагматичною конотацією розуміємо 

взаємодію емотивного та прагматичного компонентів у семантиці слова, 

враховуючи при цьому прагматичну ситуацію та прагматичні параметри 

комунікантів у процесі функціонування слова в мовленні. 
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У процесі дослідження емотивно-прагматичної конотації визначаємо наступні її 

функції: 

-емотивну, спрямовану на передавання почуттів мовця: Die Gute-Laune-

Kanzlerin Angela Merkel verkündet unterdessen unentwegt, Deutschland könne in zehn 

Jahren wirtschaftlich wieder zu den drei besten Staaten Europas zählen; 

-волюнтативну, що передбачає спонукання адресата до дії та може 

реалізовуватися через експресивно-оцінні слова (пор. profitabel – lukrative): Doch die 

hohen Einstiegspreise machen das Geschäft weniger profitabel. Waffen an Syrien sind für 

Wladimir Putin also kein lukratives Geschäft, sondern eine notwendige Ausgabe, um 

Größeres zu erreichen; 

-апелятивну: Was macht die britische Insel so attraktiv? An militärischer Macht 

kann es nicht liegen, an der britischen Politik, so unscharf, wie sie ist, auch nicht und auch 

nicht an der britischen Wirtschaft, ächzend unter den Bedingungen der Austerity; 

-контактовстановлювальну, яка полягає у прояві уваги до присутніх: Danke, 

Ihr unbeirrbarer Pragmatiker der Macht; 

-естетичну (вплив на естетичне почуття): Wie viel angenehmer ist es dagegen, 

mit einem echten deutschen Freund und Sangesbruder zu speisen. Das Ergebnis 

gemeinsamen Singens hatte Steinmeier im Gepäck: die Platte "Deutschland", die die 

beiden Minister zusammen mit dem deutsch-türkischen Sänger Muhabbet vor Monatsfrist 

in einem Berliner Studio aufgenommen haben. Das war ein denkwürdiger Auftritt. 

Використання певних образів сприяє більшій виразності та експресивності 

повідомлення. 

Емотивно-прагматична конотація розкривається через використання одного й 

того ж слова для відтворення різних смислових контекстів. Наприклад, прагматична 

конотація лексеми belasten утворюється на основі переосмислення значення слова в 

різних контекстах: Sie belasten den Magen jedoch wenig, weil sie schon größtenteils 

während des Mälzprozesses abgebaut werden. Politische Krisen belasten die Märkte. У 

першому реченні актуалізується пряме значення belasten − обтяжувати шлунок. У 

другому реченні − переносне значення − політичні кризи навантажують ринки. 

Засоби емотивно-прагматичної конотації сприяють висловленню думок, інтенцій 

або почуттів найбільш точно, відповідно до ситуації спілкування.  

У третьому розділі «Функціонування прагматично-маркованих мовних 

одиниць у мовленнєвому жанрі «коментар»  визначено мовні засоби вираження 

емотивно-прагматичної конотації, розглянуто особливості їхнього функціонування в 

текстах-коментарях німецькомовної газетної публіцистики. 

Засоби вираження емотивно-прагматичної конотації мають системно-рівневий 

характер і реалізуються лексичними, словотвірними, морфологічними та 

синтаксичними засобами. Використаний семантико-прагматичний підхід у 

характеристиці маркованих слів полягає в тому, що: 

- у процесі функціонування слів у мовленні їхні семантичні, соціальні, 

соціолінгвістичні та стилістичні особливості набувають прагматичної релевантності, 

спостерігається перехід від структурно-семантичного аналізу до семантико-

прагматичного;  
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- мовні одиниці розглядають у єдності семантико-прагматичного та 

функціонального підходів; 

- взаємозв’язок мови і мовлення, який відображається у функціонуванні 

мовних нейтральних слів, з одного боку, та функціонуванні прагматично 

маркованих одиниць, з іншого; 

- адекватне вживання мовних одиниць у конкретному комунікативному акті; 

- урахування прагматичної ситуації і прагматичних параметрів мовної одиниці 

в мовленні. 

Прагматичний компонент у структурі лексичного значення стає необхідним 

складником, він визначає прагматичні параметри вживання мовних одиниць, 

основні умови реалізації саме прагматичного компонента, його залежність від сфер 

уживання  прагматично маркованих одиниць, формує прагматичне значення.  

Вважаємо, що майже всі мовні засоби реалізують прагматичну конотацію: 

значення слів, метафора, похідні слова, фразеологічні одиниці, певні типи 

синтаксичних конструкцій, стилістичні засоби. 

Серед лексичних засобів вираження прагматичної конотації значне місце 

посідають: 

- запозичення (Piraten-Prototyp, Computer-AG, , Steuer-CDs; Feedback, das 

Internet, Software, diese Deals, Dealer). Найбільш продуктивними серед частин мови 

є запозичення-іменники, які сприяють реалізації прагматичної функції текстів-

коментарів, та прикметники: brillant – brillante, Royale, attraktiv, nationaler, clevere. 

Одним із найпотужніших маркерів є англоамериканізми; 

 - терміни функціонують у мові преси та публіцистики здебільшого у прямому 

значенні та є засобом передавання фахової інформації (Angriffen). Використання 

термінів у переносному значенні забезпечує яскравість та виразність тексту 

коментаря (Kapillaren des Umverteilungsapparates). Фактичний матеріал дослідження 

дозволив виділити три групи термінів, уживаних у переносному значенні: 

вузькоспеціальні (Derivategeschäfte ); терміни з різних галузей, зокрема математичні 

(Grenzwerte); терміни зі спортивної та військової сфер (Der Endkampf). 

Використання термінів у коментарях як жанровому різновиді газетної публіцистики 

сприяє втіленню експресивної та оцінної функцій цих текстів через актуалізацію 

конотативних сем; 

- професіоналізми досить часто використовують у текстах-коментарях для 

подавання достовірної та детальної інформації про певні явища, події, факти: 

(Ausbeutung, prekäre Bezahlung, enorme Arbeitsverdichtung, Mobbing und Burn-out in 

Serie). Професійну лексику в текстах преси та публіцистики використовують для 

стилізації тексту під час виконання інформативної функції; стислості – з метою 

економії мовленнєвих засобів; створення образності та емоційності – під час 

реалізації функцій інформування та впливу. 

Терміни та професійні слова в текстах коментарів слугують засобом 

вираження прагматичної конотації, коли вони вживаються в переносному значенні, 

тобто зазнають детермінологізації і тим самим визначають прагматичну специфіку 

коментаря, формуючи експресивність та оцінність повідомлення. 
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Морфологічними засобами вираження прагматичної конотації є використання 

артиклів (der Mensch (людина – без оцінки) та das Mensch (про жінку – негативна 

оцінка); форм множини іменників (das Ding – die Dinge (предмет, предмети – без 

оцінки); das Ding – die Dinger (непотріб – негативна оцінка); форм вищого та 

найвищого ступенів порівняння прикметників (Millionen Sparer dürfen nicht länger 

die Deppen der Nation sein); експресивне використання форм теперішнього часу для 

опису подій у минулому (Ein bedeckter Samstagmorgen in Berlins Mitte. Touristen 

strömen in die Architekturdenkmäler der Hackeschen Höfe, Geschäfte, Bars und Cafes. 

Entspannte Einheimische sitzen mit Esresso, Zeitungen und Laptops in den etwas 

versteckten Seitenstraßen. Dann zieht der Demonstrationszug gegen das Sparpaket der 

Regierung vorbei). 

У процесі аналізу особливостей творення лексем у текстах-коментарях 

установлено, що найуживанішими способами словотворення є складні утворення та 

афіксація. Менш репрезентативними виявилися конвертовані лексичні одиниці та 

скорочення. Мовні одиниці словотвірного міжрівневого характеру охоплюють усі 

способи словотвору. Потужним словотвірним засобом, який виражає прагматичну 

конотацію, є афіксація. Суфікси -keit, -ei  здебільшого мають негативне забарвлення 

(die Bestechlichkeit,  die Schreiberei). 

У процесі дослідження текстів-коментарів серед найбільш типових суфіксів і 

префіксів, які утворюють афіксальний засіб експлікації прагматичної 

конотативності, було виокремлено прикметникові префікси та суфікси: для 

передавання позитивної забарвленості, зокрема -erz (erzgescheit); для експлікації 

негативної конотації, зокрема суфікс -іsch (närrisch). Проте контекстуально 

позитивно конотоване слово може набувати протилежного забарвлення через 

експлікацію іронічного компонента значення, наприклад іменникові суфікси -keit/-

heit (Doofheit); для експлікації негативної конотації, іронічного компонента значення 

– -chen (Späßchen). 

Найбільш продуктивними моделями утворення прагмаконотованої лексики є 

субстантивні та ад’єктивні композити-емотиви. Продуктивність словотвірних 

моделей при експлікуванні конотації залежить від того, наскільки самостійне їхнє 

лексичне значення. Конотативне значення може міститися в будь-якому з 

компонентів композита. 

Субстантивні композити-емотиви ґрунтуються переважно на морфологічній 

класифікації й утворюються за такими моделями:  

1) Sub. + Sub. → Sub. (Schweinehund, Spaßkanone, Beschäftigungsprojekt);  

2) Adj. + Sub. → Sub. (Schwachkopf, Grünschnabel; Sozialversicherung):  

3) Sub. + Verb → Sub. (Spaßmacher, Sachbearbeiter); 

4) Adj. (Adv.) + Verb → Sub. (Miesmacher, Schwarzseher); 

5) Pron. + Verb. → Sub. (Selbstquälerei, Selbstzerfleischung);  

Ад’єктивні композити мають такі структурні моделі: 

1)  Adj. + Adj. → Adj. (lupenrei-demokratischen, bitterkalt). 

2)  Sub. + Adj. → Adj. (saublöd, zornrot).  

3)  Sub. + Part II. → Adj. (angstverzerrt).  
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4) Sub. + Part I. → Adj. / Adv. (atemberaubend).

В атрибутивному словоскладанні як перший, так і другий компоненти можуть 

передавати прагматичну конотацію: Ein Bergfex allerdings ist er nicht. 

Емпіричний матеріал дослідження дозволив нам виокремити складно-похідну 

модель: Verb + Adj. → Adj. (zanksüchtig, sehnsüchtig): Es ist wenige Minuten nach 

zwölf, sehnsüchtig wartet der CSU-Chef auf den neuen Innenminister Hans-Peter 

Friedrich.  

У досліджуваних німецьких текстах-коментарях автори вдаються до 

конвертованих лексичних одиниць. Аналіз матеріалу дав підстави виокремити 

наступні найуживаніші типи відповідно до напряму переходу слова з однієї частини 

мови в іншу – від іменника до дієслова (ölen), від дієслова до іменника (verfahren), 

від прикметника до дієслова (lockern), які в текстах-коментарях виконують певну 

прагматичну функцію. 

Скорочення слугують засобом створення експресивності, відтворюючи 

елементи розмовного мовлення. Скорочення та вихідна форма слова або 

словосполучення можуть відрізнятися конотативним значенням. Використання 

скорочень заощаджує місце на газетних шпальтах. Найпоширенішими видами 

скорочень у текстах-коментарях є апокопа (Bock Ü Bockbier, Labor Ü Laboratorium), 

афереза (Bus Ü Omnibus, lenzen Ü faulenzen), синкопа (Kripo – Kriminalpolizei).  

Встановлено, що яскравим засобом вираження  емотивно-прагматичної 

конотації в текстах-коментарях є наступні стилістичні засоби: порівняння (wie das 

Amen in der Kirche; als leuchtendes Vorbild), гіпербола (einen Empörungs –Tsunami), 

фразеологізми (Krise vom Zaun gebrochen), епітети (liebenswürdig). Уживання 

стилістично маркованих одиниць відображає емоційне ставлення автора до проблем, 

до персоналій, що обговорюються.  

У дослідженні образність є частиною конотації поряд з емотивністю, 

експресивністю та оцінністю. Мовна й образна експресивність відображає наочне 

уявлення дійсності за допомогою словесних образів.  Основними засобами 

образності є: метонімія – використовується як стилістичний засіб  для вираження 

прагматичної конотації в текстах-коментарях (Grunschnabel, Faulwanst); метафора, 

яка має подвійну сутність –засіб мови та поетична фігура. Образний компонент 

прагматичної конотації реалізується через використання концептуальних метафор 

(Säulen dieser Demokratie). Емпіричний матеріал дослідження дозволив  виокремити 

такі метафоричні моделі: фізіологічну, сільськогосподарську, кулінарну, театральну, 

архітектурну, медичну. Метафора є засобом формування оцінних уявлень – 

позитивних, негативних і нейтральних, а також найважливішим риторичним 

засобом, а метонімія є засобом конотації.
У ході дослідження визначаємо функціонально марковану лексику як таку, 

одиниці якої мають у своєму лексичному значенні об’єктивно-поняттєве значення 

та компоненти, що мають суб’єктивний характер – емоційність, експресивність, 

образність, оцінність, і функціонує в текстах певного функціонального стилю. 

Виокремлюємо такі групи маркованих слів:  
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1) хронологічно марковані – з погляду історичної перспективи: Alldieweil 

fangen wir an, ein Gläschen Rotwein zu trinken; 

2) територіально марковані – з погляду територіальної обмеженості: Er ist nicht 

auf seinen üblichen, nichtssagenden, patriotischen Kitsch ausgewichen; 

3) соціально марковані – за ознакою віднесення лексичних одиниць до 

словникового запасу певних соціальних груп людей: Ein Knast zum Wohlfühlen und 

Entspannen; 

4) професійно марковані – за ознакою віднесеності лексичних одиниць до 

словникового запасу фахівців певної спеціальності: Plünderer glauben offensichtlich 

nicht an die Wirksamkeit der technischen Wunderwaffen. 

Функціонально маркована лексика включає одиниці, у лексичному значенні 

яких, крім об’єктивно-понятійного значення, є компоненти, що мають суб’єктивний 

характер: емоційність, експресивність, образність, оцінність і функціонує в текстах 

певного функціонального стилю. Аналіз функціонально маркованої лексики в 

текстах-коментарях виявив такі різновиди забарвленості мовних одиниць: часове, 
соціальне та стильове забарвлення мовних одиниць. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній праці визначено теоретичні засади дослідження емотивно-

прагматичної конотації в текстах коментаря сучасної німецькомовної газетної 

публіцистики через аналіз основних характеристик і функцій газетно-

публіцистичного стилю та виділення його жанрових різновидів. Прагматична 

специфіка публіцистики і преси виявляється у функціях, які вони виконують: 

комунікативна разом з інформаційною, функція впливу, пізнавальна (евристична), 

емоційно-експресивна, спонукальна, ідеологічна та функція формування мовного 

смаку.  

Обґрунтовано, що коментар – це вид тексту жанрової палітри німецької 

публіцистики, метою якого є інтерпретація й роз’яснення подій, явищ суспільного 

життя, передавання певної думки. Цей жанровий різновид характеризується 

мовними та позамовними чинниками. 

Мовна специфіка жанру «коментар» виявляться: 1) на лексичному рівні – 

через використання суспільно-політичної лексики, газетних кліше, термінів з інших 

галузей, абстрактної книжної лексики, власних імен, абревіатур, стилістично-

образних засобів; 2) на морфологічному рівні – завдяки використанню здебільшого 

часової форми Präsens (67% коментарів), Futurum  використовується у 33 % 

коментарів, проте для позначення майбутньої дії використовуються дати та 

прислівники; 3) на синтаксичному рівні – шляхом використання переважно простих 

речень, двоскладних поширених речень з прямим порядком слів, незначної кількості 

складних речень та речень, ускладнених дієприкметниковими та 

дієприслівниковими зворотами, вставними конструкціями. 

З’ясовано позамовну специфіку коментаря як одного із підвидів газетної 

публіцистики: 1) це регулярна рубрика; 2) у ньому чітко простежується позиція 

автора, наявність інформації про останнього. Автора коментаря кваліфікуємо як: 
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постійний/регулярний, експерт−журналіст; критик – порадник – співрозмовник; 3) 

суб’єктивність (авторська позиція)/об’єктивність викладу матеріалу (фактаж, роки, 

цитування та ін.). 

Композиційний рівень коментаря представлений наявністю факту, який 

коментується, заголовка, тексту коментаря і завершальної частини. Мотив для 

написання коментаря міститься в рядку, який введено підзаголовком (у 80 % 

випадків), що виділяється жирним шрифтом. Анотація або факт, що коментується, 

наявний у 93 % проаналізованих коментарів. 10 % анотацій являють собою 

викладення фактів. 83 % – містять оцінку автора, у 40 % із них є запитання до 

читача. Обсяг анотації: 1–2 рядки (24 %), до 5 рядків (4 %). Завершальна частина 

коментаря може звучати як висновок, попередній висновок, інтрига, контрдумка, 

ретроспекція, перспектива, парадокс, прогноз, припущення, реакція на подію. 

У процесі аналізу виявлено, що конотація має тісний зв'язок із прагматикою 

мови, мовлення, у тому числі тексту. По-перше, вона виражає ставлення 

автора/мовця до тих об’єктів дійсності, для опису яких він її використовував, або 

особливості внутрішньої форми лексичної одиниці, в яку вже вписаний 

конотативний аспект, або засоби вторинної номінації; по-друге, конотація – це засіб 

впливу на слухача/читача, що відповідає комунікативному задуму автора, який 

прагне зацікавити адресата, переконати його тощо; по-третє, прагматично 

конотований матеріал створює прагматичний потенціал усього тексту. 

Виокремлено лексичні, словотворчі, граматичні, стилістичні та прагматично 

конотовані засоби в німецьких текстах-коментарях. Основними образно-

стилістичними засобами вираження емотивно-прагматичної конотації є одиниці 

номінації, що виникли в результаті певного семантичного зсуву: метафоризації, 

метонімізації та порівняння. Граматичними засобами вираження прагматичної 

конотації є використання артиклів і форм множини іменників, форм вищого та 

найвищого ступенів порівняння прикметників; експресивне використання форм 

теперішнього часу для опису подій у минулому. На синтаксичному рівні засобами 

вираження прагматичної конотації є спонукальні речення, антитеза, градація, 

приєднувальні конструкції, паралелізм, інверсія. Типовими засобами експлікації 

дериваційної конотації є складні утворення та афіксація, менш репрезентативними 

виявились конвертовані лексичні одиниці та скорочення в текстах-коментарях.  

Виявлено, що типи емотивно-прагматичної конотації виникають у певному 

комунікативно-прагматичному середовищі. Оцінно-експресивна, функціонально-

стилістична та образна типи конотації притаманні коментарю як жанровому 

різновиду німецькомовногого газетного публіцистичного стилю. Особливістю 

прагматичної конотації є її тропеїчність (метонімія, порівняння) та оцінний 

характер. Концептуальні метафори впливають на оцінно-експресивні 

характеристики прагматичної конотації. 

Показано реалізацію різноманітного прояву конотації в синонімічних та 

антонімічних відношеннях. Серед лексичних засобів вираження прагматичної 

конотації значне місце посідають запозичення, терміни, професіоналізми, 

інтернаціоналізми. Функціонально маркована лексика представлена широким 
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уживанням, з одного боку, високої книжної лексики, розмовної та просторічної 

стилістично маркованої лексики, виразних ресурсів мови (антонімів, синонімів), а 

також соціально-професійної лексики. На основі проаналізованого фактичного 

матеріалу виокремлено три типи функціонально маркованої лексики: стильова, 

соціальна та часова. 

Перспективи дослідження полягають у глибшому вивченні прагматичного 

потенціалу жанрів, прагматичних можливостей мовних одиниць та їхніх 

узаємозв’язків з іншими компонентами семантичної структури слова. 

Перспективним напрямком подальших студій може стати дослідження 

лінгвопрагматичних та лінгвокогнітивних параметрів інших жанрів німецькомовної 

газетної публіцистики.  

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

1. Максимчук О. Л. Особливості медіа-політичного дискурсу. Лінгвістичні 

проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних 

закладах : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. – Л. : ЛДУ БЖД, 2010. С. 46−47. 

2. Максимчук О. Л. Неологізми у ракурсі лінгвістичних досліджень. Тези 

доповідей X наукової конференції «Каразінські читання : Людина. Мова. 

Комунікація» з міжнародною участю. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. С. 

180–182. 

3. Максимчук О. Л. Жанрова палітра друкованих ЗМІ у вітчизняних розвідках. 

Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2011. 

С. 56–58. 

4. Максимчук О. Л. Англомовні запозичення та їх реалізація у текстах німецької 

публіцистики. Наукові записки. Серія «Філологічна». Острог: вид-во Національного 

університету «Острозька академія», 2012. Вип. 24. С. 194–198. 

5. Прагматичний потенціал публіцистичного тексту мові. Вісник Житомирського 

державного університету ім. Івана Франка. Житомир, 2013. Вип. № 6 (72). С. 285–

290. 

6. Максимчук О. Л. Конотація через призму прагматики. Нова філологія : зб. 

наук. пр. Запоріжжя: ЗНУ, 2012. № 53. С. 110–113. 

7. Максимчук О. Л. Дослідження конотації як стилістичної категорії у сучасній 

лінгвістиці. Наукові записки. Серія «Філологічна». Острог: Видавництво 

Національного університету «Острозька академія». 2013. Вип. 39. С. 180–182. 

8. Максимчук Е. Л. Особенности немецкого газетного жанра «Комментарий». 

Современная филология: теория и практика: материалы ХII Международной науч.-

практ. конф. М.: Науч.-инф. изд-во «Спецкнига», 2013. С. 166–169. 

9. Максимчук Е. Л. Прагматически-маркированные языковые единицы в немецкой 

газетной публицистике. European Applied Sciences: Europäische Fachhochschule. 

Штутгарт, 2014. С. 120–122. 

10. Максимчук О. Л. Прагматична специфіка мовленнєвого жанру «коментар» у 

сучасній німецькомовній газетній публіцистиці. Науковий вісник Одеського 



   16 

 

Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». Одеса, 2016. Вип. 

22. С. 111–113. 

 

 

АНОТАЦІЯ 

Максимчук О. Л. Емотивно-прагматична конотація мовленнєвого жанру 

«коментар» (на матеріалі сучасної німецькомовної газетної публіцистики) – 

Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний університет. 

− Запоріжжя, 2018. 

У дисертації здійснено інтегрований аналіз засобів вираження емотивно -

прагматичної конотації на матеріалі німецькомовних текстів-коментарів.  

Схарактеризовано мовленнєвий жанр «коментар», описано ознаки, 

композиційну структуру, його прагматичну специфіку та функції. 

Класифіковано прагматично конотовані лексичні одиниці за структурними і 

семантичними принципами, за прагматичною маркованістю, за сферою вживання. 

Доведено прагматичну значущість конотованих одиниць мовленнєвого жанру 

«коментар».  

У ході дослідження виявлено, що прагматичний компонент значення є 

периферійним, вторинним щодо семантичного значення. З іншого боку, 

прагматичний компонент належить до семантичної структури слова поряд з логіко-

предметним, поняттєво-семантичним, емотивно-конотативним, структурним. Цей 

компонет є значущим та визначальним при виборі слова для вживання в умовах 

певної комунікації.  

Ключові слова: прагматика, емотивно-прагматична конотація, мовленнєвий 

жанр, газетна публіцистика, коментар, прагматично марковані мовні одиниці. 

 

АННОТАЦИЯ 

Максимчук Е. Л. Эмотивно- прагматическая коннотация речевого жанра 

«комментарий» (на материале современной немецкоязычной газетной 

публицистики). – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский национальный 

университет. −   Запорожье, 2018. 

В диссертации осуществлен комплексный анализ средств выражения эмотивно-

прагматической коннотации на материале немецкоязычных текстов-комментариев. 

Охарактеризован речевой жанр «комментарий», описаны его признаки, 

композиционная структура, прагматическая специфика и функции. 

Классифицированы прагматически маркированные лексические единицы по 

структурным и семантическим принципам, прагматической коннотации, сфере 

употребления. Установлена прагматическая значимость коннотированных единиц 

речевого жанра «комментарий».  
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В ходе исследования выявлено, что прагматический компонент значения 

является периферийным, вторичным по отношению к семантическому значению. С 

другой стороны, прагматический компонент входит в семантическую структуру 

слова наряду с логико-предметным, понятийно-семантическим, эмотивно-

коннотативным, структурным компонентами, являющимся значимым и 

определяющим компонентом при выборе слов для употребления в условиях 

коммуникации.  

Ключевые слова: прагматика, эмотивно-прагматическая коннотация, речевой 

жанр, газетная публицистика, комментарий, прагматически маркированые речевые 

единицы. 

 

SUMMARY 

Maksymchuk O.L. Emotive-pragmatic Connotation of "Commentary" 

Language Genre (Case Study is Modern German-language Newspaper Journalism) – 

Manuscript. 

Dissertation for Candidate Degree in Philology: Speciality 10.02.04 – Germanic 

Languages. – Zaporizhzhia National University. – Zaporizhzhia, 2018. 

This thesis analyzes the means of expressing emotive-pragmatic connotation in 

German-language "commentary" texts. The paper describes the features, structure, 

pragmatic specifics and functions of the "commentary" language genre. The lexical units 

with pragmatic connotation are classified according to structural and semantic principles, 

pragmatic markedness and sphere of usage. The pragmatic significance of the such units of 

German "commentary" language genre is demonstrated. 

The study proves that pragmatic component of meaning is peripheral or secondary to 

its semantic meaning. On the other hand, the pragmatic component belongs to the 

semantic structure of the word along with the logical-presentive, conceptual-semantic, 

emotive-connotative and structural components. This component is significant and 

determines a word choice in a particular speech situation. 

The semantic structure of the word presents a complex multilevel system. The 

denotative meaning of the word is associated with the intellectual function of the language, 

and the connotative meaning is an additional – pragmatic – information that performs 

communicative, emotive, voluntative, appellative and aesthetic functions. 

The thesis highlights lexical, word-formative, grammatical, stylistic and pragmatic 

connotative means of German commentary texts. The main figurative and stylistic means 

of expressing emotive-pragmatic connotation are the nominative units that appear to be a 

result of the semantic shift: metaphorization, metonymization and comparison. The 

grammatical means of expressing pragmatic connotation are the use of articles, plural 

noun forms, comparative and superlative forms of adjectives; expressive use of present 

tense forms to describe past events. Imperative sentences, antithesis, gradation, 

conjunctive constructions, parallelism and inversion are the means of expression of 

pragmatic connotation at the syntactic level. Affixations and complex formations make the 

typical means of explication of derivational connotation. Convertible lexical units and 

abbreviations are found to be less representative in the commentary texts. 
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The study shows that emotive-pragmatic connotations arise in a certain 

communicative-pragmatic environment. The evaluative-expressive, functional-stylistic 

and figurative types of connotations are inherent to the commentary as a genre variety of 

German-language newspaper journalism. The peculiarity of pragmatic connotation is its 

trope (metonymy, comparison) and evaluative nature. Conceptual metaphors influence 

evaluative and expressive characteristics of pragmatic connotation.  

The thesis highlights the implementation of various expressions of connotation in 

synonymic and antonymic relations. Borrowed words, terms, professionalisms and 

internationalisms occupy a significant place among the lexical means of expressing 

pragmatic connotation. Functionally marked lexicon is represented by wide use of literary 

and colloquial language, expressive language means (antonyms, synonyms), and socio-

professional lexicon. The three types of functionally marked lexicon are distinguished on 

the basis of the analysed data: stylistic, social and temporal. 

Key words: pragmatics, emotive-pragmatic connotation, language genre, newspaper 

journalism, commentary, pragmatically marked linguistic units, communicative-pragmatic 

environment, functionally marked lexicon. 

 


