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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Сучасна лінгвістична наукова парадигма переглядає дефініцію поняття 

«текст», звернувши увагу на нехарактерні ознаки писемної комунікації, до 
яких належить знаково неоднорідна структура, зумовлена поєднанням 
елементів різних семіотичних систем у комунікативному просторі 
монокодових текстів. Сьогодні комунікація набуває все більше полікодового 
характеру, і при тлумаченні тексту як зв’язної й послідовної сукупності 
знаків слід зважати не лише на лексичні, граматичні, прагматичні параметри, 
але й на семіотичні знаки. З погляду семіотики, текст – це не лише вербальна 
структура, а й невербальний та паравербальний комплекс елементів, які 
утворюють комплексний смисл, адресований реципієнтам з метою 
досягнення перлокутивного ефекту.  

Рефероване дисертаційне дослідження присвячене комплексному 
аналізу лінгвостилістичних особливостей теленовин німецьких каналів ZDF 
та RTL у комунікативно-прагматичному аспекті (на матеріалі німецької 
мови), яке належить до досліджень в галузі стилістики тексту, тому що саме 
вона покликана надати характеристики мовленнєвих жанрів та їх різновидів, 
створити несуперечливу функціонально орієнтовану теорію тексту. 
Теленовини як медійний різновид жанрової форми газетно-публіцистичного 
стилю «новини» привертають увагу реципієнта завдяки їхній 
різноплановості, поєднанню вербальних, невербальних та паравербальних 
засобів в одному новинному випуску.  

Методологічним підґрунтям дисертації слугують роботи з 
дослідження ЗМІ загалом та телебачення зокрема (Р. Аллен, Р. Барт, Д. Белл, 
А. Бергер, Ж. Бодріяр, В. М. Володимиров, В. Д. Демченко, Д. Маккуейл, 
М. Маклюен) для виокремлення основних функцій телебачення та теленовин; 
медіатексту та його текстових категорій (Т. А. Ван Дейк, 
Т. Г. Добросклонська, В. Й. Здоровега, С. М. Іваненко, Ю. Є. Кійко, 
Б. В. Потятиник, Ю. М. Сергєєва, Г. Я. Солганик, А. Г. Сонін, Ю. А. Сорокін, 
О. О. Сподарець, Н. М. Стеценко, Є. Ф. Тарасов, А. Ю. Рязанов, 
Є. А. Уварова, Ю. Хабермас, К. Цибаір, В. Л. Юхт) для визначення його 
основних ознак та впливу на світосприйняття суспільства; дослідження 
стилістики тексту (Л. Г. Бабенко, Ф. С. Бацевич, М. П. Брандес, 
С. Н. Іконніков, Л. Г. Кайда, Г. П. Їжакевич, W. Fleischer, E. Riesel, B. Sandig, 
M. Selting); дослідження полікодових та двоканальних текстів 
(О. Є. Анісімова, М. А. Ареас, О. В. Бокова, М. Б. Ворошилова, Г. В. Ейгер, 
Д. А. Малишев, М. Г. Мартиненкова, О. В. Пойманова) для визначення їхніх 
спільних та відмінних ознак; жанру «новини» та його основних концепцій 
потрактування (А. В. Болотнов, Г. Бургер, С. Ю. Данилов, Л. Р. Дускаєва, 
Л. Е. Кройчик, Т. В. Шмелева, В. Шульц); характерних ознак мови сучасних 
теленовин (Д. Дзюба, О. А. Лаптєва, Ю. Лотман, Т. Маурер, М. Ордольф, 
Р. Уільямс та ін.); для виокремлення комунікативно-прагматичного 
потенціалу теленовин (Ф. С. Бацевич, Л. Р. Безугла, С. М. Іваненко, 
Є. П. Кабусь, Н. М. Коваленко, О. Я. Мастерова, І. М. Осовська, 
В. І. Павлик, Г. Г. Почепцов, Л. С. Піхтовнікова, Л. І. Тараненко та ін.). 
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Актуальність дослідження обумовлена спрямованістю сучасної 
лінгвістики тексту на дослідження усного мовлення як фактора впливу на 
слухача/глядача; запитами лінгвістичної науки щодо теоретичного 
поглиблення та підтвердження практичними результатами особливостей 
німецьких двоканальних текстів телевізійних новин з урахуванням їх 
вербальних, невербальних та паравербальних засобів. 

Зв'язок роботи з науковими темами. Дисертаційну роботу виконано в 
межах комплексної теми факультету лінгвістики Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського» 
«Дослідження теоретико-прикладних закономірностей функціонування 
одиниць мови та мовлення» (номер державної реєстрації 0119U102047). Тему 
дисертації затверджено вченою радою Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського» 
(протокол № 1 від 2 лютого 2015 року).   

Мета дослідження полягає у встановленні комунікативно-
прагматичних закономірностей теленовин шляхом виявлення та 
систематизації їхніх лінгвостилістичних ознак; характеристиці вербальних, 
невербальних та паравербальних засобів як механізму впливу на глядача.  

Поставлена мета зумовлює виконання таких завдань:  
– окреслити поняттєву та методологічну бази дослідження; 
– виокремити основні характеристики сучасного медіатексту; 
– розмежувати поняття «полікодовий» та «двоканальний» текст; 
– визначити місце теленовин у жанровій системі функціонального стилю 
публіцистики і преси; 

– висвітлити реалізацію комунікативних стратегій і тактик досягнення 
впливу в новинних текстах та теленовинах зокрема; 

– виявити та систематизувати лінгвостилістичні ознаки мовної специфіки 
телевізійних новин ZDF heute та RTL aktuell; 

– виявити зв'язки невербальних та паравербальних елементів теленовин ZDF 
та RTL з їх вербальним змістом на засадах прагматики. 

Об’єктом дослідження є телевізійні новини каналів ZDF та RTL.  
Предмет дослідження становлять вербальні, невербальні та 

паравербальні засоби комунікативно-прагматичного впливу на телеглядачів 
теленовин каналів ZDF та RTL. 

Матеріалом цієї роботи є теленовини німецькомовних каналів ZDF та 
RTL. Корпус вибірки складається із 100 інформаційних відеозаписів 
телевізійних новин, загальний обсяг текстів яких становить 18000 речень або 
1 425 000 знаків. Загальна тривалість новин складає 26 годин 30 хвилин. 
 Дослідження здійснювалося у шість етапів, на кожному з яких були 
застосовані конкретні методи. Серед загальнонаукових методів, 
використаних у дисертаційній праці, були методи індукції та дедукції, 
аналізу та синтезу, метод спостереження (дослідник приймає рішення на 
власний розсуд і висуває гіпотези з метою їх подальших перевірок). До 
спеціальних методів належать описовий (спостереження та опис для 
характеристики основних понять дисертації); медіалінгвістичний 
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(виокремлення параметрів медіатексту); метод контекстуального, 
синтаксичного, прагматичного, стилістичного аналізу; методу суцільної 
вибірки (отримання емпіричного матеріалу); метод семіотичного аналізу 
(з’ясування знакової природи текстів теленовин, виокремлення вербальних, 
невербальних та паравербальних компонентів); метод прагмалінгвістичного 
аналізу (виявлення комунікативно-прагматичних стратегій і тактик впливу на 
глядача теленовин, а також дослідження способу їх вираження у вербальних, 
невербальних та паравербальних засобах); метод порівняльного аналізу 
(зіставлення результатів дослідження новин з різних джерел); метод 
кількісних підрахунків (підрахунок текстових одиниць дослідження).  
 Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що у 
дослідженні вперше:   

1) висвітлено семіотичну реалізацію маніпулятивних стратегій і тактик 
теленовин у комунікативному просторі телебачення;  

2) виокремлено та систематизовано лінгвостилістичні характеристики 
вербальних, невербальних та паравербальних засобів цього впливу;  

3) узагальнено специфіку їхньої взаємодії в реалізації впливу теленовин;  
4) запропоновано дефініцію поняття «теленовини» в рамках лінгвістики.  

          Наукову новизну здобутих результатів узагальнюють такі положення:  
 Поява мультимедійних технологій в інформаційній сфері діяльності 
людини спричинила гібридизацію писемної комунікації, де новинний текст 
розглядається не тільки з позиції вербального змісту, але й у взаємодії із 
невербальними та паравербальними засобами. Теленовини є уособленням 
двоканального негомогенного гібридного інформаційного варіанту жанру 
масової комунікації «новини».  
 Стратегії та тактики комунікативно-прагматичного впливу, якими 
послуговуються новини ZDF heute та RTL aktuell задля досягнення 
необхідних намірів, складають невід’ємну частину кожної новини. Стратегія 
формування необхідної думки або настрою глядацької аудиторії реалізується 
тактикою аргумент на початку прохання, стратегія нав’язування реалізується 
тактикою вибір без вибору, стратегія солідаризації – тактикою дії в колі 
інтересів співрозмовника, стратегія дискредитації – тактикою звинувачення 
або знущання. 
 Серед лексико-стилістичних засобів впливу на глядацьку аудиторію 
виокремлено труїзми, припущення, порівняння, запозичення, уточнення, 
уживання евфемізмів та дисфемізмів. Інструменти комунікативно-
прагматичного впливу на лексичному рівні використовують для привернення 
уваги, керування настроєм глядацької аудиторії та задля формування 
необхідної думки.  
 Граматичними засобами досягнення комунікативно-прагматичного 
впливу новинного тексту є уживання форм пасивного стану дієслів, еліпсів, 
інверсії, засобів номінативного стилю, які мають стилістичний потенціал, а 
також риторичних питань. Ці засоби надають тексту експресивності та 
виразності. 
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 Використання фотографій, таблиць, графіків, інформаційних мап є 
невід’ємною частиною створення новин. Це невербальні засоби, які несуть 
інформаційне та емоційне навантаження. Окрім інформативної вони 
виконують такі функції: ілюстративну, атрактивну, прагматичну й 
експресивну.  
 Міміка, пози та жести телеведучих належать до паравербальних 
засобів, які вживають у новинах. Паравербальні засоби допомагають 
здійснювати прагматичну функцію новин імпліцитно, хоча й не 
демонструють широкий спектр можливостей (рухи, жести та пози 
телеведучих обмежені вимогами жанру «новини» та редакції телеканалу).  
 Залучення інфотейнменту у новини слугує засобом маніпуляції 
глядацької аудиторії позитивом. На тлі стомленості глядачів від сенсацій, 
побудованих на негативних фактах подій сьогодення, інфотейнмент дає 
змогу закінчити випуск теленовин у розважально-інформативному ключі 
(тактика інформування з позиції рівності з телеглядачем). Новини з 
інфотейнментом гармонійно поєднуються зі звичайним потоком новин. 
Серед мовностилістичних засобів для них характерні анаколуфи, риторичні 
питання, метафори, іронія та розмовна лексика. 
 Теленовинам RTL aktuell та ZDF heute притаманна велика кількість 
варіантних та інваріантних ознак. Хоча канали по-різному фінансуються 
(приватний і державний), спільних ознак у них більше, ніж відмінних, серед 
них: майже однакові кількісні показники вживання вербальних засобів 
комунікативно-прагматичного впливу. Паравербальний портрет ведучих має 
багато спільних рис. Відмінність полягає у вживанні невербальних засобів у 
теленовинах. Теленовини каналу ZDF heute включають в ефір набагато 
більше інформаційних графіків та мап, ніж новини RTL aktuell, що свідчить 
про високий ступінь унаочнення та доказовості, яким супроводжується 
новинний текст. 

Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що в ньому на 
матеріалі сучасних теленовин установлено лінгвостилістичні особливості 
мовних засобів у межах комунікативно-прагматичного аспекту, а також 
розкриваються особливості взаємодії вербальних, невербальних та 
паравербальних засобів усного мовлення. Обґрунтовані варіантні та 
інваріантні результати дослідження поглиблюють та доповнюють 
лінгвостилістику медійних текстів, теорію мовної комунікації та культури 
мовлення. Висновки, отримані в результаті дослідження, набувають 
значущості в прагмалінгвістиці для вивчення питань, пов’язаних із 
комунікативними особливостями функціонування вербальних, невербальних 
та паравербальних засобів у німецькому телевізійному мовленні.  

 Практична цінність роботи полягає у можливості використання 
результатів на лекційних та семінарських заняттях у межах курсу стилістики 
німецької мови, прагмалінгвістики, теорії комунікації, медіалінгвістики, а 
також лексикології та на практичних заняттях з німецької мови, в навчально-
методичній роботі для укладання навчальних та методичних посібників із 
проблематики дослідження, в науково-дослідній роботі магістрів, аспірантів.  
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 Апробація результатів. Теоретичні положення і практичні результати 
дослідження були представлені на міжнародних та всеукраїнських наукових 
та науково-практичних конференціях: «Наукові записки» (Кіровоград, 2015), 
«Сучасні дослідження з іноземної філології» (Ужгород, 2015), «Наукові 
записки» (Острог, 2016), «Актуальні проблеми романо-германської філології 
та прикладної лінгвістики» (Чернівці, 2017), «Science and Education a New 
Dimension» (Будапешт, 2017), «Закарпатські філологічні студії» (Ужгород, 
2018), «Нові концепції викладання іноземної мови у світлі сучасних вимог» 
(Київ, 2014), «Україна і світ: діалог мов та культур» (Київ, 2016), «Формула 
компетентності сучасного перекладача» (Київ, 2015-2016), «Мови 
професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, 
перекладознавчий та методичний аспекти» (Київ, 2018-2019). 
 Публікації. Основні положення й результати дослідження викладені у 
12 наукових працях, у тому числі 5 статей у наукових фахових виданнях 
України,  1 стаття у виданні іноземної держави, 6 тез доповідей у збірниках 
матеріалів конференцій. Усі публікації виконані автором одноосібно. 
Загальний обсяг публікацій становить 3,09 друк. арк. 
 Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, трьох 
розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, списку 
використаних джерел (302 позиції, із яких 60 іноземними мовами), списку 
лексикографічних джерел та додатків. Повний обсяг дисертації становить  
255 сторінок, основний текст – 195 сторінок. Дисертація містить 5 таблиць,        
36 рисунків та 12 додатків. 
 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
 У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дисертації; 
сформульовано мету та завдання; визначено об’єкт, предмет і методи 
дослідження; розкрито наукову новизну; висвітлено теоретичну і практичну 
значущість отриманих результатів; сформульовано положення, що 
виносяться на захист; наведено відомості про структуру роботи й апробацію 
отриманих результатів дослідження.  
 У першому розділі «Теленовини як різновид жанру «новини» в 
телевізійному медійному просторі функціонального стилю публіцистики 
й преси» окреслено особливості сучасного медіатексту; диференційовані 
поняття «полікодовий» та «двоканальний» текст; з’ясовано потенціал впливу 
двоканальних текстів; систематизовано основні ознаки жанру «новини» та 
концепції його потрактування; виокремлено структурно-композиційні 
особливості телевізійних новинних текстів та їхнього стилістичного 
оформлення; обґрунтовано етапи аналізу телевізійних новин, що базуються 
на функційності вербальних, невербальних та паравербальних ресурсів. 
 Ураховуючи здобутки представників різних лінгвістичних шкіл у сфері 
медіа (Ф. Г. Аблякимов, Г. Бургер, Е. Гес-Люттіг, Т. Г. Добросклонська, 
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Л. Р. Дускаєва,  В. Здоровега, В. І. Коньков, Л. А. Кудрявцева, 
М. Люгенбюль, Л. Л. Макарук, К. Менг, Б. Я. Місонжников, Б. Потятиник, 
У. Пюшель, Г. Я. Солганик, Н. В. Чичеріна, Т. В. Шмельова, М. Юрг та інші) 
вважаємо, що медіатекст – це створений для масової комунікації текст, суть 
якого – передача конкретної інформації, вираженої мовленням для впливу та 
переконання. Медіатекст можна розглядати як унікальний або особливий тип 
тексту – на відміну від текстів інших сфер комунікації (наукових, художніх), 
як продукт масової комунікації – тексти журналістики, реклами, які мають 
свої специфічні характеристики (Б. Я. Місонжніков).   
 До основних ознак медіатекстів належать: вторинність тексту; 
медійність: залежність семіотичної організації тексту від форматних 
властивостей каналу; багатофункціональність масової комунікації, яка 
впливає на аудиторію через інформаційний потік; колективне створення 
текстів; особливий характер зворотного зв’язку (обмежений або взагалі 
відсутній, відкладений у часі та просторі); масова аудиторія, яка може бути 
невизначеною та різнорідною, об’єднаною лише «елементарним знанням 
мови», представляє соціальні групи, не пов’язані між собою спільними 
інтересами або цілями; полікодовість тексту: тексти різного роду – з різними 
невербальними знаковими системами; смислова незавершеність, відкритість 
тексту для численних інтерпретацій; спрямованість «на потік», 
стандартизованість, швидкоплинність інформації.  

Дослідження полікодових текстів (О. Є. Анісімова, О. В. Бокова, 
М. Б. Ворошилова, К. В. Злоказов, Г. В. Ейгер, Л. Л. Макарук, 
О. В. Пойманова, Т. П. Семенюк, А. Г. Сонін, Ю. А. Сорокін, Є. Ф. Тарасов, 
В. Л. Юхт) засвідчило, що цей текст поєднує у собі різні семіотичні коди, а 
двоканальний сприймається за допомогою різних каналів сприйняття 
інформації, а саме: візуального та аудіального. У цьому дослідженні 
вважаємо доцільним уживати термін «двоканальний текст» для 
характеристики новинних текстів, а це, у свою чергу, означає, що на 
реципієнта здійснюється вербальний та невербальний вплив різними 
каналами (відео, аудіо). За допомогою такої знакової єдності реципієнт краще 
сприймає та розуміє інформаційний потік.  

Впливовий характер новинного тексту проявляється у його 
негомогенності. Негомогенність тексту забезпечує його сугестивне 
функціонування шляхом імпліцитного впливу на емоційну сферу адресата. 
При цьому встановлено, що мовленнєва маніпуляція у двоканальних текстах 
проявляється шляхом багатоплановості впливу на адресата. Вербальні 
компоненти вступають у взаємодію з невербальною частиною новин, 
реалізуючи імпліцитну мовленнєву установку та набуваючи здатності 
впливати на свідомість адресата. 

Телевізійний дискурс – це зв’язне, вербальне або невербальне, усне чи 
писемне мовлення у сукупності з прагматичними, соціокультурними, 
психологічними та іншими факторами, виражене засобами масової 
комунікації (телебаченням), взятого в подієвому аспекті, що являє собою дію, 
яка бере участь у соціокультурній взаємодії та відображає механізм 
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свідомості комунікантів (О. В. Дзикович). Жанрове розмаїття сучасного 
телевізійного дискурсу розрізняють за тематичними, стилістичними та 
структурними ознаками. У цьому дослідженні телевізійний дискурс 
розглядаємо як телевізійне мовлення в ситуації соціальної взаємодії 
телекомунікатора та телеаудиторії. 

Теленовини є невід’ємним монологічним жанром телевізійного 
дискурсу. Теленовини – це сукупність подій, які відбуваються в процесі 
комунікації, а також, – рекурентне уособлення монологічної, не спонтанної, а 
підготованої мовленнєвої діяльності ведучого з метою поширення певної 
інформації серед широкого загалу телеглядачів. Стилістичні ознаки новин 
збігаються з характеристиками публіцистичного стилю мовлення щодо 
інформаційних жанрів (О. Г. Ларіна). Мовна картина світу характеризується 
офіційністю та публічністю. 

Новинні тексти мають такі текстові категорії: цілісність, зв’язність, 
прагматична установка, стиль (В. Роше). Новинний текст виконує роль 
комунікативного посередника між автором та адресатом.  Смислові та 
структурні зв’язки в новинному тексті мають свої особливості, пов’язані з 
умовами його реалізації у такому засобі масової інформації, як телебачення. 
 Тексти проаналізованих новин мають таку структуру: 1) анонс новин; 
2) вітання ведучого; 3) розгорнутий виклад новинного повідомлення, де 
ведучий висвітлює події; 4) прощання; 5) новини спорту та погода. Вони 
побудовані таким чином, що найголовніша інформація повідомляється на 
початку, де маємо стислий зміст повідомлення, який називається анонсом. 
Заголовок у таких типах текстів відсутній. Це пов’язано з тим, що ведучий 
висвітлює декілька повідомлень за один випуск, тому знайти такий 
заголовок, який об’єднував би усі події новинного тексту, складно. 
 У мовному вираженні нейтральна та деперсоніфікована подача 
інформації відбувається за допомогою цілої низки лексичних та лексико-
граматичних засобів. У тексті наявні стійкі тематичні блоки: політика, 
економіка, культура та освіта, які розподіляються на підтеми. Погода та 
спорт виносяться в окремий блок. Тематичні блоки базуються на двох 
основах: hard news та soft news. «Жорсткі» новини оперують фактами, а для 
«м’яких» важливими є відхід від нейтрального стилю мовлення, 
зосередження уваги на деталях, розважальний елемент. Усі ці фактори у 
сукупності із позамовними надають великі можливості для впливу на 
адресата новинного повідомлення. 
 Особливий інтерес для розв’язання завдань дисертаційного 
дослідження представляє маніпулятивний характер засобів масової 
інформації. Сюди відносимо упередженість та суб’єктивізм людей, які 
працюють у сфері засобів масової комунікації; організаційні, політичні, 
соціоекономічні умови, де здійснюється діяльність засобів масової 
комунікації; сам процес функціонування ЗМІ: під час підготовки матеріалу, 
ЗМІ керуються певними правилами, які можуть перешкоджати створенню 
адекватної інформаційної картини світу (С. Дацюк, О. Дмитрук, Т. Жалко, 
В. Іванов, Н. Лігачова, С. Черненко). 
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 З лінгвістичної точки зору маніпуляцією слід вважати використання 
мовних засобів, які часто вступають в активну взаємодію з паралінгвальними 
засобами, для здійснення психологічного впливу на адресата, метою якого є 
приховане укорінення певних відношень та установок у психіці адресата. 
 Задля переконання адресата канали послуговуються стратегіями та 
тактиками впливу. Стратегія – це процес розробки та реалізації 
комунікативного завдання, метою якого є ефективний вплив на реципієнта. 
Мовленнєва стратегія визначає семантичний, стилістичний і прагматичний 
вибір мовця. Стратегії можуть бути більш загальними та конкретними. Якщо 
мовну стратегію розглядати як сукупність мовленнєвих дій, що спрямовані 
вирішити загальну комунікативну задачу, то мовною тактикою можна 
вважати дії, які сприяють реалізації стратегії. Отже, тактика – це спосіб 
мовленнєвого впливу за допомогою мовленнєвих засобів та покроковий шлях 
реалізації стратегії (Ф. С. Бацевич, А. Д. Бєлова, Т. А. ван Дейк, О. С. Іссерс, 
П. О. Миронова). 
 У другому розділі «Прагмастилістична зумовленість інструментів 
мовленнєвого впливу у випусках новин німецьких каналів ZDF та RTL» 
систематизовано стилістичні інструменти впливу на лексичному, 
морфологічному, синтаксичному та просодичному рівнях. Виявлені стратегії 
та тактики впливу теленовин на аудиторію. 
 З позиції впливу тексти новин розглядаються як сукупність необхідних 
мовленнєвих засобів та мовленнєвих дій для досягнення певної 
комунікативної мети. Функція впливу полягає у прагненні суб’єкта донести 
адресатам певну оцінку, сформувавши при цьому позитивне або негативне 
ставлення аудиторії до дій, явищ, об’єкта або предмета мовлення.  

У ході дослідження виокремлено найчастотніші стратегії та тактики, 
якими послуговуються новини ZDF heute та RTL aktuell задля досягнення 
комунікативних намірів: стратегія формування необхідної думки або 
настрою глядацької аудиторії реалізується за допомогою тактики аргумент 
на початку прохання, стратегія солідаризації за допомогою тактики дії в 
колі інтересів співрозмовника, стратегія нав’язування за допомогою 
тактики вибір без вибору, стратегія дискредитації за допомогою тактики 
звинувачення або знущання і т. д.  
 Серед лексичних засобів комунікативно-прагматичного впливу в 
теленовинах ZDF heute та RTL aktuell, які сприяють реалізації зазначених 
вище стратегій та тактик, переважають труїзми (Das Leben besteht nicht nur 
aus Vergnügen; Verändern ist menschlich. ZDF heute 12.01.15), припущення 
(Das ist ein Phänomen, was auch in Dresden anscheinend jetzt zu Hause ist; 
Wirklicherweise ist er in einem solchen blauen VW-Golf mit Kennzeichen LG KA 
102 auf der Flucht. RTL 05.01.15), прості та розгорнуті порівняння (Und 
wenn wir jetzt mit der Kamera mal rübergehen, so etwa 50 m von hier, dort sind 
die KEGIDA Anhänger, wie sie sich nennen; Für die Helfer grenzt es an einer 
akrobatischen Meisterleistung sich überhaupt auf dem Deck des havarierten 
Frachters halten zu können. RTL 05.01.15), специфічний неймінг (BEGIDA, 
KEGIDA), запозичення (Der Countdown hat begonnen, für 2015. Welcome New 
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Year. Cheers 2015, auf dich; Heute urteilte deshalb der Bundesgerichtshof über 
die Gefährlichkeit der Legal Highs. ZDF 31.12.14), уточнення (60 Zuschauer 
und Läufer wurden verletzt, 17 verloren Beine oder Hände und drei starben. Ein 8-
jähriger Junge und zwei junge Frauen. RTL 17.01.15; In Deutschland waren im 
vergangenen Jahr im Durchschnitt 42,6 Mio. Frauen und Männer erwerbstätig, so 
viele wie nie zuvor. RTL 05.01.15), евфемізми (Entwicklungsländer замість 
unterentwickelte Länder; Attentat, Anschlag замість Terrorist та Terrorakt. ZDF 
07.01.15), дисфемізми (Kanonenfutter замість Soldaten. RTL 21.01.15) та інші. 
Засоби цієї групи використовують для формування певної думки до подій, 
явищ або людей, для керування настроєм глядацької аудиторії: для 
налаштування аудиторії бути солідарними із, наприклад, автором 
повідомлення, для нав’язування певного бачення дійсності, пояснення, 
переконання, віднайдення спільного та відмінного і т. д.  
 У результаті кількісних підрахунків зазначених лексичних одиниць у 
кожному новинному тексті виявлено, що у новинах RTL aktuell за кількісним 
показником переважають уточнення (20-25 одиниць в одному новинному 
тексті),  прості та розгорнуті порівняння (10-20), припущення (15-20), 
евфемізми досить часто вживаються у новинних текстах (10-15), запозичення 
(5-12), дисфемізми (7-10), труїзми (3-7), а останнє місце посідає специфічний 
неймінг (2-3). Показники новин ZDF heute майже не відрізняються: 
уточнення (15-20),  прості та розгорнуті порівняння (12-17), припущення (10-
13), евфемізми (10-17), запозичення (2-10), дисфемізми (7-12), труїзми (1-3) 
та специфічний неймінг (1-4). 
 Форми вітання і прощання телеведучих новин каналів RTL aktuell і 
ZDF heute не демонструють широкий спектр лексичних засобів та їхнє 
варіювання. Фатична функція (встановлення контакту) забезпечується 
«клішованими» виразами: «schönen guten Abend», «herzlich willkommen», 
винятки становлять екстрені події або релігійні свята: «Kein guter Abend, der 
mit solchen Nachrichten beginnt, meine Damen und Herren, trotzdem, willkommen 
bei heute».  
 У формах прощання ведучі новин RTL aktuell не такі стримані та 
нейтральні, як на початку передачі, вони дозволяють собі висловлювати 
власні думки, шукають контакт із глядачем своїми прямими зверненнями або 
риторичними питаннями задля встановлення атмосфери довіри та анонсу 
нічних новин: «Das war‘s leider schon wieder von uns», «Wenn Sie schon mal 
gehört haben, Steaks aus Heuschrecken sind angeblich die Nahrung der Zukunft 
und auch gesund, sagen die Experten. Wo erfahren Sie dazu mehr heute? Im 
Nachtjournal». 
 Функція атрактивності анонсів новинних текстів як засобу 
привертання уваги телеглядачів полягає у передбаченні характеру змісту 
новини. Виокремлено конкретні семантичні моделі телевізійних анонсів 
каналів ZDF heute та RTL aktuell: суб’єкт, дія якого спрямована на об’єкт 
(Terror in Paris. RTL 07.01.15); суб’єкт та його стан (Eltern im Stress. RTL 
12.01.15); об’єкт, над яким виконується дія (Dicke Luft um Raucher: Auch 
das Qualmen auf dem Balkon darf eingeschränkt werden. ZDF 16.01.15); стан 
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навколишнього середовища (Orkan-Böen über Deutschland. ZDF 10.01.15); 
дія без вказівки на конкретний об’єкт (Das andere Dresden: Zehntausende 
demonstrieren mit einem Bürgerfest gegen Pegida. ZDF 26.01.15); дані та 
узагальнена інформація (Gespaltenes Deutschland. In Köln gehen 15.000 
Menschen gegen Fremdenfeindlichkeit auf die Straße. RTL 14.12.14).  
 Для створення анонсу, який би привернув й утримав увагу глядача 
автори послуговуються такими прийомами: уживання імпліцитних форм 
оцінки певної події або особи (Blutige Kämpfe in der Ukraine: trotz 
Waffenruhe startet die Armee eine Offensive am Flughafen von Donezk. ZDF 
19.12.14); мовна гра (Der Linke mit den Rechten: So will Griechenland 
Wahlsieger Tsipras regieren. ZDF 26.01.15); антитеза (Großer Einsatz, kleines 
Einkommen: Deutsche Altenpfleger müssen je nach Bundesland mit 
unterschiedlichen Löhnen klarkommen. ZDF 27.01.15); повтор у парній 
сполуці (Bruder zu Bruder – nach dem Tod von König Abdullah übernimmt 
Salman den Thron in Saudi-Arabien. ZDF 23.01.15); запозичення з англійської 
(So shoppt die Welt. RTL 16.12.14); фразеологізми (Mit dem Finger am Abzug. 
RTL 12.01.15) та риторичні питання (Wie sicher ist der Frankfurter Flughafen? 
Bei der Kontrolle von Passagieren und Gepäck gibt es offenbar Mängel. ZDF 
21.12.14). 
 Засоби граматики представляють широкий спектр можливостей для 
мовленнєвого впливу на аудиторію. Трансформація синтаксичних 
конструкцій речення уможливлює виділення або уникнення визначення 
певних учасників ситуації. Серед найчастотніших інструментів мовленнєвого 
впливу на морфологічному й синтаксичному рівнях виокремлено 
номіналізацію (Kaffeе, Tee, Wurst, Brot, weitere Preiserhöhungen sind bereits 
angekündigt. ZDF heute 16.12.14), протиставлення (Demonstrationen gegen 
PEGIDA. Die Anti-Islam-Bewegung will trotz aller Kritik ihre Kundgebungen 
fortsetzen. ZDF 25.01.15), використання пасивного стану (Die erste Ausgabe 
von „Charlie Hebdo“ nach dem Terroranschlag von Paris ist auch in Deutschland 
in wenigen Minuten ausverkauft. RTL 17.01.15) та еліптичних конструкцій 
(Joachim Gauck, Bundespräsident: Ich danke den muslimischen Gemeinschaften 
und allen Muslimen, die hier und heute sagen: Terror nicht in unserem Namen. 
RTL 13.01.15), інверсії (Es ist übrigens nicht nur in Hotel- und 
Gaststättengewerbe, sondern auch in Friseurgewerbe. Ein Angebot, was gemacht 
wird den Beschäftigten. RTL 13.01.15), вживання риторичних питань (Tja, 
und was denken Sie, sollte man das Rauchen auf dem Balkon verbieten, wenn es 
die Nachbarn stört? RTL 16.01.15).   

Зазначені стилістичні засоби в теленовинах ZDF heute та RTL aktuell 
виконують такі функції: надання тексту експресивності (включно з 
наголошенням на певній інформації або сумнівів щодо такої), виразності, 
динамічності. 

Були здійснені кількісні підрахунки морфологічних і синтаксичних 
одиниць зі стилістичним ефектом у кожному новинному тексті та виявлено, 
що новини RTL aktuell мають: номіналізація – 5-25 (одиниць на один 
новинний текст), протиставлення – 4-10, пасивний стан – 7-12, еліптичні 
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конструкції – 5-15, інверсія – 5-9, риторичні питання – 2-5. У новинах ZDF 
heute: номіналізація – 10-20, протиставлення – 5-7, пасивний стан – 5-15, 
еліптичні конструкції – 5-18, інверсія – 3-8, риторичні питання – 1-5. 
Досліджені морфологічні й синтаксичні стилістичні засоби є 
найчастотнішими засобами у корпусі проаналізованих теленовин. 

Просодія використовується у сучасних ЗМІ як засіб впливу на адресата 
з метою передачі певного ставлення до змісту тексту, формування певного 
ставлення аудиторії до пропонованої інформації.   

Мовлення дикторів новинних повідомлень знаходиться у центрі уваги 
багатьох вітчизняних та іноземних лінгвістів (А. М. Антипова, 
О. О. Бабушкіна, О. І. Грибкова, Н. Ю. Ломикіна, А. А. Калита, 
Л. І. Тараненко, А. С. Шальов, С. Gansel, M. Selting). Більшість дослідників 
уважають, що мовлення дикторів відрізняється наявністю кодифікованої 
норми вимови, великим словниковим запасом, умінням мовця виражати 
потенційно можливі смислові відтінки. 

Найцікавішими з просодичної точки зору для нас виявилися паузи 
хезитації, оскільки, зазвичай, ці паузи є показниками спонтанного мовлення, 
що зовсім непритаманно для мовлення телевізійних новин. 

Заповнена пауза хезитації – це самоперебивання, виправлення та 
додавання, тобто зміни синтаксичної структури речення під час 
висловлювання (А. С. Шальов). Виокремлюючи паузи хезитації із матеріалу 
дослідження, використано класифікацію А. Хіке. Він розрізняє превентивні 
та коригуючі паузи хезитації. Превентивні запобігають виникненню 
помилок, що є актуальним для дослідження, тому що диктор, зачитуючи 
повідомлення новини, робить це у швидкому темпі і виникає вірогідність 
повторів або самоперебивання. Використовуючи превентивні паузи хезитації 
із змістовним складом (sozusagen, ich denke, das bedeutet, tatsächlich, 
offenbar), модератор встановлює контроль над продукуванням мовлення (Die 
geänderte Geschäftspolitik der Schweizer Banken ist neben der Strafverschärfung 
eine weitere Ursache für den Jahresendspurt in deutschen Finanzämtern. Die 
eidgenössischen Vermögensverwalter forderten ihre Kunden sozusagen intensiv 
auf, ihre möglichen Schwarzgeldkonten steuerehrlich zu machen. ZDF 30.12.14.). 

Коригуючі паузи – це самостійне виправлення помилок, які були 
допущені модератором: обмовки, фальстарти тощо. Такі паузи також є 
актуальними для дослідження, тому що ефірний час обмежений, темп 
мовлення завжди швидкий, навіть професіонали з великим досвідом роботи 
не застраховані від уживання обмовок (In Deutschland gibt es in vielen 
Regionen zu viele Wildschweine. Sie sind eine echte Plage. Besonders schlimm ist 
es zur Zei - zur Zeit - in Bayern. RTL 06.01.15.).  

Тексти телевізійних новин мають чітке лексико-граматичне 
оформлення, структурований виклад змісту, інтонаційне оформлення фраз 
теж має свою чітку структуру. Якщо трапляються обмовки або модератор, 
наприклад, загубив рядок, який він зачитує з телесуфлера, він намагається 
заповнити паузи вставками на зразок «ja», «ähhh», «hm», які є лексичними 
засобами заповнення пауз хезитації й не мають змістовного складу (Guten 
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Abend, wir begrüßen Sie ganz herzlich! Zuerst RTL aktuell Sendung 2015. Und wir 
wünschen Ihnen ein gesundes und frohes neues Jahr. So ist es. Ja und Millionen 
Deutsche haben dieses neue Jahr mit Feuerwerk und Sekt begrüßt. RTL 15.01.15.). 

Досліджені новинні повідомлення демонструють засоби виразності 
насамперед усного мовлення, хоча певні ознаки характерні також для жанру 
новин загалом. Серед них: свідомо дібрана лексика, словосполучення та типи 
речень для передачі змісту з певною інтенцією, допустимі літературною 
нормою німецької мови, композиційна структура й інтонаційна виразність з 
використанням певних інтонаційних контурів, визначеної довжини пауз, 
системи наголосів, що визначають ритм і темп мовлення. 
 У третьому розділі «Прагматична цілісність невербальних та 
паравербальних елементів теленовин каналів RTL та ZDF з їх 
вербальним змістом» представлено результати аналізу невербальних та 
паравербальних елементів теленовин. Виокремлено та класифіковано 
зображення заднього плану ведучих, інфографіки, інфомапи, фотографії, 
проаналізовано міміку, жести та пози ведучих.   

Телевізійна комунікація набуває полікодового характеру і під час 
тлумачення тексту як зв’язної й послідовної сукупності знаків ураховуються 
не лише лексичні, морфологічні, синтаксичні, прагматичні параметри, але й 
семіотичні знаки. З погляду семіотики, текст – це не лише вербальна 
структура, а й невербальний та паравербальний комплекс елементів, які 
утворюють комплексний смисл, адресований реципієнтам з метою 
досягнення ефекту впливу. 

Установлено, що використання невербальних та паравербальних 
компонентів у комунікації – це використання будь-яких знаків немовного 
характеру, які є інформаційно релевантними. Новинне повідомлення – це 
складне багатокомпонентне утворення, продуктивність якого визначається 
взаємодією вербальних, невербальних та паравербальних складників. 
Ефективне з прагматичної точки зору новинне повідомлення є результатом 
узгодженої інформації між текстом та невербальними й паравербальними 
компонентами. 

До паравербальних засобів, що вживаються у телевізійних новинах RTL 
aktuell і ZDF heute, належать пози, жести та міміка телеведучих. Вони 
допомагають телеведучому здійснювати неопосередкований прагматичний 
вплив на глядача. У дисертаційній праці охарактеризовано паравербальну 
поведінку п’яти телеведучих з телеканалів ZDF та RTL.  

Образи усіх ведучих гармонійно вписуються в іміджеву концепцію 
новин на кожному з обраних каналів, їх жести дещо обмежені та стримані, 
але завдяки їхнім виразам обличчя можна декодувати приховане власне 
ставлення до певних подій та явищ (схвалення, згода, співчуття). Ведучим 
ZDF heute найбільше притаманна стриманість та скутість жестів і міміки. 

Зображення в теленовинах доцільно диференціювати за видом 
продукування, за інтерактивним і прагматичним аспектами та за фактором 
привабливості. Вони виконують чотири основні функції: прагматичну, 
інформативно-ілюстративну, атрактивну та експресивну. Атрактивна функція 
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є частково експресивною, оскільки на вербальному рівні, вона реалізується 
експресивними засобами. 

У корпусі відібраних відеоматеріалів були проаналізовані зображення 
заднього плану студії та класифіковані на такі: фото-кліше, фотопортрети, 
фотомонтажні й рухомі зображення та алегоричні фотографії. У новинах 
ZDF heute фото-кліше складають 48,7%, а фотопортрети – 49,8% від 
загальної кількості зображень, що свідчить про ілюстративний та доказовий 
характер таких новин. Кількість фотомонтажних зображень складає 0,2%, а 
рухомих – 1,3%. Алегоричні фотографії взагалі відсутні, що є доказом того, 
що новини не прагнуть розважати свого глядача і мають високий ступінь 
серйозності та достовірності. У новинах RTL aktuell найчастіше представлені 
фотомонтажні зображення – 57,3%. Фотопортрети посідають другу позицію – 
25%, за ними фото-кліше – 15%. Рухомі зображення складають 2,5%, а 
алегоричні фото – 0,2%. 

Інфографіки й інформаційні мапи, створені авторами новинних текстів, 
унаочнюють статистичні або географічні дані теленовин. У досліджуваному 
корпусі теленовин RTL aktuell зафіксовано 20 інфографіків та 7 
інформаційних мап. ZDF heute оперують більшою кількістю інфографіків – 
67 та інфомап – 64, тобто у кожній телепередачі автори використовували не 
менше двох засобів унаочнення статистичної інформації чим досягається 
найбільша правдивість новин. Сприйняття новини двома каналами 
(аудіальним та візуальним) уможливлює легке та швидке пригадування 
змісту новини та допомагає зорієнтуватися у географії цієї новини.  

Досліджені зображення спрощують сприйняття текстової інформації 
завдяки підкріпленню останньої відеорядом, графіками, таблицями, схемами, 
картами та фотографіями. Такі маніпуляції призводять до впливу на адресата, 
вони інтерпретують події у тому аспекті, який першочергово був задуманий 
автором. У проаналізованих текстах та відеоматеріалах, де 
використовувалися графіки та таблиці, текст збігається із зображенням. Усі 
вищезазначені невербальні компоненти в розглянутих нами теленовинах 
вживаються для локалізації, унаочнення, засвідчення фактів, трансляції з 
місця події, а отже подача неправдивої інформації стає неможливою з точки 
зору глядача.  

Новинний текст характеризується стилістично нейтральними мовними 
засобами та незначною кількістю емоційно-забарвленої лексики, з одного 
боку, та прямо протилежними ознаками, непритаманними нейтральному 
стилю новин, з іншого. Це явище зумовлене інфотейнментом (англ. 
infotainment = information + entertainment), тобто поєднанням інформування 
та розваги у сучасних ЗМІ.  

Інфотейнмент новин RTL aktuell складає 10 % від їхнього загального 
тексту/сюжету. Майже в усіх випусках новин RTL aktuell представлений 
інфотейнмент (75 %). Новини ZDF heute налічують меншу кількість 
розважальних новин у своїх випусках. Вони становлять приблизно 8% від 
загального тексту та представлені у кожному шостому випуску новин (16% 
корпусу теленовин). Новини інфотейнменту на обраних каналах завжди 



14 

гармонійно поєднуються зі звичайним потоком новин. Серед стилістичних 
засобів для них характерними є анаколуфи, риторичні питання, метафори, 
іронія та розмовна лексика. 

У процесі аналізу експресивної функції зображень та їхнього 
вербального супроводу у теленовинах були досліджені зображення 
насильницьких подій. На обох каналах відеоряд не має зображень 
насильницьких сцен, крові, трупів, усього, що може шокувати, а функція 
тексту тут має не тільки інформативний характер, а ще й роз’яснювальний з 
метою досягнення контрольованого емоційного сприйняття глядачем 
трагічних подій. Виокремленими мовленнєвими засобами, за допомогою 
яких відбувається вплив на глядача теленовин, є прикметники та 
прислівники, які в зазначеній ситуації отримують негативну оцінку (schwer 
bewaffnet, kaltblütig, wahllos schossen).  

Прагматична функція невербальних і паравербальних засобів новин 
ZDF heute та RTL aktuell реалізується за допомогою використання 
різноманітних способів презентації інформації та каналів її передачі, 
наприклад, звуку, відеоряду, фотографій, схем, карт, інфографіків. 
Комунікативна поведінка ведучих новин ZDF heute і RTL aktuell 
супроводжується різними експресивними жестами, позами та мімікою, що є 
відображенням ставлення тележурналіста до події, про яку йдеться. Вагому 
роль у створенні маніпулятивного ефекту відіграє підбір фотографій. За 
допомогою вдало змонтованого фото автори досягають бажаного впливу на 
глядача, а також формування у нього необхідних думок, вражень й емоцій 
щодо переглянутої новини.  

 
 

ВИСНОВКИ 
 
 

На основі функціонально-комунікативного підходу до вивчення мас-
медійного простору функціонального стилю публіцистики й преси у 
дисертації здійснено комплексний розгляд комунікативно-прагматичного та 
стилістичного аспектів взаємодії вербальних, невербальних і паравербальних 
засобів реалізації впливу на масову аудиторію; уточнено методологічну та 
поняттєву бази дослідження; окреслено основні характеристики сучасного 
медіатексту.  

У дослідженні виокремлені та cхарактеризовані лексичні, 
морфологічні, синтаксичні стилістичні засоби мови, послуговуючись якими, 
автори повідомлень привертають увагу та здійснюють вплив на глядацьку 
аудиторію. 

Установлено, що гібридизація  мас-медійної комунікації призвела до 
того, що новинний текст розглядається не тільки з огляду на вербальний 
зміст, але й у взаємодії із невербальними та паравербальними засобами. 
Теленовини є уособленням двоканального негомогенного гібридного 
інформаційного варіанту жанру масової комунікації «новини».   



15 

У двоканальних текстах у великій кількості присутні вербальні, 
зображальні та аудіальні компоненти. Поєднання цих компонентів 
призводить до привернення уваги глядача. Окремо вербальний компонент 
має значно менший прагматичний потенціал, ніж у поєднанні з невербальним 
та паравербальним. Разом вони реалізують свою сугестивну прагматичну 
установку, яка часто буває маніпулятивною. Вплив на адресата відбувається 
за рахунок використання різних каналів надходження інформації. 

Новинне повідомлення – це семіотично ускладнений «продукт», який 
містить комплекс вербальних, невербальних та паравербальних засобів.  

Різні новинні жанри об’єднуються у теленовинах в один загальний код, 
що має такі складники: тема новини (політика, культура, суспільство, спорт), 
герої подій (селебріті, звичайні люди, злодії, доброчинці), стилістичні 
символи (стилістика візуального та аудіального зображень – професійна 
лексика, загальновідома термінологія, зовнішній вигляд героїв подій тощо), 
подієвий ряд (розгортання події, перебіг та закінчення). Диферентна ознака 
телевізійних новин – це відсутність зворотного зв’язку з телеглядачем, тобто 
їх реальна монологічність і фіктивна діалогічність. 

Базу теленовин складають нейтральна лексика і нормативний 
синтаксис стандартної літературної німецької мови, до якої додаються засоби 
комунікативно-прагматичного впливу на глядача: вербальні, невербальні та 
паравербальні. Експресивність засобів усіх мовних рівнів використовується 
для досягнення ефекту маніпулятивного впливу.   

Доведено, що стратегічна комунікативна мета новинного повідомлення 
зумовлює його комунікативну інтенцію, вибір конкретних стратегій і тактик. 
Автор новинних повідомлень ретельно обирає лексичне наповнення, 
синтаксичні структури, стилістичні прийоми, невербальні та паравербальні 
засоби. У поєднанні отримуємо семіотично неоднорідний спосіб презентації 
новинного повідомлення.  

Визначено, що просодія використовується у сучасних ЗМІ як засіб 
впливу на адресата з метою відображення певного ставлення до змісту 
тексту. Велика увага приділяється ключовим словам повідомлення, ведучий 
чітко артикулює їх та дотримується певного ритму і мелодики, коли, 
наприклад, ключові слова вимовляються або з різким падінням, або з різким 
підйомом. Інтонаційне оформлення повідомлень відіграє важливу роль. 
Паузи хезитації з їхнім лексичним наповненням використовуються для 
акцентування уваги на певній події або ж для виправлення допущених 
обмовок. Виявлено, якщо мова йде про трагічні новини, то їх найчастіше 
зачитує жінка, тому що жіночий тембр голосу м’якший і передати співчуття 
у такий спосіб легше. 

Використання фотографій, таблиць, графіків, інформаційних мап є 
невід’ємною частиною створення новин. Це невербальні засоби, які 
підсилюють інформаційне навантаження. Окрім інформативної вони 
виконують такі функції: ілюстративну, атрактивну, прагматичну й 
експресивну.  
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Міміка, пози та жести телеведучих належать до паравербальних 
засобів, якими послуговуються новини. Паравербальні засоби допомагають 
здійснювати прагматичну функцію новин імпліцитно, хоча й не 
демонструють широкий спектр можливостей (рухи, жести та пози 
телеведучих обмежені вимогами жанру «новини» та редакції телеканалу).  

Виявлено, що теленовини RTL aktuell та ZDF heute мають велику 
кількість варіантних та інваріантних ознак. Не зважаючи на те, що канали по-
різному фінансуються (приватний і державний), спільних ознак у них більше, 
ніж відмінних, серед них: уживання однакових прагмастилістичних засобів, 
кількісні показники яких майже не відрізняються, наявність у випусках як 
невербальних, так і паравербальних елементів новинних повідомлень. 
Показники вживання у теленовинах невербальних засобів дещо 
відрізняються. Теленовини каналу ZDF heute включають в ефір набагато 
більше інформаційних графіків та мап, ніж новини RTL aktuell, що свідчить 
про високий ступінь унаочнення та доказовості, яким супроводжується 
новинний текст. 

Запропонована у дисертації методика комплексного аналізу 
лінгвостилістичного потенціалу вербального змісту теленовин з його 
невербальним та паравербальним супроводом припускає можливість її 
застосування для висвітлення ролі мовних та позамовних засобів під час 
дослідження  інших телевізійних жанрів, що становить перспективу у 
подальших наукових студіях. 
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АНОТАЦІЯ 

 Чайковська О.Ю. Лінгвостилістичні характеристики теленовин у 
комунікативно-прагматичному аспекті (на матеріалі німецької мови). – 
Рукопис. 
 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 
наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Запорізький 
національний університет, Запоріжжя, 2020. 
 Дисертацію присвячено дослідженню прагмастилістичного потенціалу 
вербальних, невербальних та паравербальних засобів німецьких каналів RTL 
aktuell та ZDF heute. 
 У роботі досліджено явище полікодовості новинних повідомлень у 
стилістичній та прагматичній площинах аналізу. Виявлено, що комунікація 
сьогодення вирізняється полікодовими елементами, під якими розуміємо 
існування в одному комунікативному просторі знаків різних семіотичних 
систем. 

Детально розглянуто основні ознаки інформаційного жанру «новини» 
та концепції його потрактування. Окреслено характерні ознаки мови 
сучасних теленовин та надано їм лінгвістичну дефініцію. Здійснено 
структурний аналіз випусків новин RTL aktuell і ZDF heute. З’ясовано, що 
мовленнєвий вплив відбувається за допомогою комунікативних стратегій і 
тактик, які послуговуються великою кількістю стилістичних засобів. 

У дослідженні виокремлено та схарактеризовано лексичні, 
морфологічні, синтаксичні стилістичні, а також просодичні засоби мови, 
послуговуючись якими,  автори повідомлень привертають увагу та 
здійснюють вплив на глядацьку аудиторію. 

Ключові слова: медіатекст, двоканальний текст, новинний текст, 
стратегія, тактика, стилістичні засоби, вербальні, невербальні та 
паравербальні засоби впливу, інфотейнмент. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Чайковская Е.Ю. Лингвостилистические характеристики 

теленовостей в коммуникативно-прагматическом аспекте (на материале 
немецкого языка). – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 
наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский 
национальный университет, Запорожье, 2020. 

Диссертация посвящена исследованию прагмастилистического 
потенциала вербальных, невербальных и паравербальных средств новостей 
немецких каналов RTL aktuell и ZDF heute. 

В работе исследовано явление поликодовости новостных сообщений в 
стилистической и прагматической плоскостях анализа. Обнаружено, что 
современная коммуникация отличается поликодовыми элементами, под 
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которыми понимаем существование в одном коммуникативном пространстве 
знаков различных семиотических систем. 

Подробно рассмотрены основные признаки информационного жанра 
«новости» и концепции его трактовки. Выделены характерные особенности 
языка современных теленовостей и дефинированы с лингвистической точки 
зрения. Осуществлен структурный анализ выпусков новостей RTL aktuell и 
ZDF heute. Исследование показало, что речевое воздействие происходит с 
помощью коммуникативных стратегий и тактик. 

В диссертации выделены и охарактеризованы лексические, 
морфологические, синтаксические стилистические, а также просодические 
средства языка, пользуясь которыми, авторы сообщений оказывают влияние 
на зрительскую аудиторию. 

Ключевые слова: медиатекст, двухканальный текст, новостной текст, 
стратегия, тактика, стилистические средства, вербальные, невербальные и 
паравербальные средства влияния, инфотейнмент. 

 
SUMMARY 

 
Chaikovska O. J. Linguo-Stylistic Peculiarities of Television News in the 

Communicative and Pragmatic Aspects (based on the German Language). – 
Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Philology. Speciality 10.02.04 – Germanic 
Languages. – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2020. 
 This thesis focuses on a complex study of television news RTL aktuell  and 
ZDF heute. The purpose of the research is to reveal essential characteristics and 
functions of television news, study the structure of news edition and discover 
instruments of speech manipulation on morphological, syntactic, lexical and 
prosodic levels; clarify the pragmatic unity of non-verbal and paralinguistic 
elements of television news with their verbal content. 

Research results indicate that television has a significant influence on the 
perception of information at the psychological level due to simultaneity, the use of 
audio-visual aids, mimics, gestures, vocabulary and technical capabilities of the 
montage.  

The media text is represented as a unique type of text with such features as a 
secondary source, pragmatic orientation, relevance, objectivity, and a set of 
specific communication strategies and tactics. 

The research is based on the following linguistic methods: the descriptive 
method, sampling method, semiotic analysis method, pragmalinguistic analysis, 
comparative and quantitative method. 

It has been found that manipulation on the lexical level is realised by 
communicative strategies and tactics such as the strategy of forming the necessary 
opinion or mood of the audience, the strategy of solidarity, the strategy of 
imposing, the strategy of filtering the information flow. They are achieved with the 
help of the following tactics: the argument at the beginning of the request, actions 
at the set of the interests of the addressee, choice without choice, accusation and 
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bullying, use of assumptions, contrasts, comparisons, specific names, borrowings, 
euphemisms and dysphemisms, refinements, etc. The tools of speech manipulation 
at the morpho-syntactic level are nominalization, passive voice, elliptical structures 
and inversions.  

The picture in the television news is characterized by production, interactive, 
semantic and pragmatic aspects, and a factor of attractiveness. In this research 
factors of pragmatic influence are highlighted by detailed analysis of non-verbal 
and paraverbal elements of the television news. 

Keywords: media text, two-channel text, news text, strategy, tactics, stylistic 
means, verbal, non-verbal and paraverbal means of influence, infotainment. 
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