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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Дисертацію присячено дослідженню лінгвостилістичних характеристик 

текстів німецькомовних путівників по зоопарку як специфічного різновиду 

тексту науково-популярного підстилю наукового функціонального стилю. 

Для сучасних лінгвістичних розвідок притаманне вивчення мовлення та 

комунікації, в яких і знаходить своє відображення мова, тому підходам до 

вивчення тексту з урахуванням переважно внутрітекстових ознак (Т. ван Дійк, 

Е. Верліх) прийшли на зміну когнітивні і комунікативно-прагматичні підходи, 

які передбачають аналіз тексту разом з контекстом, тобто соціокультурними та 

психолінгвістичними чинниками, які визначають структурні, змістові, 

функціональні особливості тексту. Інтерес до тексту як складного 

мовленнєвого явища підтверджують праці з лінгвістичної теорії тексту 

(К. Адамцік, В. Хайнеман, К. Брінкер, Е. Косеріу, І. А. Бехта, Н. С. Валгіна, І. Р. 

Гальперін, Т. В. Радзієвська, О. В. Ємець, О. О. Селіванова) та численні 

дослідження окремих жанрів, наприклад, інструкція (С. Нікл та С. Гьопферіх), 

некролог (К. фон Лаге-Мюллер), гороскоп (К. Фурсман), реклама (А. Перліна), 

комюніке (С. М. Іваненко), коментар (Н. М. Коваленко), глоса (С. М. Іваненко / 

В. І. Павлик), байка (Л. С. Піхтовнікова). Незважаючи на поширеність 

емпіричних досліджень з лінгвістики і стилістики тексту, відомі жанри та їх 

різновиди, що залишились поза увагою мовознавців, зокрема, путівники по 

зоопарку. Путівники по зоопарку репрезентують традиції кількасотлітньої 

історії, адже перші екземпляри з’явились незадовго після заснування зоопарків 

у другій половині XIX ст. як засіб навчання та освіти населення. Незважаючи 

на активну диджіталізацію сфери мас-медіа, майже кожен зоопарк видає 

друковані путівники щорічно, що підкреслює їх важливість як обов’язкового 

елемента інституції «зоопарк». У зв’язку з цим стає очевидною необхідність їх 

розгляду в діахронії, що відкриває широкі перспективи дослідження 

модифікацій і тенденцій розвитку різновиду жанру щодо формального 

оформлення, змістового наповнення і функцій. 

Актуальність дослідження зумовлена зростанням інтересу наукової 

спільноти до дослідження жанрової специфіки мовлення (К. Адамцік, Б. Зандіг, 

М. Брандт, К. Брінкер, Й. Вюест, М. М. Бахтін, Н. Х. Копистянська, 

С. М. Іваненко, Л. С. Піхтовнікова, Ф. С. Бацевич), потребою практичної 

перевірки застосування інтегративного (голістичного) підходу в емпіричних 

дослідженнях з лінгвістики і стилістики тексту, який передбачає встановлення 

закономірностей взаємодії мовних і позамовних чинників у процесах створення 

і рецепції текстів, що співвідноситься з загальною тенденцією гуманітарного 

знання до міждисциплінарного розуміння мовленнєвої діяльності людини. 

Аналіз стилістичних характеристик текстів німецькомовних путівників по 

зоопарку в парадигмі німецькомовної прагматичної стилістики (Б. Зандіг, 

У. Пюшель) дає змогу виокремити структуру стилю і описати зазначені тексти 

у їх композиційній, тематичній і функціональній єдності, що є важливим з 

огляду на необхідність осмислення поняття «стиль» як комплексу елементів на 

різних рівнях тексту, а не лише як набору мовних засобів, як це тлумачать 
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структуралістичні погляди щодо поняття стилю і функціональна стилістика 

(І. В. Арнольд, В. В. Виноградов, Л. В. Щерба, І. Р. Гальперин, В. Фляйшер, 

Г. Міхель, Р. О. Якобсон, Е. Різель, С. Я. Єрмоленко). Обраний матеріал 

дослідження – німецькомовні путівники по зоопарку, які до цієї пори не були 

обʾєктом дисертаційних досліджень – підсилює актуальність дисертаційного 

дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими темами. Дисертаційну роботу виконано на 

кафедрі теорії, практики та перекладу німецької мови в межах ініціативної теми 

науково-дослідної роботи факультету лінгвістики Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського» – 

«Дослідження теоретико-прикладних закономірностей функціонування 

одиниць мови та мовлення» (державний реєстраційний номер 0119U1020047). 

Тему дисертації затверджено (протокол № 9 від 22 грудня 2014 року) і 

перезатверджено на засіданні Вченої ради факультету лінгвістики 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут ім. І. Сікорського» (протокол № 12 від 27 червня 2019 року).   

Мета роботи полягає у встановленні лінгвостилістичних характеристик 

німецькомовних путівників по зоопарку як різновиду жанрової форми 

«путівник» із застосуванням інтегративного комунікативного підходу 

стилістичного аналізу, що потребує виконання таких завдань: 

 визначити поняття «текст», «жанр» у площині структурної та 

комунікативно-орієнтованої лінгвістики, систематизувати спроби 

класифікації текстів; 

 з’ясувати критерії аналізу текстів в інтегративній моделі і 

розробити комплексну методику стилістичного аналізу текстів 

німецькомовних путівників по зоопарку; 

 встановити причини та умови появи німецькомовних 

путівників по зоопарку; 

 визначити структурно-композиційні характеристики текстів 

німецькомовних путівників по зоопарку в діахронії, фокусуючись на 

путівниках другої половини XX-початку XXI століття; 

 розкрити характеристики мовного оформлення усіх частин 

тексту німецькомовних путівників по зоопарку;  

 обґрунтувати основні змістові елементи, виявити засоби 

когерентності тексту та встановити найсуттєвіші зміни у змістовому 

наповненні основної частини тексту німецькомовних путівників по 

зоопарку; 

 схарактеризувати іллокутивні дії і відношення між ними у 

текстах німецькомовних путівників по зоопарку до 1950-х років. 

Об’єктом дослідження є тексти німецькомовних путівників по зоопарку. 

Предмет дослідження становлять лінгвостилістичні (композиційно-структурні, 

змістово-тематичні і функціональні) характеристики текстів німецькомовних 

путівників по зоопарку. 
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Теоретико-методологічною базою дисертації стали праці в галузі 

лінгвістики тексту (К. Адамцік, Р. де Богранд, В. Фівегер, В. Хайнеман, 

М. П. Брандес, Й. Вюест, К. Брінкер, Т. ван Дійк, Ф. Данеш, В. Матезіус, 

А. Греймас, В. Дресслер, М. Льотшер, І. Р. Гальперін), стилістики тексту 

(Б. Зандіг, Е. Різель, Й. Мала, С. М. Іваненко, М. М. Кожина, 

Л. С. Піхтовнікова, Ф. С. Бацевич), теорії мовленнєвих актів (Дж. Серль, 

Дж. Остін, Т. Шредер, Г. Г. Почепцов, І. П. Сусов, В. Б. Скрябіна) та історії 

зоопарків як культурного феномена (Н. Клосман, Л. Дітріх, К. Весели, 

У. Анхальт). 

Методи дослідження зумовлені поставленою метою та завданнями. В 

основу дисертаційної праці покладені метод суцільної вибірки (для відбору 

емпіричного матеріалу), контекстуально-інтерпретаційний аналіз (для 

виокремлення структурно-композиційних частин путівників по зоопарку та для 

співвіднесення тексту із соціокультурним контекстом), описовий метод (опис 

тематичного наповнення текстів путівників), зіставний (виявлення 

особливостей текстів путівників по зоопарку в діахронії), кількісний метод 

(підрахунок текстових одиниць дослідження), аналіз іллокутивного акту для 

встановлення функціональної специфіки путівника по зоопарку. 

Матеріалом дослідження слугують тексти 50 німецькомовних 

путівників Берлінського, Лейпцизького, Ганноверського та Віденського 

зоопарків XIX-початку XXI століття (1799-2013 рр.) загальним обсягом 4368 

сторінок. 

Наукова новизна дисертації визначається її об’єктом і зумовлюється 

результатами дослідження. У роботі розкрито та застосовано інтегративний 

підхід, який ґрунтується на засадах прагматично орієнтованої стилістики та 

багаторівневих моделях аналізу тексту. Зазначений підхід передбачав 

поліаспектний лінгвостилістичний аналіз текстів німецькомовних путівників по 

зоопарку і уможливив уперше 

• з’ясувати статус путівників по зоопарку у жанровому просторі; 

• встановити їх композиційну структуру та деталізувати мовне 

оформлення;  

• систематизувати змістові елементи і обґрунтувати зміни тематичного 

наповнення текстів німецькомовних путівників по зоопарку;  

• виокремити функції і основні іллокуції текстів німецькомовних 

путівників по зоопарку. 

Не залишаючи поза увагою також і поняття традиційної стилістики, уперше 

було встановлено основні стильові риси текстів німецькомовних путівників. 

Теоретичне значення дисертаційної праці полягає в тому, що отримані 

результати є внеском у такі галузі германістики як типологія тексту 

(поглиблено розуміння класифікації жанрів), стилістика тексту (виявлено 

характеристики німецькомовних текстів різновиду жанру «путівник по 

зоопарку», які слугують основою для подальших досліджень жанру «путівник», 

зокрема, контрастивних розвідок), прагмастилістика (висвітлено стилістичне 

значення мовленнєвих дій у текстах німецькомовних путівників по зоопарку) та 
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доповнюють існуючі дослідження особливостей жанрів та їх різновидів у 

різних комунікативних сферах.   

Практичне значення пропонованої праці полягає у можливості 

використання її результатів на лекційних та семінарських заняттях зі 

стилістики німецької мови (розділи «Лінгвостилістичний аналіз тексту», 

«Функціональні стилі»), прагмалінгвістики (розділ «Теорія мовленнєвих 

актів»), теорії тексту та дискурсу (розділ «Жанри дискурсу»), лексикології 

(розділ «Семантична структура слова») та на практичних заняттях з німецької 

мови і в науково-дослідній роботі студентів та аспірантів. 

Апробацію результатів дослідження здійснено на міжнародних науково-

практичних конференціях: «Мови і світ: дослідження та викладання» 

(Кропивницький, 2015, 2017), «Формула компетентності перекладача» (Київ, 

2015, 2016), «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації» (Острог, 

2016, 2018), «Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень 

європейської дидактики вищої школи» (Київ, 2017), «Взаємодія одиниць мови і 

мовлення: комунікативно-прагматичний, соціокультурний, перекладознавчий і 

методичний аспекти» (Київ, 2017), «Проблеми та перспективи розвитку науки» 

(Чернівці, 2017), «Мова як засіб міжкультурної комунікації» (Херсон, 2018). 

Публікації. Основні результати дослідження відображено в шістнадцяти 

одноосібних публікаціях, десять з яких є науковими статтями, опублікованими 

у фахових виданнях України, одна стаття – у наукометричних базах, одна 

стаття – у зарубіжному виданні (Польща), 4 тези у збірниках матеріалів 

наукових конференцій. Одна закордонна стаття (Бразилія) опублікована у 

співавторстві з професором німецького університету Віадріна Юнгблут К., де 

особистий внесок авторки полягає в аналізі емпіричного матеріалу для 

практичного розділу статті. Загальний обсяг публікацій становить 9,32 др. арк. 

Структура та обсяг праці. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, списку 

використаних джерел (272 теоретичні джерела і 50 джерел ілюстративного 

матеріалу), чотирьох додатків. Загальний обсяг дисертації становить 

252 сторінки, обсяг основного тексту – 206 сторінок.  

  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

  

У вступі обґрунтовано вибір теми дисертаційного дослідження, її 

актуальність, сформульовано мету й завдання, позначено об’єкт і предмет 

дослідження, описано методи, розкрито наукову новизну роботи, її теоретичну і 

практичну значущість, окреслено структуру роботи, подано відомості про 

форми апробації здобутих результатів та структуру дисертації 

У розділі 1 «Теоретичні засади лінгвістики тексту» викладено здобутки 

лінгвістики і стилістики тексту у зарубіжних і вітчизняних наукових працях і 

сформовано методологічну базу дослідження: проаналізовано проблеми 

визначення понять «текст» і «жанр»; наведено різні підходи до класифікації 

текстових екземплярів за їх належністю до певного жанру; розглянуто 

стилістично релевантні рівні аналізу тексту, які виступають складовими 
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багаторівневої моделі аналізу тексту і уможливлюють інтегративний 

(голістичний) підхід; обґрунтовано міждисциплінарну спрямованість 

дослідження німецькомовних путівників по зоопарку.   

 Лінгвістика і стилістика тексту належать до мовознавчих дисциплін, які 

займаються вивченням мови у використанні. Оскільки текст є спільним 

об’єктом для обох дисциплін, було встановлено різні підходи до його 

визначення, а саме: структурно-граматичний підхід з концепцією 

прономіналізації (Р. Харвег) як принципу повторного посилання для зв’язності 

тексту; змістово-семантичний (концепція ізотопії А. Греймаса та концепція 

теми-реми В. Матезіуса / Ф. Данеша), а також комунікативно-прагматичний 

підходи (текст як комплексна мовленнєва дія ситуйований у комунікативній 

сфері за Б. Зандіг, В. Мочем, У. Пюшелем). Визначення тексту за К. Брінкером 

як когерентної одиниці мовної комунікації з розпізнаваною комунікативною 

функцією і певним чином організованою структурою об’єднало як прагматичні, 

так і структурні підходи (граматичні і семантичні).  

Звернення уваги на прагматичні ознаки спричинило необхідність 

упорядкування та опису текстів, результатом яких стала відсутність 

термінологічної гомогенності та чіткої систематизації. З одного боку, 

мовознавці вимагали чіткої вичерпної класифікації, яка б нівелювала 

можливість віднесення тексту одночасно до кількох жанрів та охопила всі 

тексти (Х. Ізенберг), з іншого – типологізації, яка в першу чергу відповідала б 

інтуїтивному розумінню жанрів комунікантів у реальності (Р. де Богранд / В. 

Дреслер; К. Адамцік). Інтегративне розуміння жанру (як і тексту) є 

найоптимальнішим, оскільки воно уможливлює подолання однобічності та 

ураховує різні змінні, важливі для конституювання, ідентифікації тексту і 

співвіднесення його з певним жанром і дозволяє охопити всі аспекти жанрів 

(мовні сигнали, ситуацію та функцію). Під терміном «жанр» розуміємо 

історично сформований у мовній спільноті конвенційно діючий шаблон для 

здійснення комплексних мовленнєвих дій із сукупністю контекстуальних 

(ситуативних), комунікативно-функціональних та структурних (граматичних і 

тематичних) ознак. Ця дефініція передбачає розгляд жанрів як культурних та 

історичних явищ, а тому корелює з діахронічною спрямованістю дослідження.  

Як засвідчує аналіз праць вітчизняної та зарубіжної філології, путівники 

по зоопарку ще не були об’єктом мовознавчих розвідок, тому у першому 

розділі встановлено статус путівників по зоопарку у жанровому просторі. 

Ґрунтуючись на ієрархічній класифікації В. Хайнемана (тип тексту – клас 

жанрів – жанр – різновиди жанрів), путівники по зоопарку визначено як 

різновид жанру «путівник» з ко-домінуючими інформативною та 

орієнтувальною функціями. Встановлено, що туристичні путівники міст та 

країн з’явились 1836 року («Handbook for travelers on the continent» Джона 

Мюррея) та 1839 («Rheinreise von Mainz bis Cöln» Карла Бедекера), тобто 

паралельно чи навіть пізніше путівників по зоопарку, якщо зважати на роки 

виникнення путівників по зоопарках Лондона 1828 чи Амстердама 1838, а 

також Віденської менажерії 1799. Таким чином, путівники по зоопарку 

фігурують як один з найперших різновидів жанру «путівник», що підкреслює 
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важливість дослідження путівників по зоопарку для лінгвістики тексту та 

генології жанрів. 

Методологія дисертаційного дослідження передбачає застосування цілого 

комплексу методів, завдяки яким можливе виявлення лінгвостилістичних 

(композиційно-структурних, змістово-тематичних та функціональних) 

характеристик текстів німецькомовних путівників по зоопарку поетапно в 

певній послідовності.   

І етап. Для цілісного лінгвістичного аналізу було обрано запропонований 

німецькими лінгвістами К. Адамцік та К. Брінкером інтегративний підхід до 

аналізу тексту (багаторівневу модель В. Хайнемана), який полягає у вирізненні 

стилістично релевантних  критеріїв аналізу тексту: контекстуальних, 

функціональних, змістово-тематичних і  формально-граматичних (у 

В. Хайнемана комунікативно-прагматичний, тематичний та  формально-

граматичний рівні). Головним завданням аналізу є системний опис зв’язку 

(когерентності) між компонентами тексту на різних рівнях, а саме: між 

реченнями та їх елементами на граматичному (когезія), між змістовими 

одиницями (пропозиціями) на тематичному, між мовленнєвими діями 

(іллокутивними одиницями) на прагматичному. Ми розглядаємо рівні в їх 

взаємозв’язку, при цьому мовні одиниці на граматичному рівні виконують роль 

індикаторів для комунікативних цілей та змісту (прагматичний та тематичний 

рівні). З перспективи стилістики тексту йдеться про інтегративний аналіз 

структури стилю (постає у результаті вибору під час продукування текстів) 

вищезазначених текстів, який стосується типу мовленнєвих дій, теми та зразків 

формулювань. Таким чином, аналіз реалізується як на рівні макро- (визначення 

стилістичних шаблонів жанру), так і мікростилістики (встановлення типових 

мовних засобів).  

Аналіз контекстуальних критеріїв передбачає розгляд комунікативної 

ситуації як детермінанта жанру й урахування таких параметрів, як кількість 

(діадна, групова, масова комунікація), соціальні ролі комунікантів (симетрична 

/ асиметрична комунікація), простір та час (перерваність чи безпосередній 

контакт). Оскільки стиль, окрім комунікативної ситуації певної сфери 

діяльності людини, зумовлений також функцією тексту та темою комунікації, 

вони виступають наступними елементами аналізу текстів. Прагматичне 

розуміння текстової структури втілилось у концепції іллокутивної структури 

тексту, яка є ієрархічною послідовністю мовленнєвих дій: домінантна іллокуція 

(іллокутивна дія) означає глобальну мету тексту та підтримується 

субсидіарними іллокуціями. Аналіз тексту полягає в сегментації тексту на 

елементарні іллокутивні дії, виявлення відношень між ними та їх стилістичне 

оформлення (стиль фігурує як соціально значущий вид реалізації мовленнєвих 

дій). Для аналізу тематичної структури основоположними є поняття тема і 

тематичний розвиток. Тема є ядром змісту тексту і стосується всього, що 

сказано про домінантного носія референції. Тематичний розвиток 

детермінований ситуативними факторами, залежно від домінантного типу 

тематичного розвитку говоримо про аргументативну, дескриптивну, наративну 

чи експлікативну структуру тексту.   
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ІІ етап. Відбір фактичного матеріалу методом суцільної вибірки: усі 

залучені до дослідження друковані путівники були отримані та придбані 

(оригінали і копії старих видань) від архіваріусів зоопарків і колекціонерів 

путівників як збережені екземпляри (до 1941 року). Путівники періоду 1950-

початку 2000-х років обрано за принципом «один путівник на десятиліття» 

кожного зоопарку, зокрема, зважаючи на зміну директорів зоопарків, яка 

гіпотетично означає зміну концепції зоопарку та відповідно зміни оформлення 

путівників як одного з головних джерел інформації для відвідувачів. У роботі з 

емпіричним матеріалом застосовано згаданий вище інтегративний підхід, в 

межах якого залучено метод лінгвістичного спостереження й опису (окреслення 

композиційної організації текстів путівників по зоопарку, інвентаризація та 

класифікація критеріїв опису тварин в основній частині тексту), зіставний 

метод (аналіз путівників різних часових періодів), контекстуально-

інтерпретаційний метод для розгляду німецькомовних путівників по зоопарку 

як текстів, інтегрованих в соціокультурний та економічно-політичний контекст 

(контекстуалізація). Дослідження тематичного наповнення і функцій тексту 

путівників по зоопарку вимагало ґрунтовного аналізу екстралінгвальних 

факторів (опрацювання джерел про розвиток зоопарку як інституції, історичної 

літератури для розуміння впливу суспільних, політичних і культурних 

факторів, а також ознайомлення з зоологічною таксономією), що надає 

дослідженню міждисциплінарної спрямованості.  

ІІІ етап. З’ясування функцій (через аналіз іллокутивного акту), 

визначення підтем, а також мовних засобів когерентності у основній частині 

тексту німецькомовних путівників по зоопарку. На другому і третьому етапі 

використано контент-аналіз для опису змісту текстів путівників та 

прагматичний аналіз для характеристики комунікативної ситуації між автором 

путівника та адресатом (потенційним відвідувачем), різних ситуацій рецепції 

тексту та для визначення основних інтенцій автора.  

 Для аналізу лінгвостилістичних характеристик комплексний підхід є 

ефективним, оскільки стилістика передбачає відповіді не лише на питання 

«як?» (формулювання у тексті), а й «що?» (інформація про автора, його цілі 

виражена через формулювання).  

У другому розділі «Німецькомовні путівники по зоопарку як об’єкт 

дослідження» розглядаються лейаут (формат, мовне та графічне оформлення 

обкладинки), мовна реалізація бібліографічних даних (рік, автор та 

видавництво), без яких неможливо ситуювати путівник по зоопарку в часовому 

контексті, стилістичні ознаки структурно-композиційних компонентів 

німецькомовних путівників по зоопарку. Встановлено, шо путівники по 

зоопарку характеризуються різнорідністю форматів, які є невербальними 

симптомами річниць заснування і концептуальних змін зоопарку, а також 

очікувань автора щодо рецепції тексту (малі формати сигналізують можливість 

рецепції під час прогулянки зоопарком, а подовжені та з альбомною 

орієнтацією – поза зоопарком). Дані про рік та автора видання відіграють у 

путівниках, на відміну від джерел художньої та наукової літератури, 

другорядну роль, про що свідчить використання дрібного шрифту, розміщення 
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такої інформації на останній сторінці; можлива відсутність прямої вказівки на 

автора (зазначений лише видавець).  

Недостатня увага до автора пов’язана з тим, що текстове та графічне 

наповнення путівника належить колективному автору (директор і куратори 

зоопарку). Навіть звична для інших видань прийменникова фраза von + ім’я 

автора Führer durch den Zoologischen Garten Berlin (herausgegeben / bearbeitet) 

von … / wissenschaftlichem Direktor свідчить не про фактичне авторство, а про 

відповідальність директора зоопарку як головного представника інституції за 

текст. Винятком є написаний від першої особи лейпцизький путівник 1957 

року, в якому займенник ich (замість звичного wir) слугує підтвердженням 

авторства директора зоопарку, зазначеного на першій сторінці. Для назв 

путівників по зоопарку використовуються кілька лексем, у трьох з яких 

Wegweiser, (Zoo)Führer, Begleiter актуалізується орієнтувальна, і в одній 

Handbuch – інформативна функції путівника. Незважаючи на набуте після 

Другої світової війни негативне забарвлення лексеми Führer усі путівники (крім 

берлінських) використовують її, наголошуючи на традиційності зоопарку як 

інституції з багаторічною історією.  

Для нашого дослідження релевантними є поняття архітектоніки, 

формальної макроструктури тексту / композиції. Текст як завершене ціле має 

ієрархічну структуру і складається з частин тексту (Teiltext) – тематично-

функціональних одиниць, розділених між собою за змістом та формально 

(графічно). У межах частин текстів виділяють менші частини – сегменти 

(Teiltextsegmente). Кожній частині тексту притаманна певна тема та функція, 

які, у свою чергу, є «частинами» основної теми та функції цілого тексту. Жоден 

путівник не розпочинається з власне тексту, який тематизує шлях по зоопарку з 

описом тварин і місць їх перебування. Основна частина тексту оточена іншими 

частинами тексту, які виконують рамкову функцію. До них належать: опис 

історії зоопарку (історична частина тексту); правила поведінки у зоопарку 

(регламентуюча частина тексту); передмова; зміст; рекламні повідомлення.  

Публікація рекламних повідомлень у путівнику по зоопарку є часто 

вимушеним кроком зоопарку з фінансових причин. Проте, автор публікує 

рекламу, дотичну до тваринного світу та використовує лексеми переважно з 

предметно-раціональним значенням, послаблюючи набридливість, 

агресивність, маніпулятивний вплив реклами. Найпростішим прийомом 

включення тварин в рекламу є використання їх світлин для унаочнення як 

стилістично нейтральної, так і експресивно забарвленої лексики. Реклама 

міських комунальних служб Лейпцига Energie ist Lebendigkeit. Sport, Familien 

und Kultur sind zentrale Themen, die wir mit Leidenschaft fördern: Unsere Energie 

für Leipzig. Stadtwerke Leipzig, Gold-Sponsor des ZooLeipzig [Mit dem Zooführer 

unterwegs. 125 Jahre Zoo Leipzig, 2003, с. 91] розміщена на фоні зображення 

орангутанга зі своїм малям на шиї, який персоніфікує зазначені у мовній 

частині реклами характеристики «жвавість, енергія та сімейна турбота». 

Лаконічний варіант реклами з предметно-раціональним підґрунтям і 

відсутністю типових для рекламних повідомлень імперативу, суперлативу, 

метафор Abdichtung der Wasserbecken, Asphaltarbeiten, Dacheindeckungen, 
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Terrassenbelege im Zoo und Aquarium führte MALCHOWBAU aus. Berlin-

Tempelhof 1. Saalburgstr. 1. [Wegweiser durch den Zoologischen Garten Berlin, 

1958, с. 79] впливає на прийняття свідомого рішення адресата, посилаючись на 

авторитетність і солідність зоопарку як замовника.  

      Унаочнення структури і полегшення орієнтування у тексті можливе завдяки 

змісту та переліку тварин (реєстру) в зоопарку Tierverzeichnis / Tierregister у 

алфавітному порядку / за належністю до групи. Реєстр може бути частиною 

змісту зі звичною назвою Inhalt / Inhaltverzeichnis чи назвами, які виражають 

усеохопність путівника Zoowelten / Tiere von A bis Z. Під час відвідин зоопарку 

реєстр слугує сполучною ланкою між текстом табличок на приміщеннях з 

тваринами і текстом путівника. 

У передмові перших путівників по зоопарку (друга половина XIX ст.) 

надається інструкція рецепції тексту Dieser Führer will wirklich nur ein «Führer» 

sein. Sein Zweck und Ziel ist einzig und allein, den Besucher des Gartens zu führen, 

dass er auf dem richtigen, kürzesten Wege zu allen Tieranlangen hingelangt und den 

ganzen Inhalt des Gartens kennenlernt [Die Thierwelt im Zoologischen Garten von 

Berlin, 1889, c. 1], а з 1970-х років передмова слугує передусім висвітленню 

окремих елементів теми «зоопарк» (розбудова, завдання, роль інституції). 

Обов’язковим елементом передмови виступає висвітлення цілей зоопарку Unser 

vorrangiges Ziel ist es, die Besucher für die Schönheit der Tier-und Pflanzenwelt zu 

begeistern [Zooführer durch den Tiergarten Schönbrunn, 2010, c. 3]. Ця інформація 

має аксіологічне навантаження і слугує формуванню цінностей у адресата щодо 

відношення «людина-природа», заохочуючи його до замислення над 

необхідністю захисту тварин та збереженням біологічного розмаїття. При 

цьому автор апелює не лише до раціональної сфери свідомості (Bereicherung 

des Wissens), а й до емоцій реципієнта, обіцяючи позитивні та сильні враження 

під час відвідин зоопарку (zoologische Faszination, Begeisterung, spannende 

Erlebnisführungen, Freude). 

До рамкових елементів передмови належать ритуалізовані формули 

привітання-запросини Liebe Besucher! Herzlich willkommen in einem der ältesten 

und traditionsreichsten Zoos der Welt. Und herzlich willkommen im Zoo der Zukunft 

– im Erlebnis-Zoo Hannover! та фінальні формулювання-побажання цікавих 

відвідин зоопарку Wir wünschen Ihnen spannende Entdeckungen, faszinierende 

Beobachtungen und einen unvergesslichen Tag im Zoo Leipzig. Для зоопарку 

бінарна опозиція «старий-новий» перетворюється в суму ознак 

«старий+новий», які не протиставляються одна одній, а утворюють загальну 

позитивну оцінку, підкреслюючи вдале поєднання двох аспектів 

функціонування зоопарку: збереження традицій та постійне вдосконалення й 

оновлення. У передмові може актуалізуватись як інформативна Dieser Führer 

soll Ihnen helfen, mehr über das Anliegen unseres Zoos, seine Bewohner, Gebäude 

und Anlagen zu erfahren [Führer durch den Zoo Leipzig mit Gartenplan, 1998, c. 4], 

так  і орієнтувальна функція путівника dieser Zooführer soll Ihnen als Wegweiser 

durch den Tiergarten dienen und Ihnen die Schönbrunner Bewohner und ihre 

Anlagen vorstellen [Tiergarten Schönbrunn. Jubiläumsführer. Wien, 2002, c. 4]. 



10 

Необхідність регламентування відвідин зоопарку втілена у частині тексту 

німецькомовних путівників по зоопарку «правила поведінки» із заголовком 

Gartenordnung / An unsere Besucher. Стилістичне оформлення правил поведінки 

демонструє, який тип соціальних відносин з реципієнтом вибудовує адресант 

(асиметричні / відчужені, симетричні / довірливі). Додавання пояснювальних 

мовленнєвих актів до директивних є відомою стратегією, оскільки директиви 

вважаються такими, що можуть спричинити конфлікт через образу реципієнта 

на прямий наказ і фігурують як face threatening act. Тому директивні акти 

інтегрують у контекст, який повинен їх пом’якшити, містити обґрунтування 

вимог. Такий підхід використовується у путівниках з 1950-х років Im Interesse 

der Gesunderhaltung unserer Tiere bitten wir daher unsere verehrte Besucher, 

wirklich tierfreundlich zu handeln … [Wegweiser durch den Zoologischen Garten 

Berlin, 1958, c. 11].  

Окрім комбінації сентенцій «вимога-обґрунтування / аргументоване 

пояснення» для запобігання виникнення емоцій незадоволення та розчарування 

під час прочитання регламентуючих текстів використовуються мовленнєві акти 

«прохання» перед переліком заборон / вимог та «недозволу» Wir bitten Sie, die 

Rasenflächen nicht zu betreten, а також ненав’язливі вказівки замість прямої 

заборони Wir machen vor allem auf das Fütterungsverbot – und in Ihrem eigenen 

Interesse – auf die Bedeutung von Gittern und Absperrungen aufmerksam [Tiergarten 

Schönbrunn. Wien, 1981, c. 4], імітація коміксів з експліцитними заборонами, 

«озвученими» тваринами Bitte keine Süßigkeiten füttern!, сценарії можливих 

небажаних дій відвідувача за принципом «wenn-dann» Erleidet jemand durch 

Verstoß gegen die Gartenordnung selbst einen Schaden, so ist eine Haftung des 

Zoologischen Gartens ausgeschlossen [Wegweiser durch den Zoo Leipzig 1978, c. 

102]. Високий ступінь категоричності директив (імператив у наказових 

заперечних конструкціях Werfen Sie keine Gegenstände in die Käfige oder Gehege 

und fassen Sie nicht über oder durch die Absperrungen der Tierunterkünfte) 

зустрічається лише у лейпцизьких путівниках 1950-70-х років.  

Ступінь інтенсивності заборони унаочнюється вживанням синонімів 

лексико-семантичного поля «заборона»: nicht erwünscht – nicht gestattet – 

unzulässig – untersagt / verboten. Імпліцитне вираження заборони реалізується 

також через пропозиційний зміст, а саме: через асертивні мовленнєві акти, які 

фокусуються не на особі адресата, а констатують відомі кожному факти, але 

про них адміністрація зоопарку спеціально нагадує: Abfall und Papier gehören in 

die dafür bestimmten Behälter. Die Wege des Gartens sind nur für Fußgänger 

bestimmt. Der Spielplatz ist nur für Kinder eingerichtet. Absperrungen dienen Ihrem 

eigenen Schutz [Wegweiser durch den Zoologischen Garten Berlin, 2007, с. 141]. 

Такі асертиви належать до непрямих іллокуцій, оскільки спрямовані на 

спонукання читача дотримуватись зазначеного, а також правильно його 

проінтерпретувати  і зрозуміти імплікатури, які полягають у виключенні інших 

варіантів дій (окрім зазначених у висловленні).  

         Історична частина тексту німецькомовних путівників по зоопарку 

охоплює етапи розвитку зоопарку у хронологічній послідовності, тому 

темпоральність є категорією, яка забезпечує когерентність тексту. Незважаючи 
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на розгортання подій у часі як домінанту композиційно-мовленнєвої форми 

«розповідь», у історичній частині використовується дескриптивний розвиток 

теми, типовий для текстів з описом подій, що вже відбулися. Контраст як засіб 

структурно-смислової організації застосовується в історичній частині: 

протиставлення актуалізується в описі періодів підйому та занепаду / стагнації 

зоопарку, які виражаються лексемами з позитивною та негативною оцінкою 

відповідно Neue Aktien wurden ausgegeben, und mit diesem Gelde wurden neue 

Tierhäuser gebaut; dadurch angelockt, stieg die Zahl der Besucher und damit die 

Kasseneinnahmen erheblich. Als 1884 Dr. Bodinus starb, hatte dieser glanzvolle 

Aufstieg des Gartens seine Kräfte aufgezehrt, und in der Entwicklung war ein 

Stilstand eingetreten [Wegweiser durch den Zoologischen Garten Berlin, 1980, c. 

11]. Основними засобами експлікації контрасту виступають лексичні маркери 

(синтаксичні засоби вираження контрасту відсутні); контрастиви серед 

іменників, прикметників та дієслів позначають протилежні явища, ознаки та дії 

Aufstieg ↔ Stillstand / Stockung / Rückschlag / Krise; glanzvoll / großzügig ↔ 

mühsam / bescheiden / wenig erfolgreich; aufwärts gehen / verbessern / 

modernisieren ↔ Ende nehmen.  

До 1980-х років історична частина тексту містила відрізок про плани 

розбудови інституції, перехід до якого маркується зміною часових форм 

(майбутній час дієслів, зокрема, у пасивних конструкціях з модальними 

дієсловами), предикатами зі значенням прийдешності steht vor uns, ist 

vorgesehen та лексемами з семою «план» Neben dem geplanten Neubau eines 

großzügigen Menschenaffenhauses mit weiträumigen Freianlagen steht die 

Ausgestaltung des Geländes entlang der Straße noch vor uns. Hier sollen neue 

Anlagen für Bären, Freianlagen für indische Huftiere sowie für Bergtiere gebaut 

werden. […] wird die Bautätigkeit sicher nicht nachlassen [Der Zooführer. 

Hannover, 1975, c. 83]. Завдяки цифровому зазначенню дат (зокрема, роки та 

дні) і називанню імен директорів забезпечується необхідна для усіх історичних 

текстів ознака «правдивість».  

Точність і хронологічна послідовність викладу ґарантують легке 

сприйняття тексту, хоча рекурентність змістових елементів (час – особа – 

приміщення) і нагромадження більш ніж трьох найменувань приміщень 

сприяють монотонності. Особливістю переліку у цій частині путівників є його 

різний прагматичний потенціал залежно від змісту: перелік використовується 

для підкреслення як успішної діяльності, так і збитків зоопарку. 

Емоціоналізація зустрічається у фрагментах тексту з трагічною тональністю, 

спричиненою темою опису (зоопарк під час війни). У часовій тріаді минуле – 

теперішнє – майбутнє актуалізуються переважно перші два елементи, при 

цьому минуле об’єктивується через прийом контрасту (чергування негативних 

та позитивних аспектів), який віддзеркалює складнощі під час становлення 

інституції. Відсутність контрасту свідчить про стабільність та сталий розвиток, 

упевненість в якому виражається через вербалізацію часового плану 

«майбутнє». 

У розділі 3 «Лінгвостилістичні характеристики основної частини 

тексту німецькомовних путівників по зоопарку: композиційна структура, 
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тематичний аналіз змісту та аналіз іллокутивного акту» розкрито тематичну 

та іллокутивну структури текстів німецькомовних путівників по зоопарку. 

Основна частина тексту путівників по зоопарку з підтемами «тварини», 

«зупинки» і «розваги» характеризується композиційно-мовленнєвою формою 

«опис» / дескриптивним розвитком теми, вираженими через принципи 

уточнення, перерахування і просторового розташування. Опис тварини 

розгортається через приписування їй ознак за певними критеріями: зовнішній 

вигляд, ареал, спосіб життя, харчування, уміння (пристосування), розмноження, 

характер, користь / шкода / небезпека для людей, природоохоронний статус. 

Фрагменти тексту чергуються за принципом «від загального до конкретного»: 

від опису виду автор переходить до повідомлень про конкретних тварин 

зоопарку, уживаючи присвійні та вказівні займенники Tiger sind Einzelgänger 

und bewohnen große Reviere (teilweise über 50 km2), jagen vorwiegend Großtiere 

und finden sich nur zur Paarung zusammen. 1955 konnte unser Zoo ein Paar 

Sibirische Tiger importieren, aus dem sich eine sehr erfolgreiche Zuchtgruppe 

entwickelte. Für diese herrlichen Großkatzen wurde 1968 eine Anlage mit 6 

volierenartigen Käfigen errichtet [Wegweiser durch den Zoologischen Garten. 

Leipzig, 1963, c. 33]. 

Когерентність текстового сегмента ґрунтується на «принципі повторного 

посилання»: через прономіналізацію, повтор назви виду, семантичні 

відношення, субституцію (лексеми, які містять додаткову, нову інформацію і є 

перифразами: Meister im Klettern, vortreffliche Taucher, Vierhänder, 

Pflanzenfresser). Зв’язок між текстовими сегментами забезпечується 

адитивними (додавання) і компаративними відношеннями. Текст путівника по 

зоопарку – це опис з послідовним нашаруванням елементів (принцип 

послідовного нанизування) згідно з їх розташуванням у просторі. Путівник 

пропонує не лише перелік тварин, а й може надавати їх ранжування за ступенем 

вираження певної ознаки: через найвищий ступінь порівняння прикметників 

zweifellos das schönste Exemplar unter den Papageien та з допомогою конструкції 

«один з ....» з додатковою інформацією про критерій оцінки eine der schönsten 

und stattlichsten Antilopen, eine der auffallendsten Gestalten, was Schönheit betrifft 

[Die kaiserliche Menagerie zu Schönbrunn. Wien, 1875, c. 19]. Когерентність 

забезпечується також сполучниковим зв'язком критеріїв опису тварин 

(«ареал»+«спосіб життя»+«харчування» Gebirgsgegende bilden seinen 

Hauptaufenthalt, wo er sich in weit ausgedehnten dichten Wäldern und öden 

Felsenschluchten umhertreibt und von den Früchten, Ameisen und Honig lebt [Die 

kaiserliche Menagerie zu Schönbrunn. Wien, 1879, c. 7], «зовнішній вигляд» + 

«уміння» Extremitäten, welche große Sprungkraft verleihen [Die Thierwelt im 

Zoologischen Garten von Berlin, 1889, c. 19]. 

Виявлено, що суттєві зміни змістового наповнення основної частини (у 

часовому проміжку 1799-2013) полягають у обов’язковому зазначенні критерію 

опису тварин «природоохоронний статус» для усіх видів, вираженні критерію 

«спосіб життя» через висвітлення поведінки тварин у зоопарку (для 

формування очікувань адресата від майбутніх відвідин), у появі імен 

працівників зоопарку як об’єктів референції, у виокремленні теми «розваги» у 
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вигляді текстових сегментів з використанням прийомів реклами. Тенденції до 

компресії інформації виражаються у появі (з 2000-х років) текстів-кластерів з 

описом тварин замість суцільного тексту і табличній формі історичної частини 

тексту.  

Орієнтувальна функція путівника актуалізується в реченнях-«містках» із 

займенником wir в інклюзивному значенні, дієсловами руху та засобами 

вираження локативності (прийменниково-іменниковими конструкціями та 

прислівниками місця); у «динамічному описі», який відтворює пересування по 

зоопарку, у якому «точками опори» виступають найменування «зупинок» 

(Aquarium, Terrarium, Fasanerie, Restaurant, Pinguinhaus, Raubtierhaus). 

Розмежування тексту-опису шляху й тексту з інформацією про тварин зоопарку 

відповідає різним ситуаціям рецепції тексту (під час відвідин / поза зоопарком). 

Речення-«містки» із зазначенням приміщень як обов’язкових змістових 

елементів належать до типових ознак путівників по зоопарку, оскільки вони 

збережені і у екземплярах XXI ст. (незважаючи на наявність вказівників шляху 

на території зоопарку та плану).  

Для реконструкції іллокутивної структури тексту описано наявні в тексті 

мовленнєві дії з мовними засобами їх втілення. Домінантні функціі –

інформативна та орієнтувальна – реалізуються завдяки численним допоміжним 

(субсидіарним) мовленнєвим діям. Допоміжними іллокуціями для іллокуції 

показати шлях є назвати приміщення (у поодиноких випадках замість назви 

приміщення використовується назва виду, який відвідувач бачить перед собою) 

та зазначити просторові координати. Важливим для такого опису є точність 

(реалізована через поширені означення перед назвами приміщень Der Besucher 

wendet sich von hier nach einer auf einer kleinen Erhöhung befindlichen Grotte [Die 

Thierwelt im Zoologichen Garten von Berlin 1889, c. 92] і відповідність 

розташування об’єктів у реальності, щоб полегшити орієнтування відвідувача, а 

не заплутати його.  

Інформування про тварин реалізується через мовленнєву дію опис 

тварини, яка імплікує характеристику певного виду. Опис зовнішнього 

вигляду, умінь та характеру тварини містить оцінку різної інтенсивності, яка 

залежить від кількості та оригінальності вжитих позитивно маркованих 

прикметників. Різний ступінь впевненості твердження щодо наукових фактів 

та зовнішнього вигляду тварин (для підсилення оцінки) відображений у тексті 

типовими засобами вираження модальності (передусім палітрою модальних 

слів вираження ймовірності). Надана в путівниках інформація є доступною для 

читача і містить мінімум фахової лексики, тому пояснення слугують логічному, 

упорядкованому та переконливому викладу, оскільки забезпечують зв'язок між 

змістовими елементами тексту та доказовість повідомлення через вирази es 

ist/macht erklärlich і steht im Zusammenhang та речення з weil, denn, daher, 

weshalb, які передають причинно-наслідкові відношення. 

 Сигналом хибних тверджень про тваринний світ, наявність яких автор 

очікує від адресата, є лексеми falsch, überschätzt, übertrieben, Fabel, Vorurteil, 

Schauergeschichten у повідомленнях про тварину. Автор не лише спростовує 

вже існуючі у свідомості реципієнта уявлення, а й намагається запобігти 
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неправильним міркуванням на основі побаченого вже в зоопарку (через речення 

з trotz, obwohl, aber та кон’юнктивом, який виражає ймовірні думки 

відвідувача). Керування рецепцією тексту та сприйняттям побаченого в 

зоопарку можливе завдяки мовленнєвій дії звернути увагу, яка виражається 

через стійкі предикативні конструкції Aufmerksamkeit ziehen  / fesseln, 

aufmerksam machen, лексеми з імплікацією привертання уваги auffallen / 

auffallend, bemerkbar / bemerklich, прикметники / іменники з семантикою 

«особливий, незвичний, той, що відрізняється від норми», «рідкісний», 

прикметники найвищого ступеня порівняння для підкреслення якості з 

найбільшим виявом та цифрові позначення.  

 

ВИСНОВКИ 

  

Дослідження лінгвостилістичних характеристик текстів німецькомовних 

путівників по зоопарку дає підстави зробити наступні висновки. 

Сукупність ознак тексту (контекстуальних, комунікативно-

функціональних та структурних (тематичних і граматичних) слугує 

встановленню належності окремого текстового екземпляру певному жанру. 

Оскільки різновидом жанру є текст, який має з ним спільні ознаки щодо 

функції, путівник по зоопарку визначено як різновид жанру «путівник» з ко-

домінуючими інформативною та орієнтувальною функціями. Інтегративний 

аналіз тексту здійснюється за стилістично релевантними критеріями відповідно 

до текстових ознак, тобто на функціональному, ситуативному, змістово-

тематичному та формально-граматичному рівнях тексту. Мовні засоби 

виступають індикаторами функцій та теми тексту. Головне завдання аналізу 

тексту полягає в системному описі зв’язку між компонентами тексту на різних 

рівнях, а саме: між реченнями та їх елементами на граматичному, між 

змістовими одиницями (пропозиціями) на тематичному, між мовленнєвими 

діями (іллокутивними одиницями) на функціональному. 

Дослідження текстів німецькомовних путівників по зоопарку за 

інтегративною (багаторівневою) моделлю уможливило виокремлення їх 

характеристик у структурно-композиційному, змістово-тематичному і 

функціональному аспектах та формування повноцінного уявлення про 

путівники по зоопарку як різновид жанру «путівник». Діахронічне спрямування 

розвідки дозволило встановити зміни у тематичному наповненні та викладі 

інформації, спричинені розвитком зоопарку як інституції.  

З’ясовано, що путівники з’явились незадовго після заснування зоопарків 

у другій половині XIX ст. як засіб навчання та освіти населення. Зразком для 

перших німецькомовних путівників по зоопарку (у 1845 році Берлінський 

зоопарк випустив перший путівник) були пам’ятки та записки-об’яви із 

зображенням диких тварин та короткими відомостями про них у пересувних 

звіринцях та князівських менажеріях, а також путівники по раніше заснованим 

зоопаркам Лондона 1828 та Амстердама 1838. 

Незважаючи на 200-річну історію німецькомовних путівників по 

зоопарку, композиція текстів не зазнала значних змін. Крім очікуваних у таких 
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текстах відомостей про тварин, путівники містять інформацію про історію та 

правила поведінки у зоопарку (історична та регламентуюча частини тексту). 

Передмова, зміст, перелік тварин / реєстр та рекламні повідомлення також 

належать до обов’язкових структурних компонентів путівників. Для композиції 

путівників характерні наочність і зрозумілість, які забезпечуються такими 

сигналами членування тексту як (нумеровані) заголовки та пропуск рядка, 

зазначення року або імені особи як ініціальних елементів (для історичної 

частини). Композиція основної частини тексту путівників з описом тварин 

зоопарку репрезентує просторове розташування об’єктів на території зоопарку: 

найменування cегментів основної частини відповідають об’єктам («зупинки»). 

Речення, які вербалізують шлях по зоопарку (дієслова руху + локативи), 

виступають засобами когерентності тексту і забезпечують перехід між 

сегментами. Їх орієнтувальна функція втрачає значення з еволюцією зоопарків 

та удосконаленням системи вказівок на території.  

Підтемами основної частини тексту німецькомовних путівників по 

зоопарку є «тварини», «зупинки» та «розваги». Для основної частини 

характерна композиційно-мовленнєва форма «опис» / дескриптивний розвиток 

теми, які виражені через принципи уточнення, перерахування та просторового 

розташування. Опис тварини розгортається через приписування їй ознак за 

певними критеріями (зовнішній вигляд, ареал, спосіб життя, харчування, 

уміння (пристосування), розмноження, характер, користь / шкода / небезпека 

для людей, природоохоронний статус. Когерентність текстового сегмента 

ґрунтується на «принципі повторного посилання»: через прономіналізацію, 

повтор назви тварини, семантичні відношення, субституцію та на адитивних 

(додавання) і компаративних відношеннях.  

Суттєві зміни змістового наповнення основної частини (у часовому 

проміжку 1845-2013) полягають у обов’язковому зазначенні критерію опису 

тварин «природоохоронний статус» для усіх видів, вираженні критерію «спосіб 

життя» через висвітлення поведінки тварин у зоопарку (для формування 

очікувань адресата від майбутніх відвідин), у появі імен працівників зоопарку 

як об’єктів референції, у виокремленні теми «розваги» у вигляді текстових 

сегментів з використанням прийомів реклами. Тенденції до компресії 

інформації виражаються у появі (з 2000-х років) текстів-кластерів з описом 

тварин замість суцільного тексту та табличній формі історичної частини тексту.    

Фоном основної частини німецькомовних путівників по зоопарку 

виступає фактуальна інформація (об’єктивні зоологічні відомості), на тлі якої 

функціонують засоби вираження оцінки та емотивності, утілені у вираженні 

авторського ставлення під час опису зовнішнього вигляду, умінь та характеру 

тварини (надання позитивних / негативних ознак тварині через прикметники 

vorzüglich, gewandt, erstaunlich, geschickt, vortrefflich + зазначення уміння 

Kletterer, Schwimmer; для характеру gutmütig, liebenswürdig, zutraulich, 

anhänglich ↔ tückisch, unliebenswürdig, frech, launenhaft та інтенсифікація 

оцінки через прикметники найвищого ступеня порівняння з мірилом широкого 

спектру der prächtigste unter allen Vögeln). Автор експліцитно виражає емоції 

жалю (через прислівник leider у контексті втрати тварин під час війни) та 
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подяки (вдячність меценатам за підтримку Unser schönes Paar verdanken wir та 

відвідувачам за дотримання правил поведінки).  

Виявлено, що апелювання до емоцій реципієнта здійснюється через 

зображення тварин, зокрема, народжених особин, які викликають замилування, 

на обкладинці, у тексті основної частини та у рекламних повідомленнях (які, 

однак, не справляють на реципієнта сильного маніпулятивного впливу через 

відсутність типових для реклами імперативу та найвищого ступеня 

порівняння); найменування-неологізми «зупинок», які натякають на занурення 

у невідоме Orang.Erie, Entdeckerhaus, Pongoland; лексеми на позначення емоцій 

захоплення та захвату, які реципієнт відчує, відвідавши «зупинку» zoologische 

Faszination, Begeisterung, Freude, von der Schönheit und Faszination des 

Gorillaberges fesseln; дієслова з семантикою жорстокості для викликання 

емоцій страху і жаху (опис поведінки тварини у ситуаціях нападу / оборони 

(den Leib aufreissen, hoch in die Luft schleudern, den Bauch aufschlitzen); лексеми з 

семантикою «незвичний» та «рідкісний» (пов’язані з критеріями опису тварин 

«ареал» exotisch, «уміння» außerordentlicher Schwimmer та «природоохоронний 

статус» selten), прикметники і прислівники у суперлативі, слова-

інтенсифікатори, антитези та іменники на позиціонування тварини як 

найкращої Hauptattraktion, zoologischer Bonbon, eine Zierde, перерахування 

(перелік модернізованих будівель, народжених особин як виразник успішності 

зоопарку), великі або малі цифри (екстремальні значення) для зацікавлення та 

здивування адресата. 

Підтримка контакту з адресатом реалізується через інклюзивний 

займенник wir у реченнях вербалізації шляху, питальні речення в заголовках 

сегментів основної частини (для імітації діалогу з адресатом), а також через 

іллокуції орієнтувальної («звернути увагу», «указувати шлях») та директивної 

(заборони, вимоги у правилах поведінки) функцій. З утіленням концепції 

зоопарку як парку розваг значення набуває розважальна функція, яка 

актуалізується у тексті через виокремлення підтеми «розваги» в текстові 

сегменти основної частини та використання мовних засобів (оказіоналізмів, 

англіцизмів, рим, метафор, засобів вираження гумору), які позбавляють текст 

монотонності. 

Належність путівників до науково-популярного різновиду наукового 

функціонального стилю сигналізується уживанням загальновідомих термінів із 

зоології, невисоким ступенем деталізації (стосується лише зрозумілих критеріїв 

опису як зовнішність), наративними вкрапленнями (розповіді про тварин) з 

елементами комічності, поєднанням об’єктивної інформації та вираженням 

емоцій / оцінки. Таким чином, тексти німецькомовних путівників по зоопарку є 

прикладом науково-популярних текстів, разом з тим їм притаманні такі 

специфічні ознаки як антропоморфізація тварин та імпліцитне узагальнення.  

Результати дослідження можуть бути використані для наукових робіт, 

об’єктом яких є жанр «путівник» і його різновиди (путівники по зоопарку, 

музеям і т.п.), зокрема, для діахронічних (детальний аналіз путівників ХХ-XXI 

ст.), контрастивних (порівняння путівників різних країн та описів тварин в 

інших джерелах науково-популярної та наукової літератури) і 
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міждисциплінарних (аналіз критеріїв опису уможливлює висновки про 

уявлення, знання та ставлення до тварин у певний час) розвідок. 
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АНОТАЦІЯ 

Гаман І.А. Лінгвостилістичні характеристики текстів німецькомовних 

путівників по зоопарку. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний 

університет, Запоріжжя, 2020.  

Дисертацію присвячено дослідженню лінгвостилістичних характеристик 

текстів німецькомовних путівників по зоопарку як специфічного різновиду 

жанру «путівник» науково-популярного підстилю наукового функціонального 

стилю. З огляду на діахронічне спрямування розвідки, у ній окреслено зовнішнє 

оформлення, композицію, тематику, функції, лінгвостилістичні засоби у 

текстах німецькомовних путівників Берлінського, Лейпцизького, 

Ганноверського та Віденського зоопарках у період 1799 (перший путівник 

Віденської менажерії) по 2013 рік (видання останнього проаналізованого 

путівника), а також трансформації, яких вони зазнали через еволюцію 

зоопарків.  

У парадигмі німецькомовної прагматичної стилістики (Б. Зандіг, У. 

Пюшель) зазначені тексти описано у їх композиційній, тематичній і 

функціональній єдності, що є важливим з огляду на необхідність осмислення 

https://revistas.ufrj.br/index.php/lh/article/view/17495/10744
https://ispic.ngo-seb.com/assets/files/18_conf_05.06.19_P.1.pdf
https://ispic.ngo-seb.com/assets/files/18_conf_05.06.19_P.1.pdf
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поняття «стиль» як комплексу елементів на різних рівнях тексту. Встановлено 

обов’язкові структурні компоненти текстів німецькомовних путівників по 

зоопарку і розкрито їх мовне оформлення. В основній частині тексту путівників 

по зоопарку на пропозиційному рівні аналізу тексту виокремлено змістові 

елементи, з’ясовано засоби реалізації когерентності та тип розвитку теми 

(дескриптивний); на функціональному рівні схарактеризовано іллокутивні дії і 

відношення між ними. Виявлено такі специфічні ознаки текстів 

німецькомовних путівників по зоопарку як антропоморфізація тварин та 

імпліцитне узагальнення.  

Інтегративний аналіз структури стилю текстів німецькомовних путівників 

по зоопарку є комплексним і стосується типу мовленнєвих дій, теми та зразків 

формулювань.  

Ключові слова: путівники по зоопарку, стилістика тексту, інтегративний 

аналізу тексту, композиція, дескриптивний розвиток теми, когерентність, 

іллокуції. 

АННОТАЦИЯ 

  

Гаман И.А. Лингвостилистические характеристики текстов 

немецкоязычных путеводителей по зоопарку. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.04 – германские языки. Запорожский 

национальный университет, Запорожье, 2020.  

Диссертация посвящена исследованию лингвостилистических 

характеристик немецкоязычных путеводителей по зоопарку как специфической 

разновидности жанра «путеводитель» научно-популярного подстиля научного 

функционального стиля. Учитывая диахроническое направление исследования, 

в нем проанализированы внешнее оформление, композиция, тематика, 

функции, лингвостилистические средства в текстах немецкоязычных 

путеводителей Берлинского, Лейпцигского, Ганноверского и Венского 

зоопарков в период с 1799 (первый путеводитель Венской менажерии) по 2013 

год (издание последнего проанализированного путеводителя), а также 

трансформации текстов как следствие еволюции зоопарков.  

В парадигме немецкоязычной прагмастилистики (Б. Зандиг, У. Пюшель)  

обозначенные тексты описаны в их композиционном, тематическом и 

функциональном единстве, что является важным, учитывая необходимость 

понимания стиля как комплекса элементов на разных уровнях текста. 

Определены обязательные структурные компоненты текстов немецкоязычных 

путеводителей по зоопарку и раскрыто их языковое оформление. В основной 

части текста путеводителей по зоопарку на пропозиционном уровне анализа 

текста выделены содержательные элементы, определены средства обеспечения 

когерентности и тип развития темы (дескриптивный); на функциональном 

уровне охарактеризованы иллокуции в их взаимосвязи. Выявлены такие 

специфические признаки текстов немецкоязычных путеводителей по зоопарку 

как антропоморфизация животных и имплицитное обобщение.  
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Интегративний анализ структуры стиля текстов немецкоязычных 

путеводителей по зоопарку является комплексным и касается типа 

иллокутивных действий, темы и образцов формулировок.  

Ключевые слова: путеводители по зоопарку, стилистика текста, 

интегративный анализ текста, композиция, дескриптивное развитие темы, 

когерентность, иллокуции. 

  

SUMMARY 

  

Gaman I. A. Linguostylistic Characteristics of German Zoo Guidebook 

Texts. Manuscript.  
Thesis for a Candidate Degree in Philology (PhD): Speciality 10.02.04 – 

Germanic Languages. Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2020.  

This thesis is dedicated to the study of linguostylistic characteristics of German 

zoo guidebook texts viewed as a specific type of «guidebook» genre of the popular 

science substyle of the scientific functional text style. Since the research is focused on 

diachronic perspective, the study outlines the layout, composition, themes, functions, 

and appropriate linguistic and graphic stylistic means characteristic for the texts of zoo 

guidebooks published in the period from 1799 (the first guidebook of menagerie in 

Vienna) to 2013 (the year when the latest guidebook analyzed in the present study was 

published), and considers the transformations of text resulted from the evolution of zoos.  

The analysis of stylistic features of zoo guidebook texts done according to the 

paradigm of German pragmatic stylistics (B. Sandig, U. Püschel) allowed us to 

specify the structure of the style and describe the texts in terms of compositional, 

thematic and functional unity. This seems to be particularly relevant since the notions 

of style and genre are to be viewed as a complex of elements considered at different 

text levels. An integrative approach by K. Brinker and K. Adamzik and the multilevel 

model of text description by W. Heinemann compose the methodological basis of the 

research. The criteria of text description described in detail are used at the same 

time as the criteria of text classification by genres. An integrative analysis of zoo 

guidebooks is performed due to the text characteristics on the contextual 

(communicative situation), thematic (propositional), functional (illocutionary) and 

formal-grammatical levels, language means being the indicators of function and 

theme of the text. Zoo guidebooks appeared in the late 19th century, the Golden Age 

of bourgeoisie and knowledge accumulation, especially in the field of natural 

sciences, aimed at popularization of science and education of broad masses. 

Our research has shown that during the 200-year-old existence of German zoo 

guidebooks their text composition has not been changed. The required structural 

components of the texts of German zoo guidebooks are identified. Besides facts about 

animals, which are typical themes of such texts, zoo guidebooks contain information 

about the zoo history and the rules of visitors’ behaviour, which are included in 

different parts of the guides (the historical and regulatory parts of the guidebook text). 

An introduction, a table of contents, a list of animals / register and advertising 

messages are also among the compulsory structural components of zoo guidebooks. 

At the propositional level of text analysis thematic elements are determined, means of 
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ensuring coherence and the type of theme development are identified; at the 

functional level illocutions are characterized in their relations. Such specific features 

of texts of German zoo guidebooks as anthropomorphization of animals and implicit 

generalization are revealed.  

The detailed analysis of illocutionary acts in the main body of zoo guidebook 

text demonstrates that function of providing the information about animals is 

performed through the speech act «description of an animal», which implies the 

characteristic of certain animal species. The description of an animal’s appearance, 

skills and character contains evaluation of different intensity, which depends on the 

number and originality of positively marked adjectives. The information given in the 

zoo guidebooks is сomprehensible for a reader and contains minimum of specific 

zoological terms. The explanations are intended as logical, well-ordered and 

persuasive presentation, as they provide a connection between the thematic elements 

of the text and conclusiveness of the message. The guidebook author not only refutes 

beliefs existing in the recipient’s consciousness, but tries to prevent wrong reasoning, 

which may arise from the immediate experience of visiting the zoo. Illocutions of 

orientation function «to pay attention», «to show the way» and directive function 

(restraints, demands in the rules of visitors’ behaviour) serve as the support of contact 

with the target audience (intensified by inclusive pronoun wir in the sentences that 

give directions along the route in the illocution «to show the way»). When the 

concept of zoo started to be implemented as an amusement park (after 1950s), the 

entertaining function has gained a greater importance. This can be seen in separate 

text segments of the «entertainment», subtopic of the main body of zoo guidebooks. 

An integrative analysis of the text style structure of German zoo guidebooks deals 

with the type of illocutionary acts, themes and sample formulations. 

Key words: zoo guidebooks, text stylistics, integrative text analysis, 

composition, descriptive theme extension, coherence, illocutions.  
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