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АНОТАЦІЯ 

 

Семенюк Т. П. Когнітивно-семантичні та прагматичні особливості 

німецькомовних полікодових текстів (на матеріалі комерційної 

реклами). – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Східноєвропейський 

національний університет імені Лесі Українки; Запорізький національний 

університет, Луцьк – Запоріжжя, 2017. 

У дисертації досліджено проблему полікодовості сучасної писемної 

рекламної комунікації в когнітивній та прагматичній площинах аналізу. На 

засадах проаналізованих та узагальнених теоретичних праць науковців у 

галузях лінгвістики, паралінгвістики, семіотики й лінгвосеміотики 

встановлено, що писемна комунікація сьогодення відзначається 

„полікодовими координатами“, під якими потрібно розуміти існування в 

одному комунікативному просторі знаків різних семіотичних систем. 

У роботі доведено, що на сучасному етапі розвитку мовознавства численні 

дефініції поняття „текст“ не завжди відповідають науковим канонам, а інколи 

й суперечать новітнім тенденціям та баченням, що виникли в процесі 

гібридизації писемної комунікації, спричиненої, передусім, появою нових 

мультимедійних технологій і масовою комп’ютеризацією. Запропоновано під 

час дефініції тексту враховувати його семіотичну природу та визначати 

досліджуваний лінгвістичний феномен як об’єднану смисловим зв’язком 

сукупність комунікативних елементів, які вступають у різні види структурно-

семантичної інтеракції, утворюють комплексний інтегративний смисл, 

адресований певному колу реципієнтів з метою досягнення перлокутивного 

ефекту. 

У зв’язку з полікодовим характером сучасної комунікації в дослідженні 

наголошено, що мова є лише одним із семіотичних кодів, які беруть участь у 

формуванні смислу тексту. Семіотично ускладнені текстові масиви 
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запропоновано позначати термінами „полікодові тексти“, „семіотично 

неоднорідні тексти“, „гетерогенні тексти“. Для номінації вищезазначених 

лінгвістичних феноменів існує низка інших наукових термінів на кшталт 

„креолізований текст“, „мультимодальний текст“, „багатоканальний текст“, 

„ізовербальний текст“, „відео вербальний текст“, „мультимодусний текст“, 

„контамінований текст“, „гібридний текст“ тощо. Робочим у дисертаційній 

праці обрано термін „полікодовий текст“, який визначено як знаково 

неоднорідний феномен когнітивно-комунікативної діяльності адресанта, 

цілісність котрого формується через синтез вербальних, невербальних та 

паравербальних семіотичних одиниць, які в комплексі сприяють реалізації 

інтенції мовця. 

Об’єктом аналізу в дисертаційній праці є комерційний  рекламний текст 

(КРТ) – один із різновидів полікодових текстових масивів. Досліджуваний 

феномен інтерпретовано як комунікативну семіотично неоднорідну одиницю, 

яка є частиною масової комунікації й призначена для інформування 

споживачів про характеристики товарів, спектр певних видів послуг задля їх 

реалізації та створення активного попиту на них.  

У науковій роботі уніфіковано структурно-композиційні характеристики 

КРТ. До структурних складників текстів писемної комерційної реклами 

віднесено: 1) вербально кодовані компоненти (заголовок, підзаголовок, основний 

текст, слоган, контактні дані); 2) вербально-невербальний комплекс – логотип; 

3) невербальні компоненти (зображення рекламованого товару, потенційних 

покупців, моделей тощо).  

У процесі семіотичного аналізу емпіричного матеріалу виявлено 

неоднорідність в обсязі вербальних та невербальних семіотичних елементів. 

За критерієм „домінувальний семіотичний код“ КРТ класифіковано на: 1) 

КРТ із домінувальними вербально кодованими складниками; 2) КРТ із 

домінувальними невербально кодованими складниками; 3) КРТ із відносно 

однаковою значимістю й обсягом їхніх вербальних та невербальних 

структурно-композиційних складників. Установлено, що різнокодові 
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компоненти у КРТ можуть вступати в різні види кореляції: доповнення, 

дублювання й невідповідності. 

Виокремлено тріаду вербальних, невербальних та паравербальних засобів 

писемної комерційної реклами. Акцентовано увагу на невербальному й 

паравербальному кодові з подальшою таксономією семіотичних ресурсів та 

окресленням їх функцій. 

Засоби невербального коду диференційовано на: 1) іконічні та 2) ідеографічні. 

Запропоновано перші з них поділяти на такі групи: а) реалістичні знаки-

ікони (фотографії, портрети, пейзажі тощо); б) логічно-схематичні знаки-

ікони (плани місцевостей, географічні карти тощо); в) символічні знаки-ікони 

(піктограми, емотикони, метафоричні зображення) і г) умовно-схематичні 

знаки-ікони (карикатури, комікси). До засобів ідеографічного коду віднесено: 

а) знаки на позначення абстрактних явищ; б) цифри; в) формули; г) дорожні 

знаки; ґ) смайли тощо.  

Виявлено, що в КРТ іконічні засоби репрезентовані через реалістичні 

(фотографії) (97, 8 % аналізованих КРТ) та символічні (піктограми, метафоричні 

зображення) (1,5 % аналізованих КРТ) знаки-ікони. У процесі аналізу 

емпіричного матеріалу виокремлено такі види фотографій: 1) фотографії 

рекламованих товарів; 2) фотографії рекламованих товарів + а) спеціалістів у 

певній галузі (професорів, лікарів, кухарів, тренерів); б) авторитетних медійних 

осіб (співаків, спортсменів, акторів, митців); в) потенційних споживачів 

(чоловіків, жінок, дітей) та 3) фотографії-метафори. 

 До основних видів піктограм у КРТ віднесено піктограми на 

позначення: 1) осіб (людей, їхніх професій, роду заняття тощо); 2) предметів 

та видів послуг (установи, засоби зв’язку, транспортні засоби, побутова 

техніка тощо); 3) частин тіла (очі, серце, губи тощо).  

Установлено, що ідеограми в КРТ найчастіше репрезентовано за 

допомогою цифр, які виконують функцію субституції фонем (фонемограми), 

морфем (морфемограми), лексем (лексемограми). 
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До особливого семіотичного коду, що актуалізується на тлі вербального, 

віднесено такі паравербальні засоби, як: шрифт (гарнітура, накреслення шрифту, 

його насиченість, ширина, розмір, шрифтове оздоблення (декорування літер, 

їх модифікація)), колір (яскравість, насиченість, змішування кольорів тощо), 

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

(акут ⟨  ⟩, гравіс ⟨`⟩, умлаут ⟨¨⟩, циркумфлекс ⟨^⟩) лігатури (поєднання двох чи  

більше фонем, наприклад: ß, &), площинне варіювання тексту (горизонтальне, 

вертикальне, розсіяне; на передньому плані, на задньому плані) тощо. 

Аналізовані КРТ диференційовано за чотирма групами: „Продукти 

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

„Транспортні засоби особистого користування“. Установлено, що формування 

концептуального смислу текстів комерційної реклами характеризується 

семіотичною поліапельованістю – екстеріоризацією концептів через прийоми 

лексичної об’єктивації, профілізації й невербальної версифікації. 

Виявлено вербально об’єктивовані та невербально версифіковані 

концептуальні домінанти кожної з аналізованих груп товарів і сформовано 

концептополе комерційної реклами. Концепти, частотність апеляції до 

котрих варіюється в межах 15–20 %, віднесено до ядерної зони: 

PFLEGE (ДОГЛЯД), SICHERHEIT (БЕЗПЕКА), GESCHMACK (СМАК), 

QUALITÄT (ЯКІСТЬ), NUTZEN (КОРИСТЬ), REGENERATION (ВІДНОВЛЕННЯ), 

NATÜRLICHKEIT (НАТУРАЛЬНІСТЬ), SPARSAMKEIT (ОЩАДЛИВІСТЬ); у 

межах 5–15 % – до приядерної: KOMFORT (КОМФОРТ), SCHUTZ (ЗАХИСТ), 

GARANTIE (ГАРАНТІЯ), UMWELTSCHUTZ (ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА), GENUSS (НАСОЛОДА), WOHLFÜHLEN (ХОРОШЕ 

САМОПОЧУТТЯ), SCHÖNHEIT (КРАСА); менше 5 % – до периферії 

концептополя комерційної реклами: GLÜCK (ЩАСТЯ), GESUNDHEIT (ЗДОРОВ’Я), 

SORGEN (ТУРБОТА), ATTRAKTIVITÄT (ПРИВАБЛИВІСТЬ), EFFIZIENZ 

(ЕФЕКТИВНІСТЬ), HARMONIE (ГАРМОНІЯ) тощо.  

Досліджено полісеміотичну апеляцію до концептів та встановлено, що 

невербально версифіковані концепти (FREUDE (РАДІСТЬ), GLÜCK 
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(ЩАСТЯ), SCHÖHNHEIT (КРАСА), PFLEGE (ДОГЛЯД), VERJÜNGUNG 

(ОМОЛОДЖЕННЯ), QUALITÄT (ЯКІСТЬ), WOHLFÜHLEN (ХОРОШЕ 

САМОПОЧУТТЯ), SPASS (ЗАДОВОЛЕННЯ) дублюють вербально 

об’єктивовані у всіх аналізованих групах КРТ. 

У науковій праці окреслено прагматичні особливості текстів комерційної 

реклами, виокремлено стратегії, тактики та прийоми досягнення 

комунікативної мети; висвітлено особливості семіотичної реалізації 

комунікативної інтенції адресанта через спектр вербальних, невербальних і 

паравербальних елементів. До стратегій комерційної рекламної комунікації 

віднесено: 1) атракційну стратегію; 2) стратегію пробудження інтересу; 3) 

стратегію аргументування; 4) стратегію заклику до активних дій, які 

підпорядковано персуазивній гіперстратегії реклами. 

Досліджено реалізацію атракційної стратегії через тактики: а) іконічної 

візуалізації; б) виділення шрифтом; в) виділення кольором, г) акцентування 

на основній інформації за допомогою пунктуаційних засобів; ґ) мовної та 

графічної гри. Окреслено втілення стратегії пробудження інтересу за 

допомогою таких тактик: а) створення заголовків із високим емотивно-

сугестивним потенціалом; б) пропозиція виходу із проблемної ситуації;           

в) порушення структурно-композиційних норм оформлення рекламного тексту; 

г) використання запозичень з інших мов; ґ) апеляція до експресивного 

стилістичного синтаксису; д) апеляція до інтертекстуальних феноменів. 

Висвітлено реалізацію стратегії аргументування в КРТ через тактики: а) 

позиціонування товару як найкращого; б) апеляція до ключових цінностей 

аудиторії; в) покликання на факти/статистику. Простежено втілення стратегії 

заклику до активних дій через тактики: а) координації поведінки адресата та    

б) надання контактних даних.  

Одержані результати можуть бути використані в навчальній роботі у 

вищих навчальних закладах (під час викладання таких нормативних курсів, 

як „Теорія комунікації“, „Комунікативна лінгвістика“, „Прагмалінгвістика“, а 

також спецкурсів із теорії й семіотики тексту, лінгвістичного аналізу тексту, 
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дискурсивного та концептуального аналізу); у навчально-методичній роботі 

(під час укладання навчальних і методичних посібників із проблем дослідження); 

у лексикографічній практиці (для глосаріїв та довідників).  

Ключові слова: текст, полікодовий текст, рекламний текст, вербальні, 

невербальні, паравербальні засоби, іконічні засоби, фотографії, ідеограми, 

піктограми, концепт, вербальна об’єктивація концепту, невербальна версифікація 

концепту, концептополе, стратегія, тактика, прийом, комунікативний вплив. 
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SUMMARY 

 

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

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

scientific work as a manuscript. 

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

Germanic Languages. – Lesya Ukrainka Eastern European National University; 

Zaporizhzhya National University, Lutsk – Zaporizhzhya, 2017. 

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

communication. The most distinctive feature of present-day communication is 

polycodality, which can be defined as the combining of signs of different semiotic 

systems (verbal, non-verbal, paraverbal) in one text. Semiotic heterogeneous signs 

correlate with each other, modify the structure of a text, add additional shades to its 

meaning and have the complex influence on the addressee. 

It has been proved in the research work that at the present stage of the 

development of linguistics, numerous definitions of the concept of "text" don’t 

always correspond to the modern scientific visions. To correctly define the concept 

"text" it is proposed to take into account its semiotic features and to determine this 

phenomenon as a set of communicative elements that interact with each other, 



 
 

11 

form a complex integrative meaning and are addressed to recipients in order to 

achieve a perlocutive effect. 

Taking into account the polycode nature of contemporary written 

communication, the research emphasizes that language is only one of the semiotic 

codes involved in forming of the meaning of the text. It has been established that 

the most texts in today’s written communication are polycode. They require the 

interpretation and design of visual marks, space, colour, font or style, and, 

increasingly image, and other modes of representation and communication. There 

are many scientific terms to indicate such texts in linguistics ("creolized text", 

"multimodal text", "hybrid text" etc.).   

The term "polycode text" has been defined as a semiotically heterogeneous 

complex, whose constituents are polycode elements that are involved in its 

structural and semantic organization, interact with each other and impact on the 

addressee. 

Commercial advertising text (CAT) has been defined as a communicative 

semiotically heterogeneous phenomenon that is a part of mass communication and 

is intended to inform consumers about the characteristics of goods, the range of 

certain types of services for the purpose of their sale or the creation of active 

demand for them. The structure of advertising text includes: 1) verbal coded 

components (headeline, subheadline, main text, slogan, contact data);                     

2) semiotically heterogeneous complex (logo) and 3) non-verbal components 

(images of advertised products, potential buyers, models etc.). 

According to the criterion "dominant semiotic code" analyzed CATs are 

classified into: 1) CATs with dominant verbal code; 2) CATs with dominant non-

verbal code and 3) CATs with relatively equal significance and volume of their 

verbal and non-verbal components. It has been emphasized that  there are three 

main ways that verbal and nonverbal modes relate to one another: addition, 

reduplication and discrepancy. 

Polycode texts of commercial advertisements integrate the triad of verbal, non-

verbal and paraverbal means. The verbal code is represented by linguistic means of 
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different levels – lexemes, their synonymes, proverbs etc. Such means as font, color, 

diacritical marks, ligatures, plane variation of the text are referred to paraverbal 

code. Means of non-verbal code are divided into icons: a) realistic icons; b) 

logical-schematic icons; c) symbolic icons, d) half-schematic icons and 

ideographic signs: a) signs for abstract phenomena; b) numbers; c) formulas; d) road 

signs; e) smiles etc.  

It has been investigated that realistic (photos), as well as symbolic icons 

(pictograms, metaphorical images) are the dominant non-verbal means in analyzed 

CATs. In the process of analyzing of empirical material the following types of 

photographs have been distinguished: 1) photographs of advertised goods; 

2) photographs of advertised goods + a) specialists in their field (professors, 

doctors, cooks, coaches etc.); b) authoritative persons (athletes, actors, artists etc.);      

c) potential consumers and 3) photographs-metaphors. The ideograms in the CATs 

are represented mainly by numbers that function as a substitute for phonemes, 

morphemes and lexemes. 

The analyzed CATs have been divided into four groups: "Food and Beverages", 

"Cosmetics and Perfumery", "Dishes and Appliances", "Personal Vehicles". The 

verbally objectified and non-verbal versioned conceptual dominantes of each of the 

analyzed groups of advertising texts have been found out and the conceptual field 

of commercial advertising has been formulated. The following dominant concepts 

of commercial advertisement have been found: CARE, SAFETY, TASTE, 

QUALITY, ADVANTAGE, REGENERATION, NATURALITY, ECONOMY, 

COMFORT, PROTECTION, SATISFACTION and BEAUTY. It has been 

established that non-verbally verified concepts duplicate verbally objectified ones 

in all the analyzed groups of texts. 

The pragmatic peculiarities of polycode advertising texts have been also 

investigated in this research. Strategies of influence on the addressee have been 

determined: 1) an attraction strategy; 2) a strategy of awaking of interest; 3) a 

strategy of argumentation and 4) a strategy of calling for active actions. 
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Attraction strategy has been explored through the following tactics: a) a tactic 

of iconic visualization; b) a tactic of font marking; c) a tactic of color marking;       

d) a tactic of focusing on basic information by using punctuation means and e) a 

tactic of speech and graphic game. The implementation of the strategy of awaking 

of interest has been outlined through the following tactics: a) a tactic of creating 

titles with high emotional and suggestive potential; b) a tactic of proposing escape 

from the problem situation; c) a tactic of violation of the structural and 

compositional rules of advertising text; d) a tactic of borrowing words from other 

languages; e) a tactic of use of stylistic figures; f) a tactic of use of intertextual 

phenomena. The implementation of the strategy of argumentation in the CATs has 

been illustrated through the following tactics:  a) a tactic of positioning the goods 

as the best; b) a tactic of appeal to the key values of the audience; c) a tactic of 

reference to facts or statistics. The implementation of the strategy of calling for 

active actions is demonstrated through the following tactics: a) a tactic of 

coordination of the addressee’s behavior and  b) a tactic of providing contact data. 

The obtained results can be used in educational work at universities (during the 

teaching of such normative courses as "Theory of Communication", "Communicative 

Linguistics", "Pragmalinguistics", as well as special courses on the theory and 

semiotics of the text, linguistic analysis of the text, discursive and conceptual analysis); 

in teaching and methodical work (when making educational and methodological 

aids on research issues). 

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

paraverbal means, icon, ideogram, pictogram, concept, verbal objectification of 

concept, non-verbal versioning of concept, conceptual field, strategy, tactic, 

communicative influence, perlocutive effect. 
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ВСТУП 

 

Сучасна писемна комунікація відзначається „полікодовими координатами“, 

під якими потрібно розуміти існування в одному комунікативному просторі 

знаків різних семіотичних систем. Полікодовість писемної комунікації спричинена 

появою нових мультимедійних технологій, масовою комп’ютеризацією та 

глобалізацією, які впливають на конвенційні способи кодування інформації й 

активують апеляцію до нових семіотичних домінант (фотографій, малюнків, 

рисунків, схем, таблиць, ідеограм, піктограм, карикатур тощо) під час 

формування смислу текстів. Семіотично неоднорідний характер сучасної 

комунікації передбачає зростання ролі невербального та паравербального кодів 

у процесі декодування концептуального смислу текстів, ідентифікації 

основних ціннісних домінант, реалізації прагматичного впливу на цільову 

аудиторію тощо. 

З кінця минулого століття різні види полікодових текстів перебувають у 

центрі комунікативно-орієнтованих наукових студій вітчизняних і зарубіжних 

лінгвістів (О. Є. Анісімової [5; 6], А.–М. Аріас [8; 9] Т. А. Безуглої [22], 

А. О. Бернацької [27], І. А. Бехти [28], І. Л. Білюк [30], Л. С. Большакової 

[36],  Л. М. Большиянової [37], І. В. Вашуніної [39, 40], М. Б. Ворошилової [51; 

52; 53], І. В. Городецької [63],  М. А. Карп [28], Л. Л. Макарук [117, 118], 

О. В. Пойманової [141], О. Г. Соніна [185; 186], Ю. О. Сорокіна [187], 

В. Є. Чернявської [211–214]). Сьогодні полікодовість особливо яскраво 

простежуємо в текстах реклами, дослідження яких здійснюють на матеріалі 

різних мов у таких аспектах, як загальнолінгвістичний (У. Ф. Аренс [31],            

К. Л. Бове [31], Х. Кафтанджиєв [88], Н. Яніх [258; 259], Ґ. Кук [239]); 

прагмалінгвістичний (Т. А. Безугла [22], А. В. Голоднов [60],                       

І. В.  Городецька [62], В. В. Зірка [79], О. С. Іссерс [83], В. Кробер-Ріль [266]), 

лінгвостилістичний (Т. В. Крутько [103], А. М. Македонцева [119]), когнітивний 

(О. В. Оленюк [132], О. Є. Ткачук-Мірошниченко [196]), лінгвосеміотичний 

(О. В. Білецька [29], І. Л. Білюк [30]).  
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Незважаючи на поліаспектність досліджень рекламних текстів і 

зацікавленість ними науковців, потрібно наголосити на недостатності аналізу 

когнітивно-семантичних та прагматичних особливостей текстів німецькомовної 

комерційної реклами з урахуванням комплексу вербальних, невербальних і 

паравербальних засобів, їх інтеракції в процесі кодування смислу та впливу 

на адресата. 

Актуальність наукової роботи зумовлена зростанням інтересу до 

семіотичної гетерогенності текстів писемної рекламної комунікації й 

недостатністю дослідження когнітивно-семантичних, а також прагматичних 

особливостей німецькомовних полікодових текстів комерційної реклами з 

урахуванням тріади вербальних, невербальних та паравербальних засобів, 

котрі беруть участь у їхній структурно-композиційній та концептуально-

смисловій організації. 

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

аспекті профільних досліджень, які проводить кафедра німецької філології на 

факультеті іноземної філології Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки в межах наукової теми „Семантико-прагматичні 

характеристики різних жанрів та дискурсів у сучасних германських мовах“, 

котру затверджено вченою радою ВНУ імені Лесі Українки (протокол № 16 

від 13 квітня 2011 року). Тему дисертації затверджено вченою радою 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

(протокол № 5 від 20 листопада 2012 року). 

Мета дисертаційної праці – дослідити когнітивно-семантичні та прагматичні 

особливості полікодових текстів німецькомовної комерційної реклами із 

урахуванням узаємодії елементів різних семіотичних систем. 

Поставлена мета зумовлює виконання таких завдань: 

– окреслити категорійно-понятійну й методологічну базу дослідження; 

– уніфікувати структурно-композиційні характеристики рекламного тексту 

як різновиду полікодових текстів; 
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– визначити та систематизувати арсенал невербальних і паравербальних 

засобів у полікодових текстах комерційної реклами; 

– з’ясувати функції невербальних та паравербальних складників в 

аналізованих рекламних текстах; 

– схарактеризувати види кореляції вербальних і невербальних елементів 

та виявити домінантні позиції семіотичних кодів у текстах комерційної 

реклами; 

– ідентифікувати основні вербально й невербально кодовані концептуальні 

домінанти німецькомовної комерційної реклами та сформувати її 

концептополе; 

– висвітлити семіотичну реалізацію комунікативних стратегій і тактик 

досягнення інтендованого перлокутивного ефекту в текстах комерційної реклами.  

Об’єкт дослідження – полікодові тексти німецькомовної комерційної 

реклами. 

Предметом дослідження – вербальні, невербальні та паравербальні 

компоненти німецькомовних комерційних рекламних текстів, їх кореляція, 

участь у формуванні концептуального смислу й досягненні інтендованого 

перлокутивного ефекту.  

Матеріал дослідження склали 598 полікодових текстів комерційної 

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

парфумерія“ (184), „Посуд та побутова техніка“ (120), „Транспортні засоби“ (140). 

Емпіричний матеріал відібрано методом суцільної вибірки з друкованих 

німецькомовних журналів (Brigitte, Bunte, Donna, Elle, Freundin, Für Sie, 

Gala, Spiegel, Woman), Інтернет-реклами та електронної бази рекламних 

слоганів Die Datenbank der Werbung. 

У роботі дослідження полікодових текстів комерційної реклами здійснено за 

допомогою міждисциплінарного підходу, який охоплює здобутки комунікативної 

лінгвістики, когнітивної семантики, лінгвокультурології, прагмалінгвістики й 

семіотики. Методи дослідження зумовлені метою та окресленими завданнями. У 

процесі розв’язання поставлених завдань у дисертації застосовано такі 
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лінгвістичні методи: метод суцільної вибірки – для відбору емпіричного 

матеріалу; контекстуально-інтерпретаційний аналіз – для виокремлення 

структурно-композиційних складників реклами й визначення їхніх функцій; 

структурно-семантичний аналіз – для установлення структурно-семантичних 

характеристик рекламних текстів та окреслення видів семантичної інтеракції 

їхніх структурних складників; лексико-семантичний аналіз – для впорядкування 

рекламних текстів за досліджуваними групами товарів. 

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

метод семіотичного аналізу – для з’ясування знакової природи рекламних 

текстів, виокремлення тріади вербальних, невербальних і паравербальних 

засобів; концептуальний аналіз – для виявлення концептуальних домінант у 

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

версифікації; квантитативний метод – для встановлення частотності 

рекурентності вербальних об’єктиваторів концептів; метод прагмалінгвістичного 

аналізу – для виділення стратегій, тактик і прийомів реалізації впливу на 

адресата. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що на основі 

застосування міждисциплінарного підходу вперше: 

– виокремлено тріаду „вербальні – невербальні – паравербальні засоби“ в 

німецькомовних полікодових  рекламних текстах; 

– розглянуто семіотичну поліапельованість до концептів, ідентифіковано 

вербально та невербально екстеріоризовані домінантні концепти німецькомовної 

комерційної реклами; 

– висвітлено семіотичну реалізацію стратегій, тактик і прийомів досягнення 

інтендованого перлокутивного ефекту в текстах комерційної реклами. 

Наукова новизна одержаних результатів може бути узагальнена в таких 

положеннях, винесених на захист: 

1. Сучасна комунікація є полікодовою формою обміну інформацією та 

відбувається з урахуванням новітніх тенденцій комплексного використання в 

одному комунікативному просторі знаків різних семіотичних систем, які 
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корелюють між собою, продукуючи смислову, формальну й функціональну 

єдність. 

2. У контексті сучасних лінгвістичних досліджень під текстом пропонуємо 

розуміти об’єднану смисловим зв’язком когерентну сукупність комунікативних 

елементів, які взаємодіють один з одним, утворюють інтегративний смисл, 

адресований певному колу реципієнтів із метою досягнення інтендованого 

перлокутивного ефекту.  

3. Продуктом семіотично гетерогенного характеру сучасної комунікації є 

полікодовий текст – знаково неоднорідний феномен когнітивно-комунікативної 

діяльності адресанта, цілісність котрого формується через синтез вербальних, 

невербальних та паравербальних семіотичних одиниць, які в комплексі 

сприяють реалізації комунікативної інтенції мовця. 

4. Відповідно до семіотичного підходу рекламний текст є полікодовим 

феноменом, призначеним для інформування споживачів про характеристики 

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

на них.  

5. Вербальні та невербальні компоненти полікодових текстів німецькомовної 

комерційної реклами вступають у певні види семантичної інтеракції 

(доповнення, дублювання, невідповідності) з домінуванням чи приблизно 

однаковою значимістю тих чи інших знаків.  

6. Найбільш ефективними персуазивними засобами в рекламній комунікації, 

за допомогою яких копірайтери формують необхідні сценарії поведінки 

реципієнтів, є концепти. Формування концептуального смислу текстів комерційної 

реклами характеризується семіотичною поліапельованістю – екстеріоризацією 

концептів через прийоми лексичної об’єктивації, профілізації та невербальної 

версифікації. 

7. Прагматичний вплив на потенційну цільову аудиторію відбувається за 

допомогою різнокодових конституентів, серед яких невербальні й паравербальні 

одиниці слугують переважно для реалізації стратегії привернення уваги, а 
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вербальні – для актуалізації стратегій пробудження інтересу, аргументування 

та заклику до активних дій. 

Теоретична значущість роботи визначається внеском у такі галузі 

германістики, як когнітивна лінгвістика (поглиблено розуміння концепту як 

вербально-невербального ментального утворення), лінгвокультурологія 

(ідентифіковано ключові концептуальні домінанти німецької етноспільноти), 

прагма- та комунікативна лінгвістика (виокремлено стратегії й тактики впливу 

на адресата, висвітлено засоби їх реалізації), лінгвостилістика (розглянуто 

стилістичні особливості структурних складників рекламних текстів). Зазначені 

досягнення можуть бути екстрапольовані й на відповідні галузі загального та 

порівняльного мовознавства.  

Практична цінність роботи полягає в можливості використання здобутих 

результатів у навчальній роботі вищих навчальних закладів (під час 

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

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

тексту, лінгвістичного аналізу тексту, дискурсивного й концептуального 

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

методичних посібників із проблем дослідження); у лексикографічній практиці 

(для глосаріїв та довідників).  

Особистий внесок здобувача. Дисертація й наукові публікації, у яких 

висвітлено основні положення роботи, виконані здобувачем одноосібно та 

самостійно. 

Апробація результатів дослідження. Теоретичні положення та практичні 

результати дисертації висвітлено у формі доповідей і виступів на 

12 конференціях, серед яких – 11 міжнародних наукових та науково-

практичних: „Пріоритети германського та романського мовознавства“ 

(Луцьк, 2012, 2013, 2016), „Міжкультурна комунікація: мова – культура – 

особистість“ (Острог, 2015), „Молода наука Волині: пріоритети та перспективи 

досліджень“ (Луцьк, 2015, 2016), „The Top Actual Researches in Modern 

Science“ (Аджман, ОАЕ, 2015), „Science without boundaries  – development 
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in 21st century“ (Будапешт, Угорщина, 2016), „Deutsche Sprache in der Ukraine: 

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

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

(Київ, 2017) й одна всеукраїнська: „Мова як засіб міжкультурної комунікації“ 

(Херсон, 2016). Результати дослідження обговорено на засіданнях кафедри 

німецької філології факультету іноземної філології Східноєвропейського 

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

Публікації. Результати дослідження висвітлено в 19 одноосібних 

публікаціях, 10 серед яких – статті у фахових виданнях України, дві – у 

закордонних виданнях (Угорщина, ОАЕ), дві – у нефахових, п’ять – 

матеріали наукових конференцій. Загальний обсяг публікацій – 8,9 друк. арк. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів із висновками до них, загальних висновків, переліку використаної 

літератури (403 позиції, 327 серед яких – найменування праць вітчизняних і 

зарубіжних лінгвістів, 76 – джерела ілюстративного матеріалу) та восьми 

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

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

об’єкт і предмет аналізу, мету, завдання; описано методи дослідження; 

охарактеризовано наукову новизну, теоретичну й практичну значущість 

дисертації, визначено положення, винесені на захист; наведено дані про апробацію 

результатів дослідження й публікації, а також описано структуру дисертації. 

У першому розділі розглянуто поняття тексту та полікодового тексту в 

контексті сучасних лінгвістичних досліджень, окреслено специфіку рекламного 

тексту, розкрито його структуру. Виокремлено тріаду вербальних, невербальних 

і паравербальних засобів, окреслено їхні функції та способи кореляції, 

виявлено домінантні позиції семіотичних кодів, описано комплексну методику 

дослідження комерційних рекламних текстів. 

У другому розділі диференційовано тексти комерційної реклами за 

чотирма групами товарів, виявлено концептуальні домінанти кожної з них, 

розглянуто способи вербальної об’єктивації й невербальної версифікації ключових 
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концептів, сформовано концептополе комерційної реклами та визначено 

концепти, які формують його ядерну, приядерну й периферійну зони. 

У третьому розділі виділено стратегії, тактики та прийоми досягнення 

комунікативної мети в текстах комерційної реклами, висвітлено особливості 

семіотичної реалізації комунікативних інтенцій адресанта через спектр 

вербальних, невербальних і паравербальних елементів. 

Висновки містять узагальнені результати проведеного дослідження й 

окреслюють перспективи подальших наукових пошуків.  

У додатках наведено приклади окремих комерційних рекламних текстів, 

які демонструють структурно-композиційне оформлення (додаток А) та 

семіотичну організацію полікодових текстів реклами (додаток Б), систематизують 

різнокодові складники КРТ (додаток В), унаочнюють комплекс невербальних 

засобів (іконічних (фотографії, піктограми) та ідеографічних) (додатки В-1, 

В-2, В-3), демонструють концептополе комерційної реклами (додаток Д) та 

стратегії й тактики (додаток Е) прагматичного впливу на потенційну цільову 

аудиторію. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПОЛІКОДОВИХ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ 

 

1.1. Поняття тексту в сучасній науковій парадигмі 

 

Поява нових мультимедійних технологій, масова комп’ютеризація та 

глобалізація впливають на конвенційні способи репрезентації інформації, 

сприяючи інтеграції нових семіотичних кодів у смисловий простір текстів. 

Монокодові текстові масиви як смислові сукупності знаків однієї семіотичної 

системи на сьогоднішній день значно поступаються полікодовим, а поняття 

„текст“ „не може у подальшому використовуватися виключно для позначення 

знакової вербальної комунікативної структури“ [253, с. 357]. 

Про зміну семіотичного статусу тексту науковці говорили ще в останні 

десятиліття минулого століття. Зокрема, Г. Шрьодер у 1993 році зазначав, що 

нові комунікаційні технології відіграватимуть у майбутньому все більш 

значиму роль й остаточно змінять наші уявлення про те, що таке текст [293, 

с. 191]. На сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки можна сміливо 

стверджувати, що зміни у глобалізованому суспільстві модифікували 

конвенційні способи кодування інформації та активували під час формування 

смислу текстів апеляцію до нових семіотичних домінант (фотографій, 

піктограм, ідеограм, таблиць, схем та ін.), дослідження семантики котрих 

повинно бути предметом дослідження не лише семіотики, а й лінгвістики 

тексту, медіалінгвістики, прагматики тощо.  

Отже, інтеграція засобів інших семіотичних кодів у смисловий простір 

традиційних текстів сприяла зміні їхнього семіотичного статусу, зумовивши 

необхідність перегляду дефініції поняття „текст“ та його текстуальної 

природи. 

 Незважаючи на те, що в лінгвістичній науковій літературі існує чимало 

визначень поняття „текст“,  вони не завжди відповідають сучасним науковим 
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канонам, а інколи й суперечать новітнім тенденціям і баченням. Відтак 

першочергове завдання пропонованого дослідження – перегляд підходів до 

визначення тексту та окреслення його характеристик у межах сучасної 

наукової парадигми.  

На сьогодні мова вважається важливим, проте не єдиним, засобом як 

усної, так і писемної комунікації. Німецькі лінгвісти стверджують, що писемна 

комунікація рідко реалізовується за допомогою кодів однієї знакової системи, а 

розглядається радше як інтегративне поєднання багатьох кодів [289, с. 14]. 

Такий підхід до окреслення семіотичних особливостей комунікації свідчить 

про її полікодовий характер і призводить до того, що текст як вербальна, 

„класична“ форма подачі інформації дійсно поступається на сьогодні 

полікодовому, семіотично гетерогенному комплексу.  

У сучасній лінгвістиці існує безліч дефініцій поняття „текст“, що пояснюється: 

а) формально-структурною різноплановістю текстів; б) їх функціонально-

жанровою, стилістичною різноманітністю; в) різницею в підходах до вивчення 

тексту; г) абсолютизацією його формально-структурного аспекту, орієнтацією 

визначення тексту на одну чи декілька категорій [158, с. 26–29]. 

Найбільшого поширення в мовознавстві набуло визначення тексту 

І. Р. Гальперіним, який під досліджуваним лінгвістичним феноменом розуміє 

 витвір мовленнєвого процесу, що характеризується завершеністю, є 

об’єктивованим у вигляді письмового документа,  літературно опрацьованим 

відповідно до типу документа;  витвір, що складається з назви (заголовка) й 

низки особливих одиниць (надфразних єдностей), об’єднаних різними типами 

лексичного, граматичного, логічного, стилістичного зв’язку, і має певну 

цілеспрямованість та прагматичну установку [55, c. 18]. Незважаючи на 

виваженість цього визначення тексту, науковці піддають критиці такий його 

аспект, як „об’єктивація лише в писемній формі“, зауважуючи, що пропонована 

дефініція охоплює лише художні тексти й тільки в писемній формі [73; 129]. 

Натомість під текстом пропонують розуміти усне, писемне або друковане 

структурно та концептуально організоване словесне ціле, що є посередником 
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і водночас кінцевою реалізацією (результатом) комунікації, феноменом 

використання мови; як форму втілення живого дискурсу після його 

завершення [73, с. 34]. 

Звуження поняття тексту до письмового за формою мовлення, очевидно, 

можна пояснити існуванням у лінгвістиці такого поняття, як „дискурс“, яке 

трактують як „тип комунікативної діяльності, інтерактивне явище, мовленнєвий 

потік, що має різні форми вияву (усну, писемну, паралінгвальну), відбувається в 

межах конкретного каналу спілкування, регулюється стратегіями і тактиками 

учасників спілкування; синтез когнітивних, мовних і позамовних (соціальних, 

психічних, психологічних тощо) чинників, які визначаються конкретним 

колом „форм життя”, залежних від тематики спілкування“ [18, с. 138].  

Деякі вчені співвідносять дискурс із процесом спілкування, а текст 

розглядають як його результат. Зокрема, Ф. С. Бацевич під текстом розуміє 

результат спілкування (інтеракції та трансакції), його структурно-мовний 

складник й одночасно кінцеву реалізацію; структуру, у яку втілюється „живий“ 

дискурс після свого завершення [18, с. 147]. У такому трактуванні текст 

постає як „зупинений“ дискурс без його учасників, місця, часу та обставин 

спілкування. Отже, дискурс – поняття ширше, ніж текст. Дискурс – це 

водночас і процес мовленнєвої діяльності, і її результат, а результатом і є 

текст [90, с. 297].  

Окрім проблеми тлумачення тексту в межах дискурсу, лінгвісти досить 

часто стикаються з проблематикою його дефініції через різні підходи до 

дослідження цього феномену. Аналіз наукових розвідок з окресленої 

проблеми засвідчив, що у ХХ ст. основними параметрами, які бралися за 

основу під час дефініції тексту, були його граматичні (передусім синтаксичні) та 

категоріальні ознаки.  

Представники граматичного підходу визначають текст як: 1) об’єднану 

смисловим зв’язком послідовність знакових одиниць, основними рисами якої 

є цілісність та зв’язність [316, с. 507]; 2) найвищу граматичну одиницю, 

яка представляє когерентну послідовність речень [234, с. 14]; 3) зв’язну 
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послідовність речень, об’єднаних за смислом у рамках загального задуму 

автора [129, с. 6], 4) комунікативну подію (eine kommunikative Okkurrenz), 

яка реалізовує сім критеріїв текстуальності [228, с. 3]. Отже, у межах 

граматичного підходу текст можна вважати когерентною послідовністю 

речень. 

Згідно з комунікативним підходом, текст є комунікативно орієнтованим, 

концептуально зумовленим продуктом реалізації мовних систем у рамках 

певної сфери спілкування, що має інформативно-смислову й прагматичну сутність 

[35, с. 22]. А. П. Загнітко наголошує на структурно-смисловій цілісності та 

комунікативній спрямованості тексту, визначаючи його як письмове або усне 

цілісне утворення, що, становлячи лінійну послідовність висловлень, об’єднаних 

тематичними, логічними, смисловими, сюжетно-композиційними та формально-

граматичними зв’язками, виступає комунікативною одиницею [75, с. 169]. 

Таким чином, основною ознакою комунікативного підходу до визначення 

тексту є акцентування на його смисловій та концептуальній цілісності. 

У 70-х роках минулого століття особливої актуальності набуває комунікативно-

прагматичний підхід до розуміння тексту. О. О. Селіванова кваліфікує 

досліджуваний лінгвістичний феномен як „цілісну семіотичну форму 

психічної, мовленнєвої і мисленнєвої людської діяльності, концептуально і 

структурно організовану, діалогічно вбудовану в інтеріоризоване буття; семіотичний 

універсум етносу або цивілізації, який є прагматично спрямованим 

посередником комунікації“ [160, с. 495]. У межах цього підходу текст 

виступає елементом або серединним компонентом комунікативного акту між 

адресантом й адресатом (адресант – текст – адресат) і чинить прагматичний 

вплив на реципієнта. 

На сучасному етапі розвитку лінгвістики неабиякий інтерес у науковців 

викликає семіотичний підхід до розуміння тексту. Зміни, які відбуваються в 

способах кодування інформації, сприяють модифікації семіотичної структури 

тексту, що, на думку В. Є. Чернявської, породжує проблему встановлення 

текстового статусу, та ширше – ідентифікації й делімітації тексту із 



 
 

29 

загальносеміотичних позицій“ [212, с. 113]. У семіотиці під текстом розуміють 

осмислену послідовність будь-яких знаків, будь-яку форму комунікації, 

зокрема обряд, танець, ритуал тощо [18, с. 146]. Семіотик-структураліст Ю. Лотман 

вважає, що для будь-якої семіотичної системи знак (єдність означника і 

означуваного), поєднуючись згідно законів синтагматики з іншими знаками, 

утворює текст [113, с. 63]. Науковець також звертає увагу на внутрішню 

неоднорідність тексту й визначає цей комунікативний феномен як структуру, 

утворену з різних семіотичних площин, у континуумі яких циркулює певне 

вихідне повідомлення [114, с. 152]. Отже, згідно із семіотичним підходом, 

текстом є гетерогенний феномен, сукупність складових елементів котрого 

володіє формальною зв’язністю та змістовною цілісністю.  

Ряд мовознавців акцентує на приналежності тексту до культурного й 

духовного життя, зазначаючи, що створенню будь-якого тексту, як і будь-

якого об’єкта культури, зорієнтованого на позамовну дійсність, передує 

духовна знакова діяльність людини, оскільки автор (письменник, художник, 

скульптор, архітектор, народний майстер) передусім осмислює ідею твору, а 

потім втілює її за допомогою певної знакової системи [66, с. 4]. Такий підхід 

до дослідження тексту можна вважати семіотико-етнокультурним. Відповідно 

до нього, текстом є зображувально-культурний комплекс, у межах котрого 

розглядають певні культурні реалії, що мають надзвичайно потужний смисл. 

Зокрема, Ю. В. Датченко досліджує писанки, які трактує як візуально-

культурні комплекси зі своєрідним закодованим текстом, виконаним 

невербальними засобами (лініями, кольорами тощо), символи на котрих мають 

значення і є невичерпними інформаційними, експресивними та естетичними 

джерелами інформації [66, с. 6]. Писанки, мистецькі образотворчі твори 

(картини) і твори народних майстрів (вишиванки, ткані вироби й т. ін.) є 

текстами, оскільки інкорпорують у собі та репрезентують через систему 

конвенційних кодів певний смисл. 

У своєму дослідженні ми б хотіли наголосити на важливості 

міждисциплінарного підходу до розуміння тексту, який, на нашу думку, досить 
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коректно кваліфікують як „подію і семіотичну, і лінгвістичну, і культурологічну, 

і когнітивну і тощо“ [106, с. 23]. Вважаємо, що на сучасному етапі розвитку 

комунікації особливо важливим є семіотичний підхід до розуміння тексту, 

оскільки мова текстових конституентів не є універсальною.  

У своєму дослідженні пропонуємо під час дефініції тексту як 

лінгвістичного феномену враховувати його семіотичну природу або 

розмежовувати тексти на монокодові (гомогенні) та полікодові (гетерогенні).  

Опозицію моно- й полікодових текстів виділено лінгвістами 

Г. В. Ейгером та В. Л. Юхтом ще в 1974 р. На думку науковців, до полікодових 

текстів у широкому смислі повинні бути віднесені й випадки поєднання 

природного мовного коду з кодом якоїсь іншої семіотичної системи 

(зображення, музика та ін.) [71, с. 107]. Згодом Р. О. Якобсон почав 

досліджувати „синкретичні повідомлення, які ґрунтуються на комбінації чи 

поєднанні різних знакових систем“ [221, с. 327].  

На позначення текстів, у яких кодування та декодування смислу відбувається 

за допомогою знаків однієї, та двох і більше семіотичних систем, у 

вітчизняній лінгвістиці існують і такі протилежні терміни, як гомо- та 

гетерогенні тексти. У „Великому тлумачному словнику сучасної української 

мови“ прикметник „гомогенний“ трактовано як „однорідний за складом, 

походженням, властивостями“ [312, с. 234], тоді як „гетерогенний“ – 

„неоднорідний, той, що складається з різних за складом частин“ [312, с. 252]. 

Синонімом до прикметника „гетерогенний“ є „синкретичний“ – той, що 

поєднує в собі різнорідні елементи [312, с. 1317].  

Сьогодні полікодовість – це норма в комунікації та одна з її характерних 

ознак. Зміни в способах кодування інформації спричиняють появу нових текстових 

форматів і спонукають науковців до перегляду категоріального апарату 

текстів ХХІ ст. На сучасному етапі розвитку лінгвістики список характерних 

ознак тексту, до яких, наприклад, Р.-А. Богранд та В. Дресслер відносять сім 

так званих критеріїв текстуальності: когезію, когерентність, інтенційність, 

інформативність, адресованість, ситуаційну зумовленість, 
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інтертекстуальність [228, с. 3], потрібно, на нашу думку, доповнити такими 

ознаками, як полікодовість (наявність кодів різних семіотичних систем в 

одній текстовій площині) і мультимодальність (можливість декодування 

інформації одночасно через різні сенсорні канали). У зарубіжній лінгвістиці 

до характерних ознак сучасних текстів відносять такі критерії, як  

інтерактивність, варіативність та гібридність [280, с. 217].  

Підсумовуючи вищенаведені судження, припускаємо, що полікодовий 

характер сучасної комунікації (як усної, так і писемної), міждисциплінарні 

підходи й розширення категоріального апарату текстів не могли не 

відобразитись у дефініції досліджуваного комунікативного феномену. 

Підтвердженням наших думок є трактування тексту, наприклад, 

О. О. Леонтьєвим, котрий визначає його (текст) як будь-який структурно 

організований продукт спілкування, що організовує саме спілкування, тобто 

є будь-якою, не обов’язково мовленнєвою чи мовною структурою (може 

складатися лише з візуальних елементів (наприклад плакат, на якому може і не 

бути тексту)), відчуженою від людини й використовується для впливу, 

спілкування з нею, тією чи іншою соціальною групою чи інститутом. [110, с. 

192]. 

О. Є. Анісімова розглядає текст як одиницю мовленнєвої комунікації, 

спрямовану на певний прагматичний вплив, елементи котрої (мовні та 

немовні), утворюють структурно, семантично й функціонально завершене 

ціле [6, с. 36]. Також нам імпонує трактування тексту О. О. Селівановою, яка 

визначає його як цілісну семіотичну форму лінгвопсихоментальної діяльності 

мовця, концептуально та структурно інтегровану, що слугує прагматичним 

посередником комунікації й діалогічно вбудована до семіотичного 

універсуму культури [158, с. 112]. 

Отже, розглянувши низку дефініцій тексту, у межах нашої наукової 

розвідки хочемо ще раз наголосити на багатоаспектності досліджуваного 

феномену, під час визначення котрого потрібно враховувати не лише граматичні, 

комунікативні, прагматичні, психологічні, а й семіотичні параметри, які 
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вказують на характер тексту як складного знакового комплексу. На сучасному 

етапі розвитку лінгвістики під текстом пропонуємо розуміти об’єднану 

смисловим зв’язком сукупність комунікативних елементів, що взаємодіють 

один з одним, утворюють комплексний інтегративний смисл та адресовані 

певному колу реципієнтів із метою досягнення перлокутивного ефекту.  

 

1.2. Полікодовий текст та проблема його номінації 

 

Сучасна усна та писемна комунікація є синтезом різнокодових 

компонентів. Науковці зазначають, що мову вважають основним, 

„привілейованим“, проте лише одним із можливих семіотичних кодів         

[212, с.114], які є носіями смислу й слугують для комунікативних цілей. Коди 

інших семіотичних систем, відмінних від вербальної, у сучасну епоху 

полікодової писемної комунікації задіяні у формуванні плану вираження та 

плану змісту семіотично неоднорідних текстів, проте їхню семантичну 

значущість відстоюють далеко не всі дослідники. Наприклад, зображення як 

невербальні одиниці, без яких важко уявити тексти ЗМІ, художньої й 

науково-популярної літератури, реклами тощо, науковці часто розглядають 

як ілюстрації чи естетичне доповнення до тексту.  

Німецька дослідниця У. Фікс стверджує, що „тексти ніколи не існують 

лише вербально, адже знаки інших семіотичних систем завжди наявні поряд 

із ними, чи це жести, міміка, голосовий супровід або зображення, графіка, 

типи шрифту, колір. Оскільки всі ці знаки утворюють єдиний смисл тексту, 

додають розуміння на його поверхні, то не варто залишати їх поза увагою 

(виділення – наше), оскільки не можливо за одним вербальним кодом 

зрозуміти смисл текстового цілого“ [249, с. 31].  

Підвищення інтересу до невербальних кодів писемної комунікації, які 

існують в одному комунікативному просторі поряд із вербальним, можна 

пояснити їх масовою інтеграцією в текстові масиви, а також, як стверджують 

науковці, розширенням розуміння свідомості людини, сприйняття світу, у 
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яких протікає не лише мислення, а й бачення [25]. Особливо значущими 

невербальними одиницями є зображувальні засоби, котрі досить часто 

йменують іконічними або візуальними.  

Явище, коли зображувальні одиниці проникають у соціальні сфери буття 

людини та визнаються самостійними носіями реальності, названо іконічним 

поворотом. Поняття „imagic turn“ увів у 1992 р. історик мистецтв В. Мітчел, а 

власне термін „iconic turn“ – у 1994 р. німецький дослідник Ґ. Бйом, колега 

якого Ґ. Бурда наголошував на надзвичайній актуальності досліджуваної 

теми, зазначаючи, що після столітнього творення культури через письмо та 

текст, настала черга візуальної комунікації, а справжніми скарбницями є не 

ті, що в Дрездені, а Google та Facebook [229]. 

Німецькі вчені одні з перших почали підкреслювати важливість 

невербальних (передусім, зображувальних) засобів у творенні смислу тексту. 

У своїх розвідках стосовно взаємодії зображень і засобів вербального коду 

Г. Штьокл критикував думку науковців, котрі визнавали пріоритетними 

вербальні засоби донесення інформації, підкреслюючи, що, на жаль, 

матеріальний образ („картинка“) розглядається, найімовірніше, як 

другосортний знаковий ресурс, із меншою інтелектуальною привабливістю 

[302, с. 102]. У подальших працях лінгвістом акцентовано на важливій ролі 

зображень, які, за його словами, належать до найважливіших знакових 

інструментів презентації, інтерпретації та сприйняття світу [303, с. 47].  

Знаки невербальної й інших семіотичних систем на сьогодні є неодмінними 

атрибутами писемної комунікації, без яких неможливо уявити собі сучасні 

тексти. Уперше тексти з різнокодовими компонентами почали розглядатись у 

психолінгвістиці, де для їх позначення застосовували термін „креолізований 

текст“, запропонований у 1990 р. Ю. О. Сорокіним та Є. Ф. Тарасовим [187].  

Сьогодні для номінації семіотично гетерогенних текстів лінгвісти 

використовують цілий арсенал термінів: креолізований текст (Ю. Г. Алексєєв, 

Ю. О. Сорокін, Є. Ф. Тарасов, Н. М. Чудакова, М. Б. Шинкаренкова), семіотично 

ускладнений текст (О. В. Протченко), синкретичний текст (Р. Якобсон), гетерогенний 



 
 

34 

текст (Я. Галло, М. О. Іщук), полісеміотичний текст (Л. Г. Фещенко),  

полікодовий текст (Г. В. Ейгер і В. Л. Юхт, В. Є. Чернявська), полімодальний 

(Т. А. Вінникова), мультимодальний текст (О. В. Білецька, А. О. Кібрик, 

Л. Л. Макарук), мультикомунікативний текст (В. Г. Костомаров), контамінований, 

гібридний текст (Ю. А. Бєльчик), ізовербальний комплекс/ізоверб (А. О. Бернацька, 

А. В. Міхеєв), відеовербальний (О. В. Мішина, О. В. Пойманова), інтерсеміотичний 

текст (Т. П. Семенюк), вербально-іконічний текст (С. Б. Шарифулін), візуально 

залежний (Л.-Т. Кияк-Редькович), іконотекст (Г. М. Волоскович), Sprache-

Bild-Text (H. Stökl, E. Schneider), Kommunikat (M. Hoffmann), multi-code text 

(G. Kress), multimodal text (G. Kress, T. van Leeuwen), multimedialer Text (B. Spillner, 

E. Dölling), semiotisch komplexer Text (B. Spillner), Ikonotext (P. Wagner). Аби 

зрозуміти смисл, закладений у вищезгаданих термінах, спробуємо розглянути 

номінації й дефініції найбільш уживаних і визначитися з їх використанням. 

У лінгвістиці метафоричним терміном „креолізований текст“  оперують 

такі дослідники, як А. А. Адзинова [1], О. Є. Анісімова [5; 6], А. О. Бернацька [27], 

Н. С. Валгіна [38], М. Б. Ворошилова [51; 52; 53], О. А. Корда [97] та ін. Саме 

слово „креолізація“, на думку вчених, означає „комбінування засобів різних 

семіотичних систем у комплексі, який відповідає умовам текстуальності“ [27, с. 109]. 

Креолізований текст є особливим його різновидом, фактура якого складається з 

двох негомогенних частин: вербальної (мовної/мовленнєвої) і невербальної, 

що належить до інших знакових систем, ніж природна мова [187, с. 180–181]. 

О. Є. Анісімова уточнює поняття креолізованого тексту як такого, „у якому 

вербальний і невербальний компоненти утворюють одне візуальне, 

структурне, смислове та функціональне ціле, спрямоване на комплексний 

прагматичний вплив на адресата“ [6, с. 73]. До креолізованих текстів 

дослідники відносять кінотексти, тексти радіомовлення й телебачення, 

засоби наочної агітації та пропаганди, плакати, рекламні тексти.  

Проте термін „креолізований текст“ викликає низку суперечностей і 

неоднозначних думок серед інших лінгвістів [185; 211; 212; 213], які не раз 

піднімали питання про термінологічну неточність цього поняття через його 
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неоднозначне декодування у зв’язку з уже закріпленим за ним значенням. 

Вищезгаданий термін асоціюється з креолізацією, під якою спочатку 

розуміли „процес утворення нових етнічних груп шляхом змішання крові 

декількох контактуючих етносів“ [321]. На нашу думку, сучасне лінгвістичне 

розуміння процесу „креолізації“ не має нічого спільного з її первинними 

значеннями, а інколи призводить до плутанини саме через існування різних 

процесів, які позначаються одним і тим самим терміном.  

У зарубіжній літературі, у тому числі й у німецьких лінгвістичних 

студіях, для позначення семіотично неоднорідних текстів існує термін 

„комунікат“ (нім. der Kommunikat, der Gesamtkommunikat), котрий з’явився 

в наукових працях одночасно з дослідженням експансії зображень у текстовий 

простір. Комунікат не тотожний тексту як упорядкованій вербально 

кодованій інформації, він ставить у центр уваги „медіальну комплексність“ 

[253, с. 363]. Науковці вважають, що запровадження терміна „комунікат“ 

зумовлене необхідністю підкреслити важливість невербального складника 

повідомлення для комунікації та обмежити власне вербальний текст від 

складного багаторівневого знака, у якому текст (вербальний складник), 

візуальне зображення (шрифт, ілюстрація, загальний дизайн і т. ін.) та аудіо-

компонент (звуковий супровід) інтегровані в єдине комунікативне ціле [212, 

с.  89]. Оперуючи терміном „комунікат“, лінгвісти розмежовують текст як 

лінійно упорядковану сукупність вербальних компонентів від полікодового 

знака (комуніката), що включає як вербальні, так і невербальні елементи, які 

слугують для оптимізації комунікації.  

Ураховуючи наявність різних каналів перцептивного сприйняття інформації, 

лінгвісти активно оперують термінами „мультимодальний“ або „багатоканальний“. 

В. Шнотц й Х. Хорц уважають, що мультимедійні інформаційні ресурси 

вміщують інформацію про стан речей, яка має різні форми кодування (текст, 

зображення) (Multikodalität) і сприймається здебільшого в різних модальностях 

(друкований текст – через зоровий канал, а усний – через аудіальний канал) 

(Multimodalität) [291, с. 88].  
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А. О. Кібрик наголошує на тому, що адекватне уявлення про природну 

мовну комунікацію може бути лише за мультимодального підходу, який ураховує 

всі комунікативні канали та їхню внутрішню організацію [89, с. 148]. 

Багатоканальність і мультимодальність передбачають множинність інформаційних 

каналів/модусів, за якими реципієнту надходить інформація. Таким чином, 

мультимодальний (або багатоканальний) текст постає як такий, що сприймається 

через різні перцептивні канали (аудіальний, зображувальний, тактильний).  

Не завжди знаки, які належать до різних кодів (вербальні, зображувальні 

тощо), сприйматимуться за допомогою різних каналів. Що стосується 

писемної комунікації, то вербально-візуальний комплекс може мати один і 

той самий канал перцепції інформації – зір. Наприклад,  книга з малюнками 

розрахована на суто візуальне сприйняття, аудіокнига без супроводжувального 

зображувального матеріалу – на слухове. Музика, концерт чи запис на диску 

сприймаються за допомогою аудіального каналу, а концерт, на якому адресат 

присутній особисто, – аудіовізуального. Для сприйняття кінофільму традиційно 

активізуються дві модальності – зір та слух. Отже, в одному семіотично 

гетерогенному комунікативному просторі можуть актуалізовуватися знаки, 

декодування яких відбувається в одній модальності (через той самий 

перцептивний канал) або в різних модальностях (через різні перцептивні 

канали).  

У зв’язку з цим уважаємо, що терміни „мультимодальний“ чи 

„багатоканальний“ текст варто використовувати для позначення гетерогенних 

комплексів, сприйняття котрих відбувається за допомогою і зору, і слуху 

(музичні кліпи, театральні вистави, кінофільми, мультфільми й т. ін.). 

Зображувально-вербальні комплекси (книги з ілюстраціями, друковані 

рекламні тексти), які сприймаються через один інформаційний або 

перецептивний канал, не доцільно називати мульти- чи багатоканальними. 

Такі тексти, на нашу думку, є полі кодовими, проте мономодальними. 

Для позначення синтезу вербальної та зображувальної знакових систем 

російські лінгвісти використовують по суті ідентичні терміни „ізовербальний 
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комплекс“ [27] та „ізоверб“ [124]. На нашу думку, вони також мають деякі 

обмеження у застосуванні, оскільки в ролі невербального компонента в 

семіотично неоднорідних текстах не завжди виступає лише зображення. 

Уживання такого терміна буде не коректним стосовно текстів з іншими 

невербальними складниками, як-от: колір, графічна сегментація тексту, 

шрифт, графічні символи, аудіосупровід. Натомість терміни „ізовербальний 

комплекс“ та „ізоверб“ можна вживати на позначення текстів, у яких вираження 

інформації здійснюється через вербальні й зображувальні (фотографії, 

малюнки) засоби. 

О. В. Пойманова пропонує називати семіотично неоднорідні тексти 

„відеовербальними“, які, на її думку, складаються з об’єднаної смисловим 

зв’язком послідовності знаків, що належать до різних знакових систем: 

природної мови та іконічної, причому знаки останньої повинні сприйматися 

зоровими рецепторами [141, с.21]. Використання цього терміна, як, зрештою, 

і лексем „ізоверб“ й „ізовербальний комплекс“, обмежується текстами, у 

котрих складовою частиною є зображення. Якщо брати до уваги перцептивні 

канали сприйняття інформації, то, на думку І. М. Бєлякова, відеовербальним 

є будь-який письмовий текст [26, с. 9]. І вербальні, і зображувальні знаки 

сприймаються візуально, тому тексти з такими композиційними складниками, 

безумовно, є відеовербальними, що не можна сказати, наприклад, про 

аудіотексти, які також є семіотично неоднорідними. Отже, уживання терміна 

„відеовербальний текст“ має свої обмеження, які не дають змоги застосовувати 

це поняття для позначення аудіотекстів, мюзиклів чи кінотекстів, для 

сприйняття котрих потрібно задіювати ще й аудіальний канал сприйняття 

інформації.  

У цьому дослідженні ми дотримуємося думки лінгвістів, які у своїх 

наукових розвідках оперують терміном „полікодовий текст“ (далі – ПТ), 

розуміючи під цим феноменом „текст, побудований на поєднанні в одному 

графічному просторі семіотично гетерогенних складників вербального 

тексту, а також знаків іншої природи [185, с. 117]. Термін „полікодовий“ 
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фокусує факт взаємодії різних кодів, якщо під кодом розуміти систему 

умовних позначень, символів, знаків і правил їх комбінації між собою для 

передачі, обробки й збереження (запам’ятовування) інформації в найбільш 

пристосованому для цього вигляді [212, с. 90]. Окрім того, термін „полікодовий 

текст“ звертає увагу на текстуальний характер позначуваного явища, його 

змістово-смислову цілісність. Тому ми повністю підтримуємо думку 

В. Є. Чернявської, яка вважає, що „використання терміна „полікодовий 

текст“ є доцільним та органічним під час позначення тексту як когерентного 

цілого, яке складається з декількох семіотичних кодів“ [212, с. 90]. 

Сьогодні термін „полікодовий текст“ активно застосовується лінгвістами, 

серед яких – А. - М. Аріас [8], І. М. Бєляков [26], Л. С. Большакова [36], 

Л. М. Большиянова [37], О. Г. Сонін [185;  186], В. Є. Чернявська [211; 212; 213] 

та ін. Наприклад, Л. М. Большиянова досліджує „лінгвовізуальний комплекс“ 

– газетний текст, що супроводжується фотозображенням, – як різновид 

полікодового тексту [37]; для І. М. Бєлякова особливий інтерес становлять 

полікодові тексти банерної Інтернет-реклами [26]; А.-М. Аріас вивчає 

карикатури як семіотико-семантичні та естетичні полікодові знакові єдності [8]; 

Ю. О. Верьовкіна аналізує німецькі рекламні тексти як „один із видів 

полікодових текстів, у якому поєднуються неоднорідні семіотичні коди“ [43]. 

Беручи до уваги вищезгадані дослідження й керуючись власними думками з 

цього приводу, повністю погоджуємось із думкою науковців, які зауважують, 

що терміни „полікодовий" і „семіотично ускладнений“ найбільш удалі для 

позначення родового поняття негомогенних синкретичних повідомлень 

(текстів), утворених за допомогою різних знакових систем за умови їх взаємної 

синсемантії, тобто за однакової значимості всіх семіотичних систем, які 

беруть участь у формуванні  даного тексту, за неможливості заміни чи 

пропуску хоча б однієї з них [27, с. 109]. 

Уважаємо, що термін „полікодовий текст“ найбільш точно окреслює 

основну специфіку та структуру текстів, смисл котрих формується через 

синтез й інтеракцію різних кодів, якщо розуміти під кодом систему умовних 
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позначень, символів, знаків і правил їх комбінації між собою для передачі, 

обробки й збереження інформації. У своєму дослідженні полікодовий текст 

визначаємо як знаково неоднорідний феномен когнітивно-комунікативної 

діяльності адресанта, цілісність котрого формується через синтез вербальних, 

невербальних та паравербальних семіотичних одиниць, які в комплексі 

сприяють реалізації комунікативної інтенції мовця. 

 

1.3. Рекламний текст як різновид полікодового тексту  

та його структурно-композиційні особливості 

 

Одними з найбільш яскравих різновидів полікодових текстів поряд із 

публіцистикою, художньою літературою, творами відео- та музичного мистецтва 

є рекламні тексти. Сьогодні реклама – невід’ємна частина нашого життя, яку 

за широтою соціального впливу можна порівняти з такими давніми 

інститутами, як школа й церква [284, с. 24]. Тексти реклами супроводжують 

людей на кожному кроці, формують систему їхніх цінностей. На думку 

Дж. Твітчела, сучасне молоде покоління пізнає світ практично винятково з 

рекламних текстів [306, c. 2].  

К. Бове та У. Аренс уважають, що в рекламі ефективно поєднуються 

інформація й знання, отримані з гуманітарних наук (науки про поведінку 

людини), із майстерністю та творчістю комунікативних мистецтв (література, 

драматичне мистецтво, театр, графіка, фотографія й т. ін.) із метою мотивації, 

видозміни чи збільшення почуттів, переконань, думок і поведінки 

споживачів [31, с. 6]. Зі слів дослідників очевидний той факт, що реклама – 

це культурно- та соціально значна сфера, у якій відбувається соціокультурне 

формування стандартів узагалі й ріст особистості зокрема. Тобто, окрім 

маркетингової значущості, реклама володіє надзвичайно потужним прагматичним 

потенціалом і є досить цікавою для прагмалінгвістичних досліджень.  

Науковці вважають, що процес створення й донесення реклами до 

адресата є дуже складний. Так, О. С. Попова зазначає, що „сучасна реклама 
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багато в чому подібна до айсберга: „підводна частина“ – це багатоетапний 

процес створення рекламного продукту, тобто рекламний дискурс, а 

„надводна частина“ – сприйняття готового продукту, тобто рекламного 

тексту“ [142, с. 3]. 

У німецькомовних словниках рекламу (нім. die Werbung) трактують як 

eine Maßnahme (z. B. еine Anzeige, ein Spot im Fernsehen), mit der man versucht, 

Leute für sein Produkt zu interessieren [324, с. 1221] – „дію (наприклад, 

оголошення чи відеоролик), за допомогою котрої відбуваються спроби 

зацікавити людей своїм товаром“. З етимологічного погляду, реклама        

походить від дієслова „werben“ (mhd. werben, ahd. hwerban – sich drehen, sich 

bewegen, sich umtun und bemühen – „обертатися, рухатися, оглядатися, 

прикладати зусилля“), яке сьогодні тлумачать як jemanden für etwas 

(besonders eine Wahre, Dienstleistung) zu interessieren suchen [324, с. 1221] – 

„шукати когось, хто б зацікавився чимось (особливо товаром, послугою)“ чи 

versuchen jemanden zu finden, der ein Produkt kauft, eine Idee unterstützt [324, 

с. 1221] – „намагатися знайти когось, хто б купив продукт чи підтримав 

ідею“.  

У словнику іншомовних слів рекламу визначають як: а) інформацію про 

товари, різноманітні види послуг із метою оповіщення споживачів і створення 

попиту на ці товари, послуги й т. ін.; б) розповсюдження відомостей про 

когось чи щось із метою створення популярності [318, с. 426]. Науковці 

мають свої уявлення про рекламу та тлумачать її як: а) передачу інформації 

через певний ізольований канал від певного адресанта до потенційного 

реципієнта [259, с. 11]; б) інформування людей різними способами, щоб 

створити широку популярність чому- або кому-небудь [98, с. 3]; в) специфічний 

акт риторико-персуазивної комунікації, когнітивно-комунікативний процес 

впливу адресанта на реципієнта, аби добитися від нього прийняття рішення 

про необхідність виконання певної посткомунікативної дії в інтересах 

адресанта [61, с. 46]. Окрім вищеокреслених думок, нам імпонує визначення 

реклами, під якою вбачають „відгалуження масової комунікації, у руслі 
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котрого створюються й поширюються інформативно-образні, експресивно-

сугестивні тексти, адресовані групам людей, аби спонукати їх до потрібних 

рекламодавцю вибору та вчинків“ [205, с. 9]. 

Реклама як комунікативний процес складається з таких компонентів, як 

адресант (рекламодавець, рекламіст), об’єкт реклами (товари, послуги, ідеї 

тощо), носій/канал реклами (газета, журнал, радіо, телебачення, Інтернет), 

реципієнт (потенційний покупець, споживач) і мета реклами (вплив на емоції, 

думку, мотивацію, поведінку тощо).  

Більшість дослідників рекламної комунікації обмежують мету реклами її 

впливом на потенційного споживача, спонуканням до активних дій, 

інтендованих рекламістами [61; 205]. На нашу думку, досліджувана форма 

комунікації є поліфункційною. До основних функцій реклами потрібно 

віднести: 1) функцію впливу (переконання) – намагання спонукати іншу людину 

чи групу людей до певної дії (зазвичай покупки товару) або сформувати в неї 

певну думку про рекламований товар/послугу; 2) інформаційну – забезпечення 

споживачів необхідною інформацією про товар, його якість і місце реалізації; 3) 

маркетингову – стимулювання розповсюдження та збуту товару, 

нарощування обсягів прибутку від реалізації продукції; 4) освітню – 

репрезентація нових способів удосконалення життя й прискорення науково-

технічного процесу; 5) суспільну – сприяння підвищенню життєвого рівня та 

формування соціокультурних стандартів; 6) виховну функцію – вплив на 

світогляд, ставлення до себе й до навколишнього світу тощо. 

Реклама не є однотипною, вона розподіляється на конкретні групи за 

певними ознаками із застосуванням різних принципів таксономії, серед яких, 

наприклад, Є. В. Ромат виділяє: а) склад цільової аудиторії – сильно-, 

середньо- й слабосегментована реклама; б)  цільовий вплив – комерційна та 

некомерційна; в) поширеність – глобальна, національна, регіональна, місцева; 

г) спосіб передачі – друкована, електронна, зовнішня; ґ) спосіб виконання – 

текстова, візуальна й текстово-візуальна; д) спосіб звернення – безособова та 

персоніфікована [155, с. 98].  
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Поділ реклами на комерційну й некомерційну є основним у всіх 

проаналізованих класифікаціях. Більшість реклами, із якою ми стикаємося в 

ЗМІ, є комерційною, тобто такою, що сприяє поширенню продукції з наміром 

отримання прибутку.  Зважаючи на мету, яку ставлять перед собою творці 

цього виду реклами, припускаємо, що комерційна реклама повинна апелювати 

до цінностей, які формують стереотипні уявлення певної лінгвоспільноти, та 

володіти високим персуазивним потенціалом. 

Продуктом багатоетапної рекламної кампанії, інструментом досягнення 

поставлених цілей є рекламний текст (РТ), який можна вважати одним із 

засобів формування глобальної культури й інформаційного простору. 

Л. В. Ухова в монографії „Ефективність рекламного тексту“ називає РТ 

особливо цікавим для аналізу, зазначаючи, що „дослідження цього 

комунікативного феномену сьогодні лише починається“. На думку 

дослідниці, на сьогодні поки що не існує єдності розуміння того, що є 

рекламним текстом [204, с. 38]. 

Рекламний текст – об’єкт аналізу таких зарубіжних і вітчизняних 

мовознавців, як І. Імшинецька [82], Х. Кафтанджтєв [88], А. Д. Кривоносов [102], 

А. М. Назайкін [127], Ю. К. Пирогова [135], О. М. Сердобінцева [178], 

Л. В. Ухова [204], Л. Г. Фещенко [206] та ін. РТ визначають як текст, який 

містить рекламну інформацію та має такі ознаки: а) подає інформацію про 

фізичних і юридичних осіб, товари, ідеї й починання; б) призначений для 

невизначеного кола осіб; в) покликаний формувати або підтримувати інтерес 

до фізичних, юридичних осіб, товарів, ідей, починань; г) сприяє реалізації 

товарів, ідей, починань [102, с. 53–54]. 

Найбільш повне й точне, на нашу думку, визначення рекламного тексту 

наводить Л. Г. Фещенко: „Рекламний текст – це комунікативна одиниця, 

призначена для неособистого оплачуваного інформування про товари, 

послуги, фізичних чи юридичних осіб, ідеї, починання, соціальні цінності з 

метою їх просування, яка має у своїй структурі формальні ознаки: 

сигналізування про рекламний характер інформації, що є обов’язковим за 
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законом про рекламу (презентацію), один або декілька компонентів бренду 

і/або рекламні реквізити, що відрізняються полісеміотичною (полікодовою) 

природою, тобто рівною значимістю вербально та невербально вираженого 

смислу“ [206, с. 28].  

Під рекламним текстом розуміємо комунікативну, полікодову одиницю, 

яка є частиною масової комунікації й призначена для інформування 

споживачів про характеристики товарів та послуг задля їх реалізації, а також 

створення активного попиту на них.  

Досліджуючи РТ, науковці по-різному підходять до виокремлення їхніх 

структурних складників. Наприклад, І. Імшинецька виділяє 3 основні 

блоки/частини рекламного тексту: 1) зачин; 2) ОРТ (основний рекламний 

текст); 3) ехо-фразу [82, с. 17]. Х. Кафтанджиєв уважає, що РТ складається з 

чотирьох основних компонентів, таких, як: 1) слоган; 2) заголовок; 3) основний 

рекламний текст; 4) ехо-фраза [88, с. 3]. О. М. Сердобінцева називає п’ять 

основних елементів, які майже завжди використовуються в рекламі: 1) заголовок; 

2) підзаголовок; 3) основний текст; 4) підписи та коментарії; 5) рекламний 

лозунг (слоган) [178, с. 35]. 

Композиційна варіативність компонентів рекламного тексту ускладнює 

визначення його прототипної структурно-композиційної організації. Крім 

того, у жодній із запропонованих класифікацій не приділено увагу 

невербальним складникам, які багато науковців вважають неодмінними 

атрибутами повноцінного рекламного тексту [23; 202; 239]. Так, Г. Кук 

наголошує на високому ступені складності рекламних повідомлень, у яких 

між собою пов’язані та взаємодіють такі елементи, як текст і контекст 

(адресант, адресат, ситуація, у котрій вони перебувають), а також сукупність 

вербальних і невербальних засобів [239, с. 3]. А. Д. Бєлова своєрідність РТ 

убачає в широкому використанні невербальних елементів комунікації, 

параграфеміки, кольорового символізму, які здатні в сучасній рекламі 

повністю витіснити мову [24, с. 155].  
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Зарубіжні дослідники реклами відносять невербальні елементи до 

структурно-композиційного оформлення рекламних текстів Досить 

ґрунтовно до структурування рекламних текстів, на нашу думку, підійшов 

A. Цільке, виокремивши такі компоненти рекламного блоку: 1) зображення 

продукту (Produktabbildung, Key-Visual); 2) фон, на якому зображено  

продукт (Catch-Visual); 3) заголовок і (якщо є) підзаголовок 

(Überschrift/Unterüberschrift=Headline/Subheadline); 4) основний текст 

(Fließtext + Claim = Bodycopy); 5) слоган (Slogan); 6) логотип (Firmenname); 

7) додаткові вставки (ціна товару, спеціальні пропозиції, акції, поради) в 

текст (Inserts = Einklinker); 8) адреса виробника [311, с. 65–92].  

Н. Яніх уважає, що основними компонентами рекламного тексту є: 

1) заголовок (Schlagzeile, Headline); 2) основний текст (Fließtext); 3) слоган 

(Slogan); 4) логотип – назва продукту, марки, фірми (Produkt-, Marken- und 

Firmenname), 5) зображувальні елементи (Bildelemente) [259, с. 43–51].  

Розглянувши наявні класифікації структурних складників рекламних 

текстів та провівши огляд зібраного емпіричного матеріалу, ми вважаємо за 

доцільне наголосити на полікодовій структурі досліджуваних одиниць, план 

вираження й змісту котрих формується через синтез вербальних та 

зображувальних елементів. Вважаємо, що до основних структурних 

компонентів РТ потрібно віднести: 1) вербально кодовані складники: 

заголовок, підзаголовок, основний текст, слоган, контактні дані;                      

2) вербально-невербальний комплекс – логотип та 3) невербальні складники: 

(зображення рекламованого товару, потенційних покупців, моделей тощо).  

Заголовок – один із найважливіших елементів рекламного повідомлення, 

його стержень, оскільки привертає увагу споживача до реклами, виконуючи 

функцію мовної й типографічної „приманки“. Окрім того, Н. Яніх убачає 

завдання заголовка в тому, щоб привернути увагу, пробудити інтерес, 

наголосити на властивостях рекламованого товару, його ціні чи назвати 

особливу користь для споживача [259, с. 43–46]. Д. Олігві вважає, що успіх 



 
 

45 

реклами на  90 % залежить від заголовка, який „у середньому читають у п’ять 

разів частіше, ніж текст“ [131, с. 13]. 

У тексті реклами заголовок, зазвичай,  

написано великими літерами й виділено 

жирним шрифтом. Зокрема, у рекламі 

косметики Lancôme (рис. 1.1) заголовком є 

фраза ZURÜCK ZU JUNGER HAUT! [358, с. 27]. 

Науковці вважають, що сприйняття заголовка 

матиме ефективний результат у тому випадку, 

якщо він буде лаконічним, охоплюватиме від 

п’яти до восьми слів, тобто не буде надто 

довгим, аби не відвертати від себе мимовільну 

увагу реципієнта. Заголовки довжиною в 

десять і більше слів сприймаються гірше за 

короткі [131, с. 13].  

К. Бове та У. Аренс поділяють заголовки на п’ять груп, виокремлюючи: 

а) заголовки про корисні властивості; б) провокуючі заголовки; в) 

інформативні заголовки; г) питальні заголовки та ґ) заголовки, які вміщують 

команду [31, с. 74] 

Під заголовком у РТ, зазвичай, 

розміщений підзаголовок (нім. 

Unterüberschrift, англ. Subheadline), 

написаний меншим шрифтом, ніж 

заголовок. Наприклад, у рекламі крему 

Time Control Day Cream (рис. 1.2) [357, с. 53] 

фраза ZEITLOS SCHÖN – це заголовок, 

а Für eine sichtbare Verjüngung der Haut – 

 

Рис. 1.1. Реклама косметики 

Lancôme 

 

Рис. 1.2. Реклама крему Time 

Control Day Cream 
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підзаголовок. Підзаголовок часто пояснює заголовок та служить семантичним 

містком до основного тексту. 

Основний текст розкриває подробиці, які повинні схилити клієнта до 

покупки. Хоча інтерес до написаного привертається здебільшого за 

допомогою невербальних елементів та заголовка, проте достатнє 

інформування, аргументування й переконання купити той чи інший товар 

виникає завдяки фактам, які наведено в основному тексті, котрий є 

стилістично та семантично когерентним й існує в тісному взаємозв’язку із 

заголовком/підзаголовком. Зокрема, у рекламі вищезазначеного крему 

(рис. 1.2) в основному тексті описано головні та досить переконливі 

характеристики рекламованого крему:  

Kostbare Inhaltsstoffe und dermatologisches Wissen schenken Ihnen strahlend 

schöne Haut. Unsere exklusive Anti-Aging-Pflegeserie stimuliert die 

Zellerneuerung, glättet das Hautbild und definiert die Konturen. Die Wirkung ist 

wissenschaftlich bestätigt. Meine Leidenschaft gilt der Entwicklung neuer, 

dermatologisch inspirierter Produkte und ist ein Versprechen an ihre Schönheit 

[357, с. 53]. 

Максимально ефективний основний рекламний текст повинен не лише 

розкривати інформацію про рекламований продукт, закладену ще в заголовку, а 

й бути доступним для розуміння, складатися з простих, зрозумілих аудиторії 

споживачів речень, які не перенасичені науковими термінами чи спеціальною 

лексикою. А. Цільке зазначає, що потенційні споживачі рідко повністю 

читають основний текст, що виконує не так інформативну, як сугестивну 

функцію (передусім це стосується текстів до п’яти речень, а ті, що мають 

тексти більше п’яти речень, виконують інформативну функцію) [311, с. 75]. 

Останнім часом у рекламі актуальною є тенденція до компресії інформації, 

яка досягається за рахунок використання зображувальних засобів, влучних 
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заголовків або слоганів та відмови від основного тексту. Тому дослідники 

реклами схильні вважати, що основний текст не є обов’язковим структурним 

компонентом друкованої й Інтернет-реклами, на відміну від заголовка, 

слогана та назви товару [255. с. 352]. 

Зібраний емпіричний матеріал обсягом 598 КРТ дав змогу диференціювати 

їх за обсягом основного тексту на такі групи (див. табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Групи КРТ за обсягом основного тексту 

Вид КРТ 

за величиною 

основного тексту 

Кількість 

речень/слів 

в основному 

тексті 

Відсоток від 

загальної 

кількості 

текстів, % 

Кількість 

КРТ 

1. КРТ без основного 

тексту 

– 13 78 КРТ 

2. КРТ із мінімальним  

за величиною основним 

текстом 

(1–3 речення 

або до 20 слів) 

42 251 КРТ 

3. КРТ із середнім за 

величиною основним 

текстом 

(3–5 речень або 

до 50 слів) 

17 102 КРТ 

4. КРТ з об’ємним 

основним текстом 

(більше 5 

речень, від 50 

до 200 слів) 

28 167 КРТ 

Усього: Усього: 100 Усього: 598 

КРТ 

Першу й другу групи складають КРТ, у яких основний текст відсутній 

або не є достатньо інформативним. У таких текстах особливу роль у 

доповненні пропущеної інформації відіграють невербальні засоби. У третій 

та четвертій групах основний текст виконує інформативну функцію, тоді як 

невербальні засоби слугують для лише привернення уваги. Середній за 
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величиною й обсяг основний текст характерний для реклами косметики та 

автомобілів, які не є товарами першої необхідності, а отже, потребують 

додаткового інформування з метою зацікавлення потенційних споживачів. 

Слоган – це рекламний девіз, який стисло передає суть рекламного 

повідомлення і є словесним еквівалентом логотипу [178, с. 43]. Основною 

функцією слогану Н. Яніх уважає ідентифікацію товару, підсилення його 

впізнавання, а також створення певного іміджу [258, с. 48]. Слоган – 

важливий структурно-композиційний складник РТ, який підсумовує 

інформацію, виражену в основному тексті реклами, і містить імпліцитний 

або експліцитний заклик до дій, інтендованих адресантом. Зазвичай, слоган 

розміщений поряд із графічним знаком фірми чи назвою підприємства, 

відразу під ним або в кінці рекламного тексту. Така його позиція зумовлена 

тим, що слоган підбиває підсумок всього сказаного в рекламі, зв’язує окремі 

речення в єдину структуру.  

Д. Урбан поділяє слогани на аргументуючі, стверджувальні, спонукальні 

групи [307, с. 157]. Із прагматичного погляду, вони вказують на три різні 

мовленнєві дії:  

а) аргументування: Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso 

(Haribo) [348]; Er kann. Sie kann. Nissan (Nissan) [348]; Technik, die begeistert 

(Opel) [348];  

б) ствердження: Schönheit ist zeitlos (Nivea) [366, c. 43]; Jugend ist zeitlos! 

(Clarins) [340, c. 25];  

в) спонукання: Bounty. Genieß ein Stück vom Paradies (Bounty) [348]; Trink 

Brohler. Fühl dich wohler (Brohler) [370]; Mach’ Schluss mit Fructose Intoleranz 

(Fructaid) [366, c. 45]. 

За критерієм ідентифікації назви рекламованого товару пропонуємо 

поділяти слогани на:  

а) ідентифікуючі – невіддільні від назви рекламованого товару: 

 Rexona läßt Sie nicht im Stich (Rexona) [348];  

Toyota. Nichts ist unmöglich (Toyota) [348];  
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б) неідентифікуючі – незалежні від назви рекламованого товару: 

 Quadratisch, praktisch, gut (Ritter Sport) [348];  

Das Beste oder Nichts (Mercedes-Benz) [348].  

У досягненні перлокутивного ефекту обидва типи слоганів мають свої 

переваги: ідентифікуючі виконують нагадувальну функцію, ще більше 

прив’язують споживача до рекламованого товару; неідентифікуючі несуть у 

собі смисл, котрий зацікавлює потенційного споживача своєю лаконічністю 

та креативністю.  

Структурно-композиційним складником РТ є логотип – графічний знак, 

який синтезує вербальні, невербальні й паравербальні засоби, уміщує назву 

фірми-виробника та її емблему, використовується комерційними підприємствами, 

організаціями й приватними особами для підвищення впізнання в соціумі. 

Зазвичай, логотип розміщують в правому нижньому кутку РТ, оскільки, як 

уважають дослідники, інформація у цій частині тексту найдовше зберігається 

в пам’яті реципієнтів [311, с. 89]. 

До невербальних складників РТ належать зображувальні елементи 

(зображення рекламованої продукції чи будь-яких інших предметів, осіб для 

привернення уваги тощо). Науковцями доведено, що тексти реклами 

розглядають у середньому дві секунди й лише 15 % споживачів читають 

текст до кінця [226, с. 317]. Можна припустити, що більшість інформації 

реципієнт отримує через невербальні засоби: систему умовних позначень, 

символів, знаків, правил їх комбінації між собою для передачі, обробки, 

запам’ятовування та збереження інформації в найбільш оптимальній для 

цього формі [214, с. 23]. Окрім того, науковці в царині когнітивістики 

стверджують, що зображення дають інформацію, додаткову до тієї, яка виражена 

вербальними засобами, а іноді стають самостійними носіями інформації та є 

самодостатніми для розкриття змісту рекламного тексту [196, с. 11].  

Класичний приклад РТ – реклама крему Clarins [365, с. 23]                   

(див. додаток А). До основних структурно-композиційних складників 

аналізованого РТ належать заголовок, підзаголовок, основний текст, слоган, 
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логотип фірми й зображувальні елементи (фотографії). Заголовок: Mit 50 

kennen Sie Ihre Schönheit та підзаголовок: Und Sie lieben sie! уключені в 

основний текст: Multi-Intensive. Die intensive Anti-Age Pflege für mehr 

Hautdichte, die Ihre Haut revitalisiert. Die Top-Priorität Ihrer Haut? Multi-

Intensive Tagescreme Haute Exigence Jour verleiht mehr Hautdichte dank der 

außergewöhnlicher Anti-Aging-Power von biologischem Haronga-Extrakt. Die 

Haut ist fester, glatter und voller Ausstrahlung. Was wäre, wenn strahlend 

aussehen bedeutete, sich in seinem Alter einfach fabelhaft schön zu fühlen? 

Слоган: Alles nur für Sie розміщений у нижній лівій частині РТ навпроти 

логотипу. До невербальних засобів аналізованого РТ слід віднести 

фотографії рекламованого крему, жінки, яка демонструє ефект від його 

використання, та зображення листя харонги мадагаскарської, екстракт котрої 

додано у крем.  

Серед паравербальних засобів, які виділяються на фоні вербально 

репрезентованих структурно-композиційних складників, важлива роль 

відведено площинному розміщенню структурних елементів. Вертикальний 

поділ сторінки на дві частини, із яких права із зображувальним рядом трішки 

більша від лівої, у котрій переважає вербальне оформлення, дозволяє читачеві 

обрати той семіотичний код, котрий йому імпонує чи більш інформативний 

для нього. Кольорове оформлення РТ є символічним: розповідаючи про крем 

для жінок 50-річного віку, автори тексту підібрали й відповідну кольорову 

гаму – чорно-білу з нотками червоної барви як натяку на те, що рекламований 

крем внесе в консервативне життя жінок яскравіші фарби, пристрасть і кохання.  

Потрібно відзначити, що кількість структурно-композиційних складників 

РТ може варіюватися. Відсутність якогось структурного елемента не свідчить 

про неефективність рекламного тексту чи його низький перлокутивний 

потенціал. 
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1.3.1. Критерій „домінувальний семіотичний код“  

як база класифікації письмових рекламних текстів 

 

У сучасну епоху візуалізації та інтенсивного розвитку інформаційних 

технологій можна констатувати наявність і кореляцію в межах одного 

рекламного тексту різних семіотичних кодів, котрі формують його смисл. 

Л. Г. Фещенко всі рекламні тексти поділяє на чотири комунікативні типи: 

вербальний, вербально-візуальний, аудіовербальний, мультимедійний 

(аудіовербально-візуальний) [206, с. 42]. Рекламні тексти в друкованих ЗМІ, 

їхніх електронних версіях та Інтернет-сторінках належать до вербально-

зображувального типу, оскільки основними носіями інформації виступають 

мовні й зображувальні (іконічні) засоби. Обсяг вербальних та іконічних 

знаків у РТ не є однаковим. В одних текстах превалюють вербальні засоби, в 

інших – невербальні. Неоднорідність обсягу тих чи інших семіотичних знаків 

спонукає нас до здійснення розмежування полікодових КРТ за критерієм 

„домінувальний семіотичний код“. 

Отже, пропонуємо за вищеназваним критерієм поділяти тексти комерційної 

реклами на: а) КРТ із домінувальними вербально кодованими складниками; б) 

КРТ із домінувальними невербально кодованими елементами та в) КРТ з 

відносно однаковою значимістю та обсягом їхніх вербальних та 

невербальних структурно-композиційних складників (див. додаток Б). 

а) У КРТ із домінувальними вербально кодованими складниками донесення 

інформації через вербальний код є вичерпним і не потребує роз’яснень через 

допоміжний зображувальний семіотичний код. Основне смислове навантаження 

в КРТ цього типу належить вербальним засобам, котрі слугують для надання 

інформації про рекламований товар, його опису, наведення аргументів щодо 

користі від його придбання тощо. У таких текстах зображення є факультативним 

елементом, який привертає увагу потенційної аудиторії або демонструє 

об’єкт рекламування.  
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Прикладом КРТ із домінувальною вербальною інформацією є реклама 

колагенового напою для омолодження Elastan [357, с. 58] (див. додаток Б). 

Вербальне оформлення в наведеному КРТ займає близько 95 % від загального 

обсягу повідомлення. Функцію привернення уваги виконують переважно 

паравербальні засоби, які виділяються на тлі вербальних: шрифт (курсив, 

жирний шрифт) і колір (червоний, чорний), а також математичні знаки 

(наприклад +22 %) для наведення статистики. Демонстрація товару за 

допомогою його фотографії займає малий відсоток від обсягу РТ, проте, на 

нашу думку, вона є досить важливою, оскільки наведений рекламований 

товар не є широко розрекламованим.  

Кількість КРТ з домінувальними вербальними елементами на шпальтах 

досліджуваних нами журналів значно поступається КРТ, у яких зображувальні 

засоби є основними, а інколи і єдиними носіями смислу реклами. Під час 

аналізу КРТ установлено, що тексти з домінувальною вербально кодованою 

інформацією становлять 9 % (54 РТ) емпіричного матеріалу. 

б) КРТ з домінувальними невербально кодованими складниками швидко 

привертають увагу, візуально апелюючи до авторитетів (моделей, акторів, 

співаків тощо) та впливаючи за допомогою красивих фотографій на настрій 

реципієнта. Мінімальний обсяг вербальної інформації не впливає на 

перлокутивний ефект. Такі тексти, зазвичай, демонструють добре розрекламований 

товар, який користується попитом у потенційної цільової аудиторії, і становлять 

55 % (329 РТ) від загальної кількості одиниць емпіричного матеріалу. 

 У рекламі кави Nespresso [365, с. 90] (див. додаток Б)  

зображено відомого кіноактора Джорджа Клуні з чашкою кави й кросвордом 

у руках. Під фотографією актора розміщено підпис 9 Buchstaben für 

unvergleichlich, який своєю структурою нагадує завдання з кросворду. 

Загадковий вираз обличчя під час смакування кави Nespresso свідчить про те, 

що відповідь на завдання „9 літер на позначення „незрівняний“ у нього вже є 
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– і це рекламована кава. Думка Джорджа Клуні щодо рекламованої продукції 

значима для багатьох його шанувальників і простих пересічних потенційних 

споживачів. Цей приклад свідчить, що зображення, а отже й імпліцитне 

донесення інформації через іконічний код, володіє переконливим 

потенціалом. 

Серед текстів виокремленої групи 17 % складають КРТ із виключно  

зображувально кодованою інформацією про рекламовану продукцію. 

Вербальні засоби задіяні лише в зазначенні торгової марки. Наприклад, у 

рекламі пилосмока Rowenta [391] (див. додаток Б), вказано назву марки 

товару та відсутній опис його характеристик. Інформацію про рекламовану 

продукцію реципієнт може декодувати за допомогою аналізу зображувально 

кодованої інформації: у той час як мисливці зі зброєю прицілилися, щоб 

зробити постріл по здобичі, чоловік із пилосмоком у руках уже вполював її. 

Проінтерпретувавши смисл зображувальної інформації, можна зробити 

висновок про надзвичайну потужність рекламованого товару. 

в) Третій вид полікодових КРТ – це тексти з відносно однаковою 

значимістю й обсягом їхніх структурно-композиційних складників. 

Порівняно з першими двома типами КРТ, де коди домінувальної системи 

несуть основне смислове навантаження, у текстах даного вербальні та 

невербальні (зображувальні) елементи переважно дублюють один одного. КРТ 

із приблизно однаковим обсягом різнокодових структурних складників 

становлять 36 % (215 РТ) емпіричного матеріалу. Наприклад, у рекламі 

маскувального спрею для волосся L’oréal [370], покрокове застосування 

рекламованого товару: ● Step 1: Nach dem Haarstyling ein Handtuch umlegen und 

das Produkt kräftig schütteln. ● Step 2: Ermitteln Sie mit dem Produkt einen 

Abstand von 15 cm zum Sprühen. ●Step 3:  mit der Hand das Gesicht abdecken und 

sparsam aufsprühen повністю продублюване зображувальними знаками             

(див. додаток Б).  
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Отже, у КРТ різнокодові компоненти можуть мати різний обсяг. 

Превалюючим видом КРТ є тексти з домінувальною зображувально 

кодованою інформацією, які становлять 55 % аналізованого емпіричного 

матеріалу. У 36 % КРТ вербальні й невербальні складники мають приблизно 

однаковий  обсяг, у 9 % аналізованих текстів превалює вербальний код. 

 

1.3.2. Тріада „вербальні – невербальні – паравербальні засоби“  

в текстах німецької комерційної реклами  

 

Сучасна письмова комунікація є кодово-гетерогенною, тому предметом 

лінгвістичних дослідженень можуть слугувати не лише вербальні, а й інші 

засоби, що долучаються до творення смислу тексту. Незважаючи на особливий 

інтерес науковців до семіотично гетерогенних одиниць [5; 6; 7; 29; 88; 211; 

212; 287; 303], у лінгвістиці й досі немає єдиного терміна для їх номінації. 

Термінологічну поліфонію на позначення іншокодових уключень у семіотичний 

простір текстових масивів можна пояснити існуванням у наукових студіях 

таких термінів, як „паралінгвістичні засоби“ (О. Є. Анісімова, В. Є. Чернявська), 

„графічні невербальні засоби“ (Л. Л. Макарук), „параграфемні засоби“ 

(Л. П. Амірі, Т. О. Анохіна, А. Г. Баранов, Л. Б. Паршин, І. Е. Клюканов) тощо.  

У лінгвістиці вчені досить часто оперують терміном „паралінгвістичні 

засоби“, який, на нашу думку, недоцільно використовувати для позначення 

арсеналу всіх іншокодових уключень у смисловий простір тексту, оскільки 

префікс „пара-“ (griechisch pará = neben; entlang; vorbei; über … hinaus; 

(ent)gegen [323]) у прикметнику „паралінгвістичний“, як і в термінах 

„парамова“ чи „параолімпіада“, означає той, що існує на тлі чогось, а не 

автономно від інших засобів. Отже, термін „паралінгвістичний“ слід уживати 

на позначення лише тих іншокодових засобів, які актуалізуються на тлі 
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вербальних. У письмовій комунікації паралінгвістичними засобами можуть 

бути шрифт, незвичне написання слів, колір, площинне варіювання й ін.  

У подібному вузькому значенні ми розглядаємо також термін „параграфемні 

засоби“, які лінгвісти поділяють на три групи: синграфеміку (механізми 

пунктуаційного варіювання), супраграфеміку (механізми шрифтового варіювання), 

топографеміку (механізми варіювання площинної синтагматики тексту) [93]. 

Усі три групи засобів є такими, що не можуть існувати без вербального коду. 

Досить часто в наукових розвідках на позначення невербальних кодів 

писемної комунікації можна натрапити на термін „візуальні засоби“. Прикметник 

„візуальний“ (нім. visuel – zum Sehen gehörend [323]) слід тлумачити як 

„такий, що сприймається за допомогою зору“. У лінгвістиці термін „візуальний“ 

вживається у зв’язку з поділом комунікації за критерієм „канал перцепції 

інформації“ або „модальність „входу“ й „виходу“ інформації“ на візуальну, 

аудіальну та тактильну (кінестетичну). Візуальна форма комунікації полягає 

в сприйнятті інформації за допомогою зору, що дає підставу віднести 

письмову та Інтернет-комунікацію до візуальних видів спілкування.  

М. Б. Ворошилова наголошує, що в письмовій формі тексту будь-якого 

типу словесний ряд так само візуальний, як будь-який інший [52, с. 76]. 

Тобто візуально можуть сприйматися мовні засоби, зображення, колір, шрифт 

тощо. Беручи до уваги вищенаведені судження, ми вважаємо помилковим 

називати візуальними лише невербальні засоби, оскільки спектр кодів, які 

можна схарактеризувати, застосовуючи термін „візуальний“, значно ширший. 

Перцепція інформації в писемній комунікації здійснюється виключно візуально, 

проте її репрезентація може бути актуалізована за допомогою зображувальних 

(іконічних) і паравербальних кодів, які, за словами дослідників, існують 

навколо графемної системи мови, порушують „прозорість“ графічної 

субстанції мовного вираження, визначають зовнішню організацію тексту та 

його „оптичний образ“ [5, с. 6].  
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Опрацювавши низку наукових розвідок, у яких об’єктом дослідження 

виступають невербальні та паравербальні засоби письмового спілкування [3; 5; 6; 

7; 29; 30; 37; 39; 88; 211; 212; 287; 303], ми не виявили їх єдиної 

систематизації. Одні дослідники вважають, що до іншокодових уключень у 

вербальний простір тексту належить „досить широке коло графічних засобів 

у їх некодифікованому, тобто не передбаченому правилами орфографії, 

використанні, наприклад уживання лапок, дефісу, вставки, закреслення“ [39], 

інші до іншокодових уключень у текстові масиви відносять „капіталізацію, 

декапіталізацію, курсив, незвичайне написання, абзац, іконічний набір“ [7, с. 73].  

Досить ретельно до виокремлення паралінгвістичних елементів (у термінології 

автора) писемної комунікації підійшла О. Є. Анісімова, зараховуючи до 

кодів, які існують поряд із вербальним, „графічну сегментацію тексту і його 

розміщення на папері, довжину рядка, шрифт, колір, курсив, типографічні 

знаки, графічні символи, допоміжні знаки (наприклад: №, %, +), іконічні 

засоби (малюнок, фотографія, карикатура, рисунок, таблиця, схема, креслення й 

ін.), незвичну орфографію слів і розміщення пунктуаційних знаків, формат 

паперу, ширину полів, а також інші засоби, набір яких не є чітко фіксованим 

та може варіюватися залежно від типу конкретного тексту“ [5, с. 7].  

В. М. Степанов виокремлює сім груп семіотичних кодів і субкодів 

рекламного тексту, які відображають його полікодовий характер:  комунікативні, 

візуальні, культурні, ідеологічні, текстові, риторичні, музичні [192, с. 92–100]. До 

комунікативних кодів науковець відносить вербальний код, невербальну 

семіотику (міміка, кінетика, проксеміка, гаптика тощо), паралінгвістичні 

коди з фізичними характеристиками голосу (тон, тембр, висота); до візуальних – 

ті, що задіюють переважно зорові рецептори: хроматичні (колір), геометричні 

(лінії, фігури, шрифт), візуально-пластичні (графіка, живопис, фотографії, 

кінематограф, скульптура тощо); до культурних – антиномічні елітарну й 

масову, міську та сільську культури тощо; до ідеологічних – ідеологеми, 
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міфологеми, релігіогеми; до риторичних – емоційно-експресивні тропи та 

фігури мовлення; до текстових – інтертекстуальні й інтермедіальні алюзії; до 

музичних – музичні сигнали та діджингли тощо. Науковець уважає, що серед 

виокремлених груп кодів домінують ідеологічні коди, оскільки саме вони є 

найбільш змістовними, концептуально й функціонально зв’язаними з іншими 

кодами та з формулюванням унікальної торгової пропозиції [192, с. 95–99]. 

Пропонуємо у письмовій комунікації виокремлювати три групи семіотичних 

кодів та оперувати тріадами: „лінгвістичний – паралінгвістичний – 

екстралінгвістичний“, „мовний – парамовний – немовний“, „вербальний – 

паравербальний – невербальний“ (уважати дві останні пари синонімічними) [78]. 

Вищевиокремлені тріади активно використовують німецькі науковці, серед 

яких – Х. Леман [270], Т. Шірль [287]. 

У письмовій рекламній комунікації вербальний код представлено мовними 

засобами різних рівнів, зокрема словами, словосполученнями (фразеологізмами, 

пареміями тощо), реченнями. Серед засобів невербального коду письмової 

комунікації основне місце належить іконічним елементам, які, за словами 

науковців, „утворюють домінанту поля паралінгвістичних засобів тексту“ [5, с. 8]. 

Уперше термін „іконічний“ уведено американським філософом і логіком 

Ч. С. Пірсом, який поділяє знаки на ікони, символи та індекси, розуміючи під 

іконічним знаком такий, який володіє низкою особливостей, притаманних 

позначуваному об’єкту [139, с. 76].  

A. Фенк у своїх розвідках визначає іконічні знаки як такі, що вказують на 

перцепційну подібність між означником та означуваним, котра виникає через 

імітуючу, моделювальну чи симулюючу діяльність [248, c. 129]. Отже, знак є 

іконічним тоді, коли означник сприймається як подібність або імітація 

означуваного. Відношення між іконічним знаком та об’єктом, до якого він 

належить, – це відношення подібності (портрет, фотографія, скульптура, 

географічна карта, зліпки, відбитки, сліди, звуки тощо). Це означає, що 
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іконічні знаки можуть траплятися не лише в писемній (ілюстрації, 

фотографії, малюнки, картини тощо), а й в усній комунікації (наслідування 

звуків тварин, техніки тощо). 

У. Остермайєр до іконічних засобів відносить зображення, які можна 

підпорядкувати опозиції „реалістичний – схематичний“, „конкретний – 

абстрактний“ (фото, портрети, малюнки, ескізи), логічні зображення (графіки, 

діаграми) і змішані форми (комікси, інформаційні графіки, метафоричні 

зображення) [281, с. 5]. В. Шнотц розрізняє реалістичні (малюнки олівцем, 

фотографії, графічні зображення, указують на більшу чи меншу подібність із 

зображуваним предметом) та логічні зображення (стовпчикоів, кільцеві, 

лінійні діаграми, гістограми й графіки, тобто графічні зображення абстрактних 

смислів, які не можна безпосередньо сприйняти) [292, с. 66]. 

Ч. Пірс поділяє ікони на зображення (images), діаграми (diagrams) та 

метафори (metaphors) [139, с. 77]. В основу цієї класифікації покладено 

принципи імітування, аналогії й паралелізму. Науковець уважає, що 

зображення – це знаки, які відображають найпростіші якості чи ознаки 

об’єктів реальності, просто імітуючи їх. До зображень можна віднести 

фотографії, портрети, малюнки, рисунки, піктограми тощо. Знаки, що вказують 

на відношення між частинами позначуваного, – це діаграми. Ч. Пірс називає 

такі відношення діадичними. Це відношення між двома елементами однієї 

діади/пари.  Діаграма як знак у цілому не схожа на свій об’єкт (план міста, 

школи, графіки, тощо). Знаки, що репрезентують характер об’єкта через 

паралелізм у чомусь іншому, – це метафори. Діаграма відрізняється від 

метафори тим, що вона має схожість зі своїм об’єктом через структуру, а 

метафора – через паралелізм у репрезентації [252, с. 33]. 

Іконічні знаки відрізняються один від одного за ступенем схожості на 

оригінал [123]. Одні досить точно імітують позначуваний ними об’єкт 

(фотографія, портрет), інші мають дещо спрощений, схематичний характер 
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(географічна карта, план міста) або відображають певні поняття, предмети чи 

їхні основні ознаки  (піктограма). У своїй розвідці пропонуємо поділяти 

іконічні засоби писемної комунікації на: 1) реалістичні знаки-ікони, 

2) логічно-схематичні знаки-ікони; 3) символічні знаки-ікони та 4) умовно-

схематичні знаки-ікони (див. схему 1.1). 

 

Схема 1.1. Класифікація іконічних засобів у писемній комунікації 

Незважаючи на широкий спектр іконічних знаків,  автори РТ удаються до 

залучення реалістичних (фотографій) та символічних знаків-ікон (піктограм) 

для формування смислу рекламних повідомлень. В аналізованих КРТ 

реалістичні й символічні іконічні засоби зафіксовані в 99,7 % аналізованих 

текстів. Фотографії як структурно-композиційні елементи КРТ виявлені в 

98, 2 % текстових блоків, піктограми спостережено в 1,5 % текстів, решту, а 

саме 0, 3%, склали рекламні повідомлення, у яких інформація донесена лише 

вербально.  

Домінуючими іконічними засобами письмової комерційної реклами є 

фотографії (див. додаток В-1):  
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1) рекламованих товарів (55 %) (реклама сиру Jadegut із фотографією 

сиру [336, с. 67]); 

2) рекламованих товарів + а) спеціалістів у своїй галузі (професорів, 

лікарів, кухарів, тренерів) (реклама крему Schrammek із фотографією доктора 

медичних наук Крістіне Шрамек [370]); б) авторитетних медійних осіб 

(спортсменів, акторів, митців) (реклама парфумів Tresor Lancôme з фотографією 

актриси Пенелопи Круз [358, с. 46]) та в) потенційних споживачів (45 %) 

(реклама вівсяних пластівців Kölln Flocken із фотографіями чоловіка, жінки й 

дитини [370]); 

3) фотографії-метафори (реклама посуду Kahla Elixyr з метафоричним 

зображенням посуду на позначення ванни [375]).  

Фотографії-метафори відрізняються від вищеназваних видів зображень 

відсутністю реалістичності, проте присутністю певної ідеї, яка втілена в 

метафоричних образах і стосується відношення до рекламованої продукції, 

репрезентуючи, зазвичай, її характеристики. В основі фотографій-метафор 

лежать візуальні метафори, завдання яких – указати через асоціацію на щось 

інше, непомітне на перший погляд під час сприйняття РТ. Передача ідеї через 

асоціації із зображеним на фотографії є ефективним засобом впливу на 

емоції, почуття, створення позитивного образу рекламованому товарові й 

здійснення сугестивного впливу на реципієнта. 

У КРТ до емоцій та інтелекту реципієнтів дедалі частіше апелюють за 

допомогою піктограм – умовних малюнків із зображенням дій, подій, 

предметів [312, с. 972]. На думку дослідників, піктограма є іконічним знаком, 

який відбиває властивості зображеної фігурації [222, c. 10]. За формою 

піктограми поділяють на іконічні ( ), символічні ( ) та гібридні 

( ) [224, c. 272–275]. Іконічні піктограми позначають ціле слово або 
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поняття, вони візуально схожі з позначуваними об’єктами, причому вигляд 

піктограми відповідає тому, що вона позначає (наприклад, зображення 

калькулятора позначає калькулятор). Символічні піктограми, окрім візуальної 

схожості з позначуваним об’єктом, акцентують увагу реципієнта на його 

символічному значенні (як-от: зображення серця символізує любов).  

За сферами існування піктограми диференціюють на такі, що репрезентують 

засоби масової комунікації, здоров’я й гігієну, безпеку, культуру та вільний 

час, сервіс і послуги, спорт [246]. У КРТ зафіксовано випадки апеляції до 

піктограм на позначення: а) осіб, наприклад спортсменів (Vitamalz) [373]; 

б) предметів та видів послуг (транспортні засоби, установи, побутова техніка 

тощо) (Volkswagen) [370]; в) частин тіла (Edeka) [370] (див. додаток В-2). 

Поряд з іконічними знаками в КРТ трапляються й ідеографічні засоби 

або ідеограми (нім. Ideogram – Schriftzeichen, das nicht eine bestimmte Lautung, 

sondern einen ganzen Begriff vertritt [323]) – „письмові знаки, що позначають 

певні поняття“ [312, с. 345]. Науковці до ідеограм також відносять знаки „%“ 

(відсоток), „§“ (параграф) oder „€“ (євро), формули (H2O, S = a
2 
тощо), 

арабські цифри (наприклад, у слові „два“ – три літери й три фонеми, проте 

цей комплекс замінюється цифрою „2“, яка означає поняття певного числа) 

[118].  

Встановлено, що репрезентаторами ідеограм у КРТ найчастіше є цифри, 

які, виконують функцію субституції:  

а) фонем (фонограми): E1NS MIT DER WELT, цифра „1“ замінює візуально 

схожу на неї фонему „і“ ) (BMW) [337]; 

б) морфем (морфемограми: MYTHOS ZWEIER. BMW 2er, цифра „2“ виступає 

субститутом морфеми „zwei“ у порядковому числівнику „zweiter“) (BMW) [373]; 

в) лексем (лексемограми): 31 cm SCHNEEHÖHE. 100 % FAHRFREUDE, 

цифри „31“ і „100“ замінюють числівники „einunddreißig“ та „einhundert, а 

друкарський знак „%“ – іменник „Prozent“) (BMW) [337] (див. додаток В-3). 
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Паравербальні засоби писемної комунікації використовують у тексті 

для додаткового виділення лексичних одиниць, вони не мають самостійної 

форми, що й відрізняє їх від інших графічних знаків [7, с. 73]. Так, 

С. О. Застровська вважає, що до парамовних засобів комунікації належать ті, 

які можуть проявитися лише через мову. До паравербаліки усного та писемного 

мовлення науковець відносить невід’ємні характеристики “звучання” (тембр 

голосу, його сила, темп мовлення, ясність/чіткість звучання, особливості 

артикуляції, інтонації, довжина пауз тощо) і графіки (почерк, щільність 

рядків, пропуски між словами чи літерами, пунктуація, домінуючі засоби 

виділення компонентів комунікативної структури речення тощо) [76, с. 64].  

У своїй роботі до паравербальних засобів писемної комунікації  

пропонуємо віднести шрифт (гарнітура, накреслення шрифта, насиченість, 

його ширина, розмір, шрифтове оздоблення (декорування літер, їх модифікація)), 

колір (яскравість, насиченість, змішання кольорів тощо), синграфеми (кома, 

крапка, знак оклику тощо), діакритичні знаки (гравіс ⟨`⟩, умлаут ⟨¨⟩, 

циркумфлекс ⟨^⟩), лігатури (поєднання двох чи більше фонем, наприклад ß, &), 

площинне варіювання тексту (горизонтальне, вертикальне, розсіяне; на 

передньому плані, на задньому плані) тощо. 

У рекламній комунікації паравербальні засоби здатні впливати на 

когнітивні процеси, такі як швидкість сприйняття й читабельність інформації, 

тому особливу увагу потрібно приділяти шрифтові, який не повинен бути 

надто великий чи малий. Окрім того, засоби паравербального коду, насамперед 

колір, виконують функцію впливу на емоції та настрій потенційних 

споживачів.  

Блакитний і синій кольори символізують спокій, задоволення, 

розслаблення, а отже, допомагають сконцентруватися на найнеобхіднішому. 

Зелений колір – природний, заспокійливий і розслабляючий, символізує 

твердість і стійкість. Завдяки його гармонізуючій дії, цей колір досить часто 
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використовують у рекламі косметики. Червоний – це колір сили, він швидко 

привертає увагу, налаштовує на рішучість, а отже, спонукає до покупки 

товару. Семантика червоної барви – дія, рішучість, тому такий колір часто 

використовують під час сезонних знижок, для того, щоб донести термінову 

інформацію та отримати миттєву реакцію. Крім того, червоний – символ 

активності, його часто можна побачити в рекламі побутової техніки й 

автомобілів. Чорний колір досить суперечливий, рекламісти його уникають, 

проте коли йдеться про рекламу, спрямовану на чоловічу аудиторію, цей 

колір користується особливим попитом. У чоловічій рекламі чорний 

асоціюють з авторитетністю, елегантністю, функціональністю, таємничістю 

та благородством. Цей колір набуває особливого сугестивного потенціалу, 

виступає показником статусності в комбінації з жовтим, червоним і золотистим. 

Жовто-чорна кольорова гама міцно закріпилася за рекламою автомобілів 

марки Opel, червоно-чорна – марки Mazda, без цього кольору не можна уявити 

рекламу одягу фірм Nike і Puma, станків для гоління Braun, парфумів Hugo Boss. 

Паравербальні засоби в рекламній комунікації досить важливі для того, 

щоб установлювати зв’язок між композиційними складниками РТ та сприяти 

побудові його цілісності.  

Наприклад, у рекламі 

мінеральної води Aqua Römer 

(рис. 1.3) [370] ідентичний 

шрифт на пляшці 

рекламованого напою, у 

заголовку: AQUA RÖMER – 

mein Bärenstarkes Wasser mit 

viel Calcium та слогані: Mehr 

Calcium braucht keiner. AQUA RÖMER поєднує структурні складники тексту в 

єдиний когерентний комплекс. 

Рис. 1.3. Реклама води Aqua Römer 
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Отже, комплекс семіотично гетерогенних кодів у писемній комерційній 

рекламній комунікації представлено тріадою „вербальні – невербальні – пара 

вербальні засоби“, типологію яких репрезентовано в додатку В. 

 

1.3.3. Функції невербальних та паравербальних елементів  

у рекламних текстах 

 

Дослідники полікодових текстів по-різному ставляться до ролі та 

значущості тих чи інших семіотичних одиниць у формуванні їх смислу. 

А. Меграбіан уважає, що 55 % інформації передається за допомогою міміки, 

жестів, положення тіла, одягу, руху головою тощо, 38 % – голосу, його 

гучності, дихання, вимови, ритму, наголосу й лише 7 % – за допомогою 

вербальних засобів (слів, речень, мови) [273, с. 42–43].  

На думку інших науковців, інформація у повідомленні передається через 

усі комунікативні модуси, кожен із яких є лише частковим носієм глобального 

значення повідомлення [264, с. 6]. А. О. Кібрик провів власний експеримент, 

у результаті якого прийшов до висновку, що внесок вербального модусу 

становить 39 %, візуального – 33 %, просодичного (паузи, акценти, тони в 

акцентах, темп, гучність тощо) – 28 %. Проте основним, на переконання 

науковця, усе-таки, слід уважати вербальний, оскільки зміст двох інших 

каналів інтегрується на основі вербально кодованої інформації [89, с. 143]. 

Г. В. Колшанський відстоює привілейованість вербальних конституентів 

спілкування, уважаючи, що всі немовні фактори відіграють допоміжну роль у 

спілкуванні, мова ж – головну, причому для неї завжди відкрита можливість 

використовувати для повідомлення лише власні засоби [96, с. 6]. Подібну 

думку висловлює Т. Ширль, зазначаючи, що інформація, виражена через 

зображувальні засоби, є завжди більш залежною від тексту, ніж навпаки, 

оскільки зображення самі по собі нічого не доносять [287, с. 239]. Про 
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значущість вербальної частини рекламних текстів зазначає й Х. Кафтанджиєв, 

наголошуючи, що в тексті зображення привертає увагу, передає деякі 

ключові сутності реклами, проте саме завдяки вербальним знакам ці ключові 

моменти домислюються відповідно до рекламних комунікативних інтенцій 

рекламодавця [88]. 

Про переконливість невербально кодованого смислу говорить і Л. Войтасек, 

наголошуючи на тому, що „те, що ми бачимо, сприймається швидше та 

легше, як істина“ [46, с. 190]. Відомий американський рекламіст Д. Огілві ще 

в середині минулого століття наголошував на винятковій ролі в рекламі саме 

ілюстрацій, уважаючи їх „своєрідними приманками до тексту“, які привертають 

увагу до основних аспектів реклами й читаються удвічі частіше, ніж сам 

текст [131, с. 14]. Сприйняття невербальних одиниць уважають складною 

синтезуючою діяльністю, у результаті котрої за одиницю часу свідомістю 

переробляється більше інформації, ніж під час інтерпретації вербального 

тексту, тому однією з основних функцій зображень є привернення та утримання 

уваги [9, с. 9]. У сучасних текстах комерційної реклами превалюють 

зображення або іконічні засоби, які визначають як такі, що позначувані ними 

об’єкти репрезентують на основі подібності [276, с. 193].  

В. Кробер-Ріль стверджує, що зображення є „швидким пострілом у 

мозок“ [267, с. 53], вони активують увагу, передають інформацію та викликають 

емоції [267, с. 101]. Результати досліджень свідчать, що для сприйняття 

найважливішої основної інформації чи теми зображення достатньо однієї 

сотої секунди; окрім того, іконічні засоби краще зберігаються в пам’яті, ніж 

текст  [230, с. 85–86]. Окрім того, за однакових умов сприйняття вербального 

коду надає менше інформації, ніж сприйняття зображення. Це пов’язано з 

тим, що зображення передають більше денотативних і конотативних 

смислових одиниць у просторі та часі, ніж вербальний код, а також надають 

рекламному повідомленню певної динаміки, роблячи його цікавішим для 
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споживача, що також впливає на його сприйняття [200, с.43]. На нашу думку, 

зображення здатні підвищити та прискорити загальний рівень когнітивної 

обробки, зміцнити довіру реципієнтів до рекламованої продукції.  

Н. Яніх переконана, що іконічні засоби потрібні насамперед тоді, коли слід 

привернути увагу, передати емоційний зміст і презентувати продукцію [259, с. 60]. 

В. Кробер-Ріль продовжує список переваг невербаліки, наголошуючи на 

тому, що зображення швидше сприймаються реципієнтами, а інформація, 

передана за їх допомогою, довше зберігається в пам’яті [267, с. 26].  

До основних функцій невербальних елементів Г. В. Колшанський відносить 

доповнення мовного еліпсу й досягнення однозначності комунікації з огляду 

на узагальнювальний полісемантичний характер власне мовних засобів [96, с. 53]. 

А. П. Загнітко до універсальних функцій зображень як засобів візуальної комунікації 

відносить атрактивну, інформативну, експресивну та естетичну [74, с. 160]. 

Атрактивна функція полягає в організації візуального сприймання тексту: 

зображення привертає увагу адресата, викликає в нього готовність вступити в 

комунікативний контакт із відправником тексту, ознайомитися зі змістом 

реклами. Інформативна функція зображення полягає в його здатності 

передавати певну інформацію, брати участь у формуванні змісту тексту. 

Експресивна функція передбачає здатність зображувальних засобів впливати 

на емоції реципієнтів. Суть естетичної функції полягає в тому, аби за 

допомогою наочних, чуттєвих образів реалізувати задум автора.  

До основних функцій вербальних елементів у полікодових (зокрема 

рекламних) текстах відносно невербальних належать коментування, селекція 

та структурування [287, с. 240–250]. Функція коментування полягає в поясненні 

за допомогою вербальних засобів смислу, закладеного в зображеннях, які без 

вербального супроводу через полісемантичне значення можуть мати 

неправильну інтерпретацію. У рекламних текстах функцію коментування, 

зазвичай, виконують заголовки, які пояснюють і текст, що слідує під ними, і 
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ілюстрації, уключені в семіотичний простір повідомлення. Через залучення 

вербальних засобів інформація, виражена через невербальні засоби стає 

зрозумілою. Суть селективної функції вербальних складників полікодового 

тексту  полягає в приверненні за їх допомогою уваги до певних елементів 

зображень, котрі є найбільш вагомими й на яких хотів би акцентувати увагу 

адресант. Згідно з дослідженнями, людина сприймає інформацію з верхнього 

лівого кутка по діагоналі до правого нижнього, аби не розсіювати увагу 

адресата, адресант може використати вербальні засоби, які привернуть увагу 

до потрібних аспектів зображення. Функція структурування полягає у впливі 

за допомогою вербальних засобів на сприйняття візуально кодованої інформації 

в цілому. Структурування інформації передбачає підбиття підсумків від 

побаченого та прочитаного. Зазвичай цю функцію в рекламі виконує слоган. 

Переваги зображувальних елементів у рекламних текстах є незаперечними, 

проте дослідники виділяють і їхні неоднозначні сторони. Наприклад,             

У. Шмітц звертає увагу на те, що зображення як один із видів невербальних 

засобів у рекламі можуть привертати увагу, проте не можуть передавати 

абстрактні повідомлення, роз’яснювати властивості й характеристики продуктів, 

не говорячи про те, щоб назвати назву товару, його тип та марку [288, с. 24]. 

До недоліків невербальних компонентів потрібно віднести їх багатозначну 

семантику, яка спричиняє неоднозначність в інтерпретації сприйнятої 

інформації адресатом. Це означає, що зображення більшою мірою залежать 

від тексту, ніж навпаки. Із цього приводу Т. Ширль говорить, що для того, 

аби передати якийсь смисл, зображення потрібно інтегрувати в певне 

комунікативне середовище, оскільки саме по собі воно може бути неправильно 

декодованим [287, с. 239]. 

Дискутуючи про значущість вербальних і невербальних конституентів 

рекламних блоків, не слід залишати поза увагою паравербальні елементи, 

такі як колір, розмір шрифту, фон, які також є частиною семантичного поля 
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рекламних текстів. Серед паравербальних засобів найважливішим науковці 

вважають шрифт. Вибір шрифту впливає на сприйняття змісту повідомлення: 

він може або полегшити, або ускладнити його. Наприклад, заголовок й 

основний текст реклами, оформлені різними типами шрифту, призводять до 

дисгармонії та сприймаються як нецілісний текст. Не варто також 

використовувати в рекламних текстах типи шрифту, які є важко 

читабельними, це також ускладнює сприйняття реципієнтом пропонованого 

смислу. 

Звісно, вербальні, невербальні й паравербальні засоби КРТ є їхніми 

важливими композиційними складниками, проте вони різняться за функціями. 

До найважливіших функцій іконічних та ідеографічних елементів у комерційній 

рекламі, на нашу думку, потрібно віднести: а) привернення уваги адресата; 

б) демонстрацію рекламованого товару; в) надання тексту естетичного 

вигляду; г) забезпечення динамічності тексту; ґ) субституцію мовних 

одиниць різних рівнів; д) прискорення перцепції пропонованої полікодової 

інформації; е) активацію довготривалої пам’яті; є) сприяння ефективності 

психологічного впливу на споживача; ж) переконання адресата до активних 

дій та ін.  

Окрім невербальних засобів у рекламних текстах неабияку роль відіграють 

і паравербальні засоби. Правильно підібрана кольорова гама та шрифтове 

оформлення здатні: а) залучити, утримати й акцентувати увагу споживачів 

до рекламованого об’єкта; б) виділити його з низки інших аналогічних 

предметів; в) підсилити емоційне сприйняття рекламного тексту; г) 

покращити його запам’ятовування та практичну ефективність. 
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1.3.4. Види кореляцій вербальних та невербальних компонентів 

у рекламних текстах 

 

Для досягнення максимальної ефективності рекламних текстів їхні 

автори намагаються залучати до творення смислу повідомлень комплекс 

вербальних, невербальних та паравербальних елементів, які утворюють єдине 

семантичне ціле й спрямовані на підсилення комунікативно-мовленнєвого 

впливу на адресата. Питання співіснування в одному комунікативному 

просторі різнокодових елементів та видів їх взаємодії один з одним ставало 

предметом дослідження О. Є. Анісімової [5], Л. В. Головіної [57; 58], 

І. Райсман [285] й інших науковців.  

Залежно від типу зв’язку між вербальною частиною та зображенням 

науковці розрізняють три групи текстів: тексти з нульовою креолізацією,  

тексти з частковою креолізацією й тексти з повною креолізацією. У текстах із 

нульовою креолізацією зображення не представлене та не відіграє ніякої ролі 

в їх організації. У текстах із частковою креолізацією вербальна частина 

відносно автономна від зображувальної, а зображення є факультативним 

елементом тексту, між вербальними й іконічними компонентами встановлюються 

зв’язки автосемантичного характеру. Для текстів із повною креолізацією 

характерні відношення синсемантичного характеру, вербальна частина не 

може існувати автономно, незалежно від іконічного компонента, а 

зображення є обов’язковим елементом в організаційній структурі утворення, 

без якого текст утрачає свою текстуальність (агітаційні плакати, рекламні 

оголошення, комікси, карикатури) [5, с. 15]. 

Німецькі дослідники пропонують свою класифікацію відношень між 

вербальними й іконічними елементами. Відношення, у яких вербальні та 
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іконічні засоби є рівнозначними, називають конгруентними (kongruente 

Beziehungen), коли текст і зображення передають різну інформацію свідчать 

про комплементарні відношення (komplementäre Beziehungen), у випадку, 

якщо текст розповідає більше за зображення й, навпаки, ідеться про 

елаборативні відношення (elaborative Beziehungen) [275, с. 185]. 

І. Райсманн розрізняє такі види відношень між зображенням та текстом: 

1) надмірність (Redundanz) – засоби вербальної та невербальної семіотичної 

системи зображують той самий факт; 2) доповнення (Ergänzung) – інформація, 

подана іконічно, доповнює вербально виражений смисл, а розуміння полікодового 

тексту відбувається через сприйняття і тексту, і зображення; 3) невідповідність 

(Diskrepanz) –інформація в тексті не перетинається з тією, що на зображенні, 

оскільки йдеться про різні концепти та зв’язок на асоціативній основі [285, с. 394]. 

Л. В. Головіна сформулювала три види зв’язку між вищеназваними 

елементами: 1) паралельний: зміст тексту та малюнка повністю збігаються; 

2) доповнювальний (комплементарний): іконічна інформація частково перекриває 

вербальний текст або навпаки; 3) інтерпретативний: текст та зображення не 

пов’язані одне з одним за змістом [57, с. 55]. О. Є. Анісімова виділяє два 

види зв’язку між іконічними й вербальними компонентами – відношення 

взаємодоповнення та взаємозалежності [5, с. 12].  

У КРТ виокремлено такі види кореляції між вербальними й невербальними 

компонентами, як дублювання, доповнення, невідповідність.  

У кореляції дублювання зображення ілюструють вербально подану інформацію, 

а мовні знаки описують те, що зображено через іконічні елементи. 
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Наприклад, у рекламі фарби для 

волосся Syoss (рис. 1.4) [349, с. 36] 

зображення виступають яскравим, 

пожвавленим, динамічним 

відображенням тексту, вербальні 

одиниці слугують для опису процесів, 

зображених на фотографіях. 

Ч. Фосвіл подібну кореляцію в 

рекламі коментує так: „копірайтер, 

переслідуючи мету „направити“ 

споживача й запропонувати йому 

необхідну інтерпретацію, може 

продублювати смисл візуальних 

елементів текстом“ [250, с. 75]. 

У кореляції доповнення зображення залежить від вербального 

коментаря, який визначає його інтерпретацію, без коментаря суть зображення 

незрозуміла або може бути неправильно інтерпретована. Часто суть вербально 

репрезентованого змісту визначається іконічними засобами, які роз’яснюють 

його, вносять певні корективи. У КРТ із відношенням доповнення вербальні 

й іконічні знаки семантично пов’язані двома видами зв’язку: а) вербальний 

компонент має певне значення, проте не володіє смисловою завершеністю 

поза співвіднесенням із невербальними компонентами та б) вербальний 

компонент має певне значення, володіє смисловою завершеністю, проте не 

може бути правильно інтерпретованим поза співвіднесенням із невербальними 

компонентами. 

Прикладами рекламних текстів із повною семіотичною залежністю та 

двома вищезгаданими видами зв’язку між різнокодовими компонентами 

виступає, наприклад, реклама двох споживчих товарів, без яких важко уявити 

Рис. 1.4. Реклама фарби 

 для волосся Syoss 
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Німеччину та її націю – пива та автомобілів. У рекламі пива Astra (рис. 1.5) [370] й 

автомобіля Volkswagen Golf (рис. 1.6) [401] вербальні та зображувальні 

складники є обов’язковими структурно-композиційними елементами, оскільки 

доповнюють, інтерпретують один одного й слугують для створення єдиного 

цілісного смислу РТ.  

 
 

Рис. 1.5. Реклама пива Astra Рис. 1.6. Реклама автомобіля 

Volkswagen Golf TDI 

У рекламі пива Astra заголовок Zwischen Himmel und Hölle, котрий можна 

перекласти як „між небом та землею/між раєм і пеклом“, отримує правильну 

інтерпретацію та смислову завершеність лише під час установлення семантичних 

зв’язків із невербальними компонентами: фотографією жінки в халаті, котра 

уособлює реальність, буденне життя, та ящиком пива – репрезентантом 

чогось неземного, такого, що приносить справжнє задоволення. Інтеграція в 

текст зображень надала вербально репрезентованій інформації смислової 

завершеності: для чоловіка пиво є справжнім раєм. Чоловік щасливий, в 

одній руці він тримає пляшку з улюбленим напоєм, поклавши другу на ящик 

із пивом.  

Ще один приклад рекламного повністю семіотично залежного тексту – це 

реклама автомобіля Volkswagen Golf TDI. Під час сприйняття РТ увагу 

реципієнта привертає текст реклами, виділений жирним шрифтом: Der Golf 

TDI. Unglaubliche Beschleunigung. Фраза „unglaubliche Beschleunigung“ 
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(„неймовірне прискорення“) є завершеною в смисловому плані, проте не 

може бути правильно проінтерпретована, оскільки в кожного своє бачення 

високої швидкості. Відсутність цифрових даних і неконкретна інформація в 

слогані щодо швидкості авто компенсується невербальним оформленням – 

зображенням собаки, який від „неймовірної швидкості“ автомобіля опинився 

між кріслами Фольксвагена. Уявивши, за яких швидкісних умов собака може 

опинитись у такому становищі, як зображено в РТ, потенційний споживач 

відразу оцінить високу швидкість рекламованого авто.   

Третій тип кореляції між зображенням і вербальним текстом – це 

відношення невідповідності, при якому між змістом вербальної та іконічної 

частин немає прямих точок дотику. Така кореляція встановлюється на 

асоціативній основі та сприяє, передусім, естетизації повідомлення. Досить 

часто в рекламних текстах із кореляцією невідповідності, зображення 

виконують функцію айстоперів. У ролі активаторів уваги виступають 

фотографії гарних дівчат/чоловіків, котрі привертають увагу осіб 

протилежної статі, або медійних осіб, які своїм авторитетом змушують 

пересічних реципієнтів „придивитися“ до товарів, які вони рекламують. Так, 

у рекламі парфумів Hugo Boss (рис. 1.7) [381, с. 9] і James Bond 007 (рис. 1.8) 

[381, с. 30] зображення осіб жіночої та чоловічої статі є айстоперами й 

представляють аудиторію потенційних споживачів. 

Успіх рекламної комунікації залежить від установлення реципієнтом 

логічного, емоційного чи образного зв’язку між її вербальними та невербальними 

(передусім іконічними) складниками. Беручи участь у формуванні смислу 

КРТ, іконічні засоби можуть корелювати як з усією вербальною частиною 

тексту, так і встановлювати безпосередні образно-асоціативні зв’язки з його 

окремими сегментами. У створенні образності вербальним і невербальним 

елементам відведено різну роль. Це означає, що засоби одного й того  самого коду 
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Рис. 1.7. Реклама парфумів Hugo Boss 
Рис. 1.8. Реклама парфумів 

James Bond 007 

можуть нести в собі як буквальну, тобто денотативну (д) інформацію, так і 

емоційно-образну, символічну інформацію конотативного (к) характеру.  

Рекламні тексти повинні швидко та ефективно апелювати до емоцій 

споживачів. Ефективним засобом „достукатися“ до адресата є надання тексту 

образності й креативності. У створенні образності розрізняють такі види 

співвідношення інформації, вираженої вербальними та невербальними 

засобами, як: а) іконічний компонент (д) + вербальний компонент (к); б) іконічний 

компонент (к) + вербальний компонент (д) та в) іконічний компонент (к) + 

вербальний компонент (к) [5, с. 12]. 

► Іконічний компонент (д) + Вербальний компонент (к). У таких 

випадках іконічний компонент представлений зображенням рекламованого 

товару й несе в собі денотативну інформацію, тоді як вербальний компонент 

виражає конотативну інформацію. Таких текстів у комерційній рекламі 

небагато, оскільки, зазвичай, іконічні засоби є носіями образно-емоційних 

смислів. Приклад такого виду відношень – реклама крему Cashemere, у якій 
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образність створено за допомогою вербальних засобів, тоді як фотографія 

просто демонструє рекламований товар. Основний текст своїми функціональними 

ознаками нагадує жанр казки, створює РТ певну образність і надає йому 

креативності: 

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

herrscht zwischen den beiden Eiszeit. Zum Glück gibt es Cashmere Gesichtscreme. 

Sie glättet trockene und strapazierte Haut – und damit die Wogen zwischen den 

beiden. Die Creme mit Cashemere-Extrakt verwöhnt, pflegt und entspannt – und 

kalte Tage können ab jetzt nichts mehr anhaben [363, c. 88].  

► Іконічний компонент (к) + Вербальний компонент (д). Іконічний 

компонент виражає конотативну інформацію, а вербальний – денотативну. У 

таких випадках образність створюється за допомогою візуальних тропів та 

зображень, які активують увагу потенційних споживачів, не несучи конкретної 

інформації, необхідної для декодування смислу РТ. Наприклад, у рекламі 

маски для обличчя L’oréal (рис. 1.9) [366, с. 69–70] основну інформацію про 

рекламований товар представлено в тексті, у той час, як зображення моделі 

Хайке Макач із забрудненим обличчям надає РТ ефекту комічності й 

пробуджує інтерес до написаного. 

 
 

Рис. 1.9. Реклама маски L’oréal 
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► Іконічний компонент (к) + Вербальний компонент (к). Іконічний і 

вербальний компоненти передають конотативну інформацію, тобто образність 

створюється засобами обох кодів. Незважаючи на глибоке переконання, що 

цей тип відношень повинен бути максимально ефективним під час впливу на 

реципієнта, у КРТ він не користується популярністю через орієнтацію текстів 

реклами до стійких, реальних образів, які втілюють у вербальній та візуальній 

формах ідею товару, демонструють потенційному споживачеві конкретні 

властивості рекламованої продукції, ефект від її  використання тощо. 

Для донесення основної ідеї реклами при збереженні образності РТ, на 

нашу думку, найкраще підходить другий тип взаємодії різнокодових елементів, 

при якому вербальні засоби є носіями денотативного, буквального смислу, а 

невербальні – конотативного, що можна пояснити тим, що людина схильна 

довіряти написаному, фактам і цифровим даним. 

  

1.4. Методика та методи дослідження полікодових рекламних текстів 

 

Будь-яка галузь людського пізнання повинна мати об’єкт, предмет та 

методи їх дослідження. Об’єктом нашого дослідження є полікодові 

комерційні рекламні тексти в єдності їхніх вербальних, невербальних і 

паравербальних компонентів. Полікодові тексти реклами – складні 

комунікативні феномени в різних аспектах: семіотичному, композиційно-

структурному, когнітивно-семантичному, комунікативно-прагматичному тощо. У 

зв’язку з цим дослідження зазначених комунікативних блоків потребує 

комплексного підходу, який би дав змогу поєднати традиційні лінгвістичні 

методи з методами інших наук та виконати дослідження в актуальній для 

сучасного мовознавства парадигмі. 

Лінгвістика, як, зрештою, й інші науки, проходить різні етапи свого 

розвитку й становлення, одна наукова парадигма змінює іншу, модифікуються 
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вектори наукових досліджень, з’являються нові методи та методики, 

об’єктами котрих є ті аспекти, які формують наукову парадигму.  Лінгвісти 

зазначають, що в останньому двадцятилітті XX ст. у лінгвістиці тексту 

сформувалася стійка тенденція, що намітилася значно раніше, – дослідження 

тексту як складного комунікативного механізму, посередника комунікації, 

що фіксує стратегічну програму адресанта, яка сприймається й інтерпретується 

адресатом [160, с. 486]. Характеристиками сучасної лінгвістичної парадигми 

вважають експансію до інших наук (експансіонізм), антропоцентризм, функціоналізм і 

когнітивізм у вивченні мовних явищ, пояснювальний характер тлумачення 

мовних феноменів (експланаторність) [107, с. 207; 160, с. 36].  

Провідним принципом сучасної лінгвістичної парадигми слід усе ж таки 

вважати антропоцентризм, який характеризується перенесенням вектора 

досліджень з об’єкта на суб’єкт: „Людина стає точкою відліку в аналізі тих 

чи інших явищ, вона залучена до цього аналізу, визначаючи його перспективи та 

кінцеві цілі“ [107, с. 212]. Доцільність застосування антропоцентричного 

підходу до дослідження РТ пов’язана зі специфікою реклами, основне 

завдання якої полягає в переконанні адресантом масового адресата придбати 

рекламований товар.  

Таким чином, вектор досліджень рекламної комунікації варто спрямовувати 

не на окремі категорії чи аспекти мови, а на весь процес мовленнєвої 

діяльності з урахуванням ролі всіх учасників рекламної комунікації, їхніх 

мовних і немовних дій, які сприяють ефективному впливові на адресанта та 

досягненню інтендованого перлокутивного ефекту. Засоби усіх семіотичних 

кодів, які присутні в німецькомовних РТ, привертають нашу увагу, 

передусім, як такі, що функціонують у свідомості продуцентів РТ, відзначені 

певною мірою етнічною специфікою, дають змогу осмислити реальність 

німецької лінгвоспільноти, а отже, є ефективними засобами прагматичного 
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впливу на адресата в сукупності з іншими, не менш важливими лексико-

граматичними, синтаксичними, стилістичними прийомами.  

Застосування антропоцентричного підходу уможливлює окреслення 

когнітивно-семантичних та прагматичних особливостей полікодових РТ. 

Когнітивний напрям дослідження має на меті розкриття змісту тексту 

моделюванням когнітивних структур репрезентації знань, які зумовлюють 

породження й розуміння тексту [160, с. 489]. Дослідження німецькомовних КРТ 

у когнітивному аспекті дає змогу розглядати аналізовані феномени на підставі 

концептуального аналізу когніції комунікантів як складні концептуально-

інформаційні блоки, у яких актуалізуються ключові цінності німецької 

лінгвоспільноти.  

Прагматичний напрям аналізу РТ співвідноситься з мотивами адресанта й 

адресата та має на меті виокремлення тих факторів, котрі забезпечують 

досягнення комунікативних інтенцій суб’єктів рекламної комунікації. Застосування 

цього підходу в нашій розвідці передбачає дослідження кореляцій між 

мовними одиницями та їх уживанням у текстах реклами, що веде до 

виокремлення й опису стратегій і тактик комунікативного впливу на 

потенційну цільову аудиторію комерційної реклами, а також до виявлення 

ступеня впливу вербальних, невербальних та паравербальних компонентів 

рекламних текстів. 

Інтегрований підхід до дослідження комерційної реклами дає змогу 

простежити зв’язок між комунікативною інтенцією адресанта й вибором 

засобів успішної реалізації його прагматичної установки. Розгляд рекламних 

текстів у вищеназваних напрямах передбачає такі етапи роботи: 1) студіювання 

теоретичних джерел та підбір емпіричного матеріалу; 2) визначення 

структурно-композиційних особливостей аналізованих текстів, класифікація 

невербальних та паравербальних елементів у текстах комерційної реклами, 

визначення їх функцій та типів кореляції між вербальними й невербальними 
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складниками; 3) семантичне упорядкування аналізованих текстів за тематичними 

групами, виявлення концептуальних домінант комерційної реклами, їх 

систематизація та моделювання концептополя комерційної реклами з його 

екстраполяцією на когнітивні стереотипи німецької лінгвоспільноти; 4) виявлення 

стратегій, тактик і прийомів досягнення комунікативної мети у комерційній 

рекламі та 5) висвітлення результатів дослідження, підбиття підсумків, 

окреслення перспектив подальшого дослідження. 

Реалізацію мети та завдань роботи на вищезгаданих етапах уможливлюють 

коректно підібрані методи й методики. Термін „метод“ (від гр. methodos 

„дослідження, учення, шлях пізнання“) у загальнонауковому значенні означає 

шлях пізнання та витлумачення будь-якого явища [99, с. 11]. Часто метод 

узагальнюють із методикою, проте, на думку Б. М. Головіна, метод – це 

шлях, який прокладають до істини, а методика – інструменти, потрібні для 

розчищення цього шляху [56, с. 128–135]. Тобто методику розглядають як 

конкретне застосування певного методу залежно від мети й завдань дослідження.  

Вивчення полікодових текстів у роботі стало можливим завдяки залученню 

низки як загальнонаукових (індукція, дедукція, аналіз, синтез, порівняння, 

гіпотеза, експеримент та ін.), так і спеціальних лінгвістичних методів 

(структурно-семантичний, лексико-семантичний, концептуальний, 

прагматичний види аналізу тощо).  

У процесі опрацювання теоретичного матеріалу та роботи з емпіричним 

матеріалом у дисертаційній праці використовували такі загальнонаукові 

методи, як індукція (метод узагальнення результатів окремих конкретних 

спостережень (шлях від конкретного, одиничного до загального), дедукція 

(конкретизація, перехід від загальних тверджень до конкретного умовиводу, 

знань про одиничне, що перебувають у логічних відношеннях слідування, 

виведення конкретного положення із загальних тверджень), аналіз 

(розділення предмета на частини й опис кожної з них), синтез (поєднання 

частин у цілісну систему) і метод спостереження (інтроспекції), який дає 
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змогу дослідникові приймати на власний розсуд ті чи інші рішення, а також 

на підставі інтуїції висувати певні гіпотези з метою їх подальших перевірок, 

підтверджень або спростувань [99, с. 209–211].  

Загальнонаукові методи в дисертаційній роботі застосовано переважно в 

першому розділі. Відповідно, релевантним на цьому етапі дослідження було 

використання методу дефініційного аналізу основних понять лінгвістики, 

когнітивної лінгвістики й прагмалінгвістики. Індуктивний метод слугував 

вивченню окремих невербальних елементів писемної рекламної комунікації, 

передусім зображень, піктограм та ідеограм. Метод синтезу застосовано для 

побудови класифікації невербальних і паравербальних засобів у писемній 

рекламній комунікації, а також для систематизації ключових концептуальних 

одиниць у досліджуваних групах товарів. 

До спеціальних методів проведеного дослідження потрібно віднести 

дефініційний аналіз, метод суцільної вибірки, контекстуально-інтерпретаційний 

аналіз, семіотичний аналіз, структурно-семантичний аналіз, концептуальний 

аналіз, прагматичний аналіз, лінгвостилістичний аналіз, елементи кількісного 

та порівняльного аналізу тощо.  

Дефініційний аналіз – метод дослідження, який передбачає розгляд 

словникових дефініцій досліджуваних мовних одиниць. На основі дефініційного 

аналізу залежно від типу словника можуть бути виявлені походження й 

етимологічні зв’язки лексеми, її вимова, приналежність до частини мови, 

морфологічний склад, стилеві характеристики, експресивність, емоційне 

маркування, ядро та периферія семантичної структури, семантичні зв’язки 

(наявність синонімів, антонімів, омонімів), культурні асоціації, частотність 

уживання [109, с. 156]. За допомогою методу словникових дефініцій 

досліджено ключові поняття дисертаційної роботи: „текст“, „полікодовий 

текст“, „рекламний текст“, „концепт“, „стратегія“, „тактика“ та інші.  

Метод суцільної вибірки уможливив підбір емпіричного матеріалу. 
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Контекстуально-інтерпретаційний аналіз (методика в складі функціонального 

методу за О. О. Селівановою [160]) є найбільш поширеним методом 

лінгвістики й становить сукупність процедур, спрямовану на встановлення 

статусу тексту відносно інших текстів, його значимості в соціокультурному 

контексті, а також на реконструкцію авторського (комунікативного) задуму, 

мотивів і цілей, загального змісту, рецептивної спрямованості тексту тощо. 

Цей метод передбачає два етапи – контекстуалізацію й інтерпретацію. 

Контекстуалізація спрямована на вияв жорсткої системи безперервного 

контексту, у межах якого здійснюється розвиток відповідної теми й 

розкриття концепту тексту. На підставі контекстуалізації відбувається 

інтерпретація інформаційного масиву, закладеного в тексті, установлення 

авторської мети та стратегій впливу на читача [160, с. 531–532]. Цей метод 

застосовували в роботі для виокремлення структурно-композиційних 

складників реклами, визначення їхніх характеристик, функцій, виокремлення 

стратегій і тактик впливу на реципієнта рекламної інформації. 

Застосування семіотичного аналізу в науковій роботі зумовлено специфікою 

сучасного полікодового тексту як комунікативної одиниці, що інтегрує знаки 

різних кодів, які формують зв’язне ціле, об’єднане спільною метою та 

авторською інтенцією. За допомогою семіотичного аналізу виявлено знакову 

природу досліджуваних РТ, визначено об’єкт аналізу, а саме коди, які 

екстеріоризують рекламну комунікацію (вербальний, невербальний, паравербальний), 

установлено їх семантику, типи кореляції між структурними компонентами 

РТ і вплив на аудиторію. Крім того, за допомогою семіотичного аналізу 

досліджено синтагматичну структуру з позиції просторових відношень 

складників РТ: визначено способи розміщення вербальних знаків відносно 

невербальних (праворуч/ліворуч, по центру, зверху/знизу), виявлено схему 

(модель літери Z), за якою зображення та інші невербальні знаки 

включаються в простір КРТ, впливаючи на ефективність їх сприйняття.  
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Структурно-семантичний аналіз з елементами описового методу в 

дослідженні застосовували для визначення типів структурно-семантичної 

інтеракції семіотичних кодів; лексико-семантичний аналіз – для впорядкування 

рекламних текстів за групами товарів „Продукти харчування та напої“, 

„Посуд та побутова техніка“, „Косметика та парфумерія“ і „Транспортні 

засоби особистого користування“. 

На сучасному етапі лінгвістичних розвідок особливе місце посідає питання 

особливостей представлення знань людини в її свідомості та їх вираження в 

мові. Когнітивна специфіка репрезентації знань є об’єктом дослідження 

концептуального аналізу, котрий робить беззаперечний внесок у комунікативістику, 

оскільки цей підхід безпосередньо пов’язаний із універсальними та 

етноспецифічними характеристиками мовної свідомості й комунікативної 

поведінки [87, с. 27]. У термінологічній енциклопедії концептуальний аналіз 

трактовано як головний метод логічного аналізу мови та когнітивної 

лінгвістики, що передбачає моделювання й опис концептів [317, с. 262].  

Об’єктом концептуального аналізу слугують мовні одиниці в їх 

синтагматичних і парадигматичних зв’язках, які формують номінативне поле 

концепту, їх частотність, а також дискурс, у якому досліджується сам 

концепт. Алгоритм концептуального аналізу включає різні етапи та методики 

вивчення концептів (дослідження лексико-граматичного поля лексеми, що 

об’єктивує концепт, когнітивно-семантичний аналіз концепту тощо). Дослідження 

вербалізованих концептів (від аналізу семантики мовних знаків до побудови 

номінативного поля концепту тощо) залежить від завдань, які ставить перед 

собою науковець.  

Можна виділити два підходи до концептуального аналізу: 1) концептуальний 

аналіз дискурсу як матеріалу, котрий полягає в дослідженні способів 

репрезентації концепту та функціонування певного концепту в будь-якому 

виді дискурсу й 2) концептуальний аналіз дискурсу як об’єкта, суть котрого – 
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у моделюванні концептосфери будь-якого дискурсу  через дослідження 

мовних засобів до виявлення концептів. О. Г. Малишева до основних завдань 

концептуального аналізу дискурсу як об’єкта відносить виявлення й аналіз 

його концептуальних домінант, моделювання картин світу, які відповідають 

цим домінантам, а також аналіз своєрідності відображення концептуальних 

домінант у текстах, експлікованих у дискурсі [120, с. 72].  

Визначення концептуальних домінант певного дискурсу можливе за 

допомогою когнітивно-семантичного та квантитативних методів, які 

уможливлюють когнітивну інтерпретацію семантики й виявлення частотності 

мовних одиниць, що об’єктивують концепт. Важливість концепту для дискурсу, 

у якому він актуалізується, залежить саме від частотності прояву (рекурентності) 

лексеми-номінатора, її дериватів та синонімів у досліджуваному дискурсі. 

Тобто, якщо концепт актуалізується в концептосфері, то збільшується 

частотність лексем, які його номінують. У такий спосіб когнітивна інтерпретація 

частотності лексичних одиниць дає змогу виявити ключові концепти певної 

лінгвокультури. 

Концептуальний аналіз застосовано для дослідження лексичної семантики 

мовних одиниць як засобів доступу до концептів. За допомогою квантитативного 

аналізу рекурентності лексем-репрезентантів концептів, їх похідних і 

синонімів визначено домінантні концепти КРТ, які є важливими ціннісними 

орієнтирами німецької лінгвокультури. 

Для установлення стратегій та тактик комунікативного впливу на 

потенційну цільову аудиторію в комерційній рекламі, а також специфіки 

організації й взаємодії кодів різних семіотичних систем у процесі реалізації 

інтенцій адресанта застосовували семіотичний, контекстуально-інтерпретаційний 

і прагмалінгвістичний аналіз, суть котрого полягає у вивченні вибору учасниками 

комунікативного процесу різних мовних форм із погляду можливостей 

структурних одиниць мови виразити інтенцію адресанта [241, с. 309]. 
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У дисертаційній роботі здійснено комплексне застосування методів із 

поділом на декілька етапів. 

На першому етапі, використавши методи аналізу, синтезу та словникових 

дефініцій, окреслено основні теоретичні засади дослідження й проінтерпретовано 

головні поняття наукової розвідки („текст“, „полікодовий текст“, „рекламний 

текст“). Методом аналізу та синтезу основних підходів до дослідження тексту 

сформовано бачення досліджуваного лінгвістичного феномену з урахуванням 

семіотичних характеристик й інших конвенційних ознак, набутих у процесі 

змін у сучасній комунікативній парадигмі. Застосування вищеназваних методів 

уможливило аналіз та інтерпретацію наявної в лінгвістиці термінології на 

позначення семіотично неоднорідних текстів із подальшим обранням терміна 

„полікодовий текст“ у якості робочого.  

На другому етапі, методом суцільної вибірки з німецькомовних друкованих 

журналів за 2014–2017 рр. (Brigitte, Woman, Freundin, Spiegel, Bunte, Cosmopoliten 

тощо) та Інтернет-сайтів обрано фактичний матеріал дослідження – 598 

текстів комерційної реклами. За допомогою семантичного аналізу відібрані 

тексти систематизовано й розподілено на чотири групи „Продукти харчування та 

напої“, „Посуд та побутова техніка“, „Косметика та парфумерія“ і „Транспортні 

засоби“.  

Застосування семіотичного методу уможливило виокремлення об’єкта 

наукової розвідки – вербальних, невербальних і паравербальних структурних 

складників рекламних текстів. Семіотичний та контекстуально-інтерпретаційний 

аналіз застосовували для визначення видів кореляції вербальних і невербальних 

структурних складників РТ. Зверненя до функційного методу уможливило 

виявлення функцій різнокодових компонентів у текстах комерційної реклами.  

На третьому етапі за допомогою концептуального аналізу комерційної 

реклами як об’єкта через дослідження частотності вживання лексем-

репрезентантів концептів, їх синонімів і дериватів, а також методу кількісних 
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підрахунків виділено ключові концептуальні одиниці текстів комерційної 

реклами: 1) група „Продукти харчування та напої“: GESCHMACK  

(СМАК) (20,4 %), NUTZEN (КОРИСТЬ) (18,5 %), GENUSS (НАСОЛОДА) 

(14,8 %), NATÜRLICHKEIT (НАТУРАЛЬНІСТЬ) (13,0 %), ERFRISCHUNG 

(ОСВІЖЕННЯ) (9,3 %) та WOHLFÜHLEN (ХОРОШЕ САМОПОЧУТТЯ) 

(7,4 %); 2) група „Косметика та парфумерія“: PFLEGE  (ДОГЛЯД) (25,7 %), 

REGENЕRATION (ВІДНОВЛЕННЯ) (10 %), NATÜRLICHKEIT  (ПРИРОДНІСТЬ) 

(12,8 %), SCHÖNHEIT (КРАСА) (12,3 %), SCHUTZ  (ЗАХИСТ) (8,5 %); 3) 

група „Посуд та побутова техніка“: QUALITÄT (ЯКІСТЬ) (20 %), 

SPARSAMKEIT (ЗАОЩАДЛИВІСТЬ) (16 %), PFLEGE (ДОГЛЯД) (12 %), 

INNOVATION (ІННОВАТИВНІСТЬ) (8 %) і KOMFORT (КОМФОРТ) 

(7,3 %), 4) група „Транспортні засоби“: SICHERHEIT (БЕЗПЕКА) (24 %), 

SPARSAMKEIT (ОЩАДЛИВІСТЬ) (16 %), UMWELTSCHUTZ (ЗАХИСТ 

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА) (12 %), BEQUEMLICHKEIT (ЗРУЧНІСТЬ) 

(11 %), KOMFORT (КОМФОРТ) (8,2 %) які в підсумку сформували концептополе 

комерційної реклами.  

Методом синтезу найчастотніших концептуальних домінант кожної з 

аналізованих груп виявлено когнітивні стереотипи німецькомовної 

лінгвоспільноти – PFLEGE, SICHERHEIT, GESCHMACK, QUALITÄT, 

NUTZEN, REGENERATION, NATÜRLICHKEIT, SPARSAMKEIT. 

Застосування семіотичного аналізу, а саме виявлення означуваного та 

означника, дало змогу віднести іконічні засоби, передусім зображення, до 

версифікаторів концептів. 

На четвертому етапі за допомогою семіотичного й прагмалінгвістичного 

аналізу виокремлено макро- та мікростратегії впливу на адресата, спрямовані 

на досягнення комунікативної мети в КРТ. До макростратегії впливу на 

потенційну цільову аудиторію віднесено персуазивну стратегію, суть котрої 

полягає в переконанні адресата до здійснення необхідних адресантові дій. До 

мікростратегій досягнення комунікативної мети в КРТ уключено: ● атракційну 
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стратегію, ● стратегію пробудження інтересу, ● стратегію аргументування, ● 

стратегію заклику до активних дій. Виокремлення стратегій комунікативного 

впливу сприяло дослідженню тактик та прийомів їх актуалізації як способів 

досягнення комунікативних цілей в межах основної мети реклами.  

На п’ятому етапі використано описово-аналітичний метод для 

висвітлення результатів дослідження, підбиття підсумків та окреслення 

перспектив подальшого дослідження.  

 

ВИСНОВКИ ДО 1 РОЗДІЛУ 

 

1. Характерною ознакою писемної комунікації ХХІ ст. є її знаково 

неоднорідний характер, зумовлений інтеграцію елементів інших семіотичних 

систем у комунікативний простір монокодових текстових масивів. Зміни в 

способах кодування інформації призводять до необхідності перегляду 

тлумачення поняття „текст“ у сучасній лінгвістичній науковій парадигмі. 

Сьогодні, коли комунікація набуває полісеміотичного (або полікодового) 

характеру, під час визначення тексту як лінгвістичного феномену потрібно 

враховувати не лише граматичні, комунікативні, прагматичні, а й семіотичні 

параметри, які вказують на його знаковий характер. Із семіотичного погляду, 

текстом може бути не лише вербальна, а й невербальна структура або 

вербально-невербальний комплекс, сукупність складових елементів котрого 

володіє формальною зв’язністю й змістовою цілісністю. 

2. Ураховуючи полікодовий характер сучасної комунікації та  міждисциплінарні 

підходи до вивчення комунікативних одиниць, на сьогоднішньому етапі 

розвитку лінгвістики під текстом пропонуємо розуміти об’єднану смисловим 

зв’язком сукупність комунікативних елементів, які взаємодіють один з одним, 

утворюють комплексний, зв’язний смисл, спрямований на комунікативний 

вплив на адресата. Під час визначення тексту потрібно акцентувати увагу на 

його можливому семіотично неоднорідному кодуванні, уникати дефініцій на 
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кшталт „зв’язної послідовності речень, поєднаних за смислом“. Доцільно 

здійснювати розмежування між моно- та полікодовими текстами.  

У науковій роботі під полікодовим текстом розуміємо семіотично 

неоднорідний комплекс, конституентами котрого слугують різнокодові 

елементи, які беруть участь у його структурно-смисловій організації та 

чинять ціленаправлений прагматичний вплив на реципієнта. 

3. Рекламний текст є різновидом полікодових текстів і являє собою 

комунікативну семіотично неоднорідну одиницю, яка є частиною масової 

комунікації й призначена для інформування споживачів про характеристики 

товарів та спектр певних видів послуг із метою їх реалізації й створення 

активного попиту на них. До основних структурних компонентів друкованих 

та електронних рекламних текстів належать вербальні складники (заголовок, 

підзаголовок, основний текст, слоган), контактні дані; вербально-невербальний 

комплекс (логотип) та  невербальні елементи (зображення рекламованого 

товару, потенційних покупців, моделей тощо). 

4. За критерієм „домінувальний семіотичний код“ пропонуємо поділяти 

тексти комерційної реклами на три групи: 1) КРТ із домінувальними вербально 

кодованими складниками (9 % від загального обсягу досліджуваних текстів, 

із них 0, 3 % – тексти з винятково вербальною репрезентацією смислу); 

2) КРТ із домінувальними зображувально кодованими складовими (55 % від 

загального обсягу досліджуваних текстів, серед них 17 % – із винятково 

іконічним представленням інформації про товар і його характеристики); 

3) КРТ із відносно однаковою значимістю та обсягом їхніх вербальних і 

зображувальних структурно-композиційних складників (36 % від загального 

обсягу досліджуваних текстів). 

5. Полікодові тексти комерційної реклами інтегрують тріаду вербальних, 

невербальних та паравербальних засобів. Вербальний код представлено 

мовними засобами лексико-семантичного, фразеологічного, синтаксичного 
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рівнів. До особливого семіотичного коду, який проявляється на тлі вербального, 

віднесено паравербальні засоби: шрифт (гарнітура, накреслення шрифту, 

його насиченість, ширина, розмір, шрифтове оздоблення (декорування літер, 

їх модифікація)), колір (яскравість, насиченість, змішання кольорів тощо), 

синграфеми (кома, крапка, знак оклику тощо), діакритичні знаки (акут ⟨  ⟩, 

гравіс ⟨`⟩, умлаут ⟨¨⟩, циркумфлекс ⟨^⟩), лігатури (поєднання двох чи  більше 

фонем, наприклад ß, &), площинне варіювання тексту (горизонтальне, 

вертикальне, розсіяне; на передньому плані, на задньому плані) тощо. 

До засобів невербального коду в роботі віднесено іконічні: 1) реалістичні 

знаки-ікони (фотографії, портрети, пейзажі, карикатури тощо); 2) логічно-

схематичні знаки-ікони (плани місцевостей, географічні карти тощо); 

3) символічні знаки-ікони (піктограми, емотикони, метафоричні зображення) 

та 4) умовно-схематичні знаки-ікони (карикатури, комікси) й ідеографічні 

елементи (знаки на позначення абстрактних явищ, цифри, формули, дорожні 

знаки тощо).  

6. Виявлено, що в текстах комерційної реклами (КР) іконічні засоби 

репрезентовано переважно через реалістичні (фотографії), а також символічні 

знаки-ікони (піктограми). Досліджено, що фотографії є структурно-композиційними 

складниками в 97, 8 % КРТ. У процесі аналізу емпіричного матеріалу 

зафіксовано такі види фотографій: 1) фотографії рекламованих товарів; 

2) фотографії рекламованих товарів + а) спеціалістів у своїй галузі (професорів, 

лікарів, кухарів, тренерів); б) авторитетних медійних осіб (спортсменів, акторів, 

митців); в) потенційних споживачів (із фотографіями чоловіка, жінки й дитини) 

та 3) фотографії-метафори. До основних видів піктограм у КРТ віднесено: 

1) піктограми на позначення осіб (людей, їхніх професій, роду заняття тощо); 

2) піктограми на позначення предметів (літаків, роботів тощо, які символізують 

певні поняття й відображають характеристики рекламованої продукції). 
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7. Установлено, що до найважливіших функцій невербальних елементів у 

рекламі можна віднести ● привернення уваги адресата; ● створення відповідного 

настрою;  ● прискорення перцепції пропонованої полікодової інформації; ● 

надання тексту естетичного вигляду; ● демонстрацію рекламованого товару 

чи послуги; ● надання тексту динамічності; ● активацію довготривалої 

пам’яті; ● виклик довіри до зображеного; ● посилення впливу вербально 

кодованої інформації; ● сприяння ефективності психологічного впливу на 

споживача та переконання його до активних дій тощо. Серед функцій 

паравербальних засобів потрібно відзначити ● акцентування уваги споживачів на 

рекламованому об’єкті (колір); ● виокремлення  рекламованої продукції з-

поміж інших аналогічних предметів (колір; площинне варіювання, а саме 

розміщення на першому плані) ● підсилення емоційного сприйняття рекламного 

тексту (колір, шрифт); ● підвищення його запам’ятовування (колір, шрифт, 

площинне варіювання). 

8. Вербальні та невербальні компоненти рекламних текстів вступають у 

різні відношення, серед яких – 1) доповнення; 2) дублювання й 3) невідповідності. 

Для досягнення перлокутивного ефекту рекламісти намагаються надати КРТ 

образності, використовуючи при цьому різні можливості комбінації 

різнокодових засобів, серед яких носіями денотативного та конотативного 

значення можуть бути як вербальні, так і невербальні елементи  

9. У роботі застосовано такі методи дослідження: загальнонаукові 

(індукція, дедукція, аналіз, синтез); лінгвістичні та міждисциплінарні (дефініційний 

аналіз, контекстуально-інтерпретаційний аналіз, структурно-семантичний 

аналіз, лексико-семантичний аналіз, метод семіотичного аналізу, концептуальний 

аналіз, прагмалінгвістичний аналіз, метод кількісних підрахунків). 

Основні положення розділу висвітлено у публікаціях дисертанта: [161; 162; 

163; 164; 165; 166; 167; 168; 169; 173]. 
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РОЗДІЛ 2 

КОГНІТИВНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІКОДОВИХ 

ТЕКСТІВ НІМЕЦЬКОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ РЕКЛАМИ 

 

2.1. Концепт як об’єкт дослідження когнітивної лінгвістики 

 

Репрезентація знань, що формують когнітивний простір індивіда,  

здійснюється через мову. Вивчення реалізації когнітивних процесів у 

свідомості людини крізь призму використання нею мови та мовних одиниць 

спричинило появу когнітивної лінгвістики (англ. сognition – „знання, пізнання“) – 

напряму мовознавства, у якому мову розглядають як засіб отримання, 

зберігання, обробки й переробки знань, спрямований на дослідження 

концептуалізації й категоризації певною мовою дійсності й внутрішнього 

рефлексивного досвіду [160, с. 365]. Мову вважають „найважливішим 

об’єктом когнітивної науки, її епіцентром“ [151, с. 62]. Ядром когнітивної 

лінгвістики є діада „людина–мова“. 

 Дослідження когнітивних та комунікативних аспектів мовної діяльності 

людини на сьогодні є особливо актуальним і формує когнітивно-

комунікативну парадигму сучасної лінгвістики, домінуючими напрямами 

якої вважають когнітивно-семантичний опис мовних одиниць та їх 

дискурсивний аналіз [147, с. 12]. Застосування когнітивного підходу до 

дослідження мови як мисленнєво-мовленнєвої діяльності людини дає змогу 

проникати в її ментальний простір, вивчати мисленнєві, пізнавальні й 

інтелектуальні процеси, які протікають у свідомості індивіда. Семантичний 

аналіз висловлень індивіда уможливлює дослідження реальності, що 

відображається у його свідомості через засоби мовного коду.  

Основна частина знань індивіда про певний об’єкт та світ зберігається у 

його свідомості у вигляді концептів – ключових одиниць когнітивної 
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лінгвістики. Дослідження концептів як засобів формування та репрезентації 

знань про світ у свідомості людини представлено в працях вітчизняних і 

зарубіжних лінгвістів (М. М. Болдирева [33; 34], С. О. Застровської [77], 

В. І. Карасика [85; 86], В. В. Красних [100], Р. Лангаккера [269], В. А. Маслової 

[121], А. М. Приходька [147; 148], П. В. Прохорової [150, 151], Ю. С. Степанова [191], 

С. В. Тумського [200], І. С. Шевченко [218] й ін.) Розуміння концептів досить 

варіативне, тому, незважаючи на низку визначень досліджуваних феноменів, 

у сучасній лінгвістиці, на жаль, не існує їх єдиної універсальної дефініції. 

Науковці вважають, що концепти „народжуються в процесі сприйняття 

світу, вони створюються в актах пізнання, відбивають й узагальнюють 

людський досвід та осмислену в різних типах діяльності зі світом дійсність“ 

[107, с. 37]. У кожному концепті можна прослідкувати важливі для людини 

знання про світ. Ю. С. Степанов визначає концепт як ім’я з „пам’яттю“, „з 

розширенням“ [191. с. 19]. Концептами можуть бути і поняття, і деяка 

каузальність, і певна емоція [153, с. 9]. Більш точне тлумачення концепту 

подає Г. В. Токарев, убачаючи під концептом „глобальну, багатовимірну 

одиницю ментального рівня, для якої характерні такі ознаки, як історичний 

детермінізм, широка екстенсіональність, структурованість інтенсіоналами 

наукових і повсякденних понять, уявлень, культурних настанов, неоднорідність 

змісту, різноманітність типів знакових репрезентацій“ [197, с. 8].  

Дефініційну поліфонію під час тлумачення концепту можна пояснити 

існуванням вузького та широкого розуміння, а також різних підходів до 

дослідження цього феномену. У вузькому розумінні, концепт виникає як 

феномен життєвої філософії, звичайний аналог світоглядних понять, які  

закріплені в лексиці природних мов і забезпечують стабільність та послідовність 

духовної культури етносу, тобто як важлива культурно-значима категорія 

внутрішнього світу людини. У широкому розумінні, концепт інтерпретується 

як нашарування ціннісних конотацій на значення слова, тобто як будь-який 
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вербалізований зміст, відзначений певною мірою етнічною специфікою [149, с. 20]. 

Національна специфіка, актуальність і цінність для певної лінгвоспільноти 

відрізняє концепт від поняття як сукупності суттєвих ознак об’єкта. 

Окрім того, розрізняють різні підходи до розуміння концепту 

(культурологічний, лінгвокультурологічний, семантико-когнітивний, 

логічний, когнітивно-дискурсивний тощо) [218, с.192–195]. Основними 

більшість науковців вважає лінгвокультурний та лінгвокогнітивний. 

Лінгвокультурний підхід до визначення концепту відстоюють численні 

вітчизняні й зарубіжні лінгвісти [12; 121; 183; 189]. Так, Ю. С. Степанов 

відзначає тісний зв’язок концептів із культурою та тлумачить концепт як 

„згусток культури у свідомості людини; те, у вигляді чого культура входить у 

ментальний світ людини; а також, те, через що людина сама входить у 

культуру, а в деяких випадках і впливає на неї“ [189, с. 40]. В. І. Карасик 

наголошує на тому, що концепти є комплексними знаками особливої 

природи, які об’єктивно виділяються та верифікуються в тій чи іншій 

лінгвокультурі [86, с. 95]. С. Г. Воркачов під концептом розуміє культурно 

зумовлений вербалізований смисл, представлений у плані вираження низкою 

своїх мовних реалізацій, які утворюють відповідну лексико-семантичну 

парадигму, одиницю колективного знання, що має мовне вираження й 

відзначена етнокультурною специфікою [48, с. 47–48].  

Про лінгвокультурну специфіку концепту, яка так чи інакше 

характеризує носіїв певної культури, говорить і В. А. Маслова [121, с. 50]. 

В. Г. Зусман уважає концепт мікромоделлю культури, а культуру – 

макромоделлю концепту у уточнює, що концепт породжує культуру та 

породжується нею [80, с. 41]. Отже, відповідно до лінгвокультурологічного 

підходу, концептом слід уважати базову одиницю культури у свідомості 

людини, котра відображає особливості національного характеру певної 

лінгвоспільноти, її цінності й стереотипи. 
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У межах лінгвокогнітивного підходу до розуміння концепту працює ряд 

науковців [33; 105; 107; 144; 1145]. Концепт трактують як „одиницю 

ментальних або психічних ресурсів нашої свідомості й тієї інформаційної 

структури, що відображає знання та досвід людини; оперативну змістову 

одиницю пам’яті, ментального лексикону, концептуальної системи й мови 

мозку (lingua mentalis), усієї картини світу, відображеної в людській психіці 

[315, с. 89–90 ]. У такий спосіб, згідно з лінгвокогнітивним підходом, концепти 

порібно трактувати в межах таких понять, як знання, досвід і тлумачити як 

одиниці ментального лексикону людини, якими вона мислить та які зберігають 

інформацію про те, що індивід знає, припускає, думає, уявляє про об’єкти світу. 

Обидва підходи до окреслення концепту тісно пов’язані один з одним. На 

думку В. І. Карасика, концепт як ментальне утворення у свідомості індивіда є 

виходом на концептосферу соціуму, тобто, у кінцевому результаті – 

культури, а концепт як одиниця культури – це фіксація колективного досвіду, 

який стає набутком індивіда. На думку вченого, ці підходи відрізняються 

векторами стосовно індивіда: лінгвокогнітивний концепт – це напрям від 

індивідуальної свідомості до культури, а лінгвокультурний – від культури до 

індивідуальної свідомості [86, с. 97]. Ми застосовуємо лінгвокогнітивний та 

когнітивно-семантичний підходи до дослідження рекламних текстів з метою 

виокремлення через аналіз мовних та немовних одиниць тих ментальних 

одиниць, котрі є значимими як для окремих індивідів, певних груп 

споживачів, так і німецькомовної лінгвоспільноти. 

О. О. Селіванова визначає концепт як інформаційну когнітивну структуру 

свідомості, певним чином організовану та вбудовану до колективної чи 

індивідуальної концептосистеми. До ознак концепту дослідниця відносить 

неізольованість, тобто зв’язаність з іншими концептами; відкритість як 

невичерпність їхнього змісту; наявність їх у межах певним чином організованих 

концептуальних доменів, які є фоном концепту; цілісність і нежорстку 
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структурованість; динамізм та креативність як здатність змінюватися, 

поповнюватися новим знанням, уточнюватися [160, с. 417–418]. 

 Незважаючи на численні наукові розвідки, дотепер учені не дійшли 

єдиної думки щодо структурних складників концепту. Зважаючи на той факт, 

що концепт є одиницею ментального лексикону людини, потрібно зазначити, 

що досліджуваний феномен інкорпорує не лише описово-класифікаційні, а й 

чуттєві та образно-емпіричні характеристики. Таку неоднорідну структуру 

концепту можна пояснити також тим, що, як стверджують науковці, на 

відміну від поняття, концепти, по-перше, „не лише мисляться, а й 

переживаються“. По-друге, у структуру концепту входить, „усе, що належить 

побудові поняття; а також те, що і робить його фактом культури, – вихідна 

форма (етимологія); згорнута до основних ознак змісту історія; сучасні 

асоціації, оцінки тощо“ [189, с. 41]. 

У структурі концепту виокремлюють понятійну, образну й ціннісну сторони, 

для вираження котрих необхідна вся сукупність не лише мовних, а й 

позамовних засобів, які прямо чи опосередковано ілюструють або розвивають 

його зміст. Понятійна сторона концепту – це його мовна фіксація, позначення, 

опис, дефініція, порівняльні характеристики відносно того чи іншого ряду 

концептів, котрі ніколи не існують ізольовано. Образна сторона концепту – 

це зорові, слухові, тактильні, смакові характеристики предметів, які можна 

сприйняти органами чуття. Ціннісна сторона концепту – важливість цього 

психічного утворення як для індивіда, так і для колективу [86, с. 107]. 

Уважають, що ціннісний (культурно-етнічний – у термінології 

С. Г. Воркачова) складник є найбільш суттєвим у концептуальному плані, 

оскільки визначає специфіку одиниць мови, відображає мовну картину світу 

його носіїв [49, с. 66], а також відрізняє концепти від інших ментальних 

одиниць, таких як, наприклад, поняття, що „відображають найбільш загальні, 

суттєві (логічно конструйовані) ознаки предмета чи явища“ [33, с. 24]. 
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Ціннісний складник концепту варто вважати його визначальною ознакою, 

яка експлікує культурно-марковані нашарування, важливі для дослідження 

національно-культурних особливостей певної лінгвоспільноти.  

Окрім того, варто наголосити, що у структурі концепту виокремлюють 

ядро та периферію. Ядро концепту представлене ключовою лексемою-

репрезентантом, а периферія – дистрибуцією ключового слова; 

асоціативними зв’язками з іншими концептами; поглибленою інформацією, 

суб’єктивними досвідними знаннями, конотативними елементами тощо [160, 

с. 417]. Отже, під час виокремлення ключових концептів, які є культурно 

значимими й належать до концептосфери певного етносу, слід враховувати 

їхню багатошарову структуру. 

Концепти групуються і формують концептосферу. Під концептосферою 

розуміють „упорядковану сукупність концептів, які існують у вигляді 

узагальнених уявлень, мисленнєвих картинок, схем, понять, фреймів, 

сценаріїв, гештальтів, абстрактних одиниць, котрі узагальнюють різні ознаки 

зовнішнього світу“ [144, с. 61–62]. Концептосфера гетерогенна за своєю 

суттю: уся палітра представлених у ній концептів упорядковується у вигляді 

певних частин, котрі формуються за принципами системи й структури. Це 

стосується як вербалізованих, так і невербалізованих, як предметно-

конкретних, так і абстрактно-ідеальних концептів [149, с. 171]. Що 

стосується знакового характеру одиниць, що формують концептосферу, то 

Д. С. Лихачов співвідносить її з вербальним полем, проте уточнює, що зміст 

концептосфери визначається рівнем розвитку національної культури 

(літератури, фольклору, живопису тощо) й може мати не лише провербальну, 

а й іншу знакову природу [112, с. 282].  

Атомарними одиницями концептосфери є концепти, які структуруються в 

субсистеми, формуючи концептосистеми/концептополя – „фрагменти концептосфер, 

які являють собою стійкі угрупування типологічно й семантично однорідних 
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та ієрархічно впорядкованих концептів, що відповідають за організацію 

певного когнітивно-семантичного простору“ [149, с. 182]. Будь-який вид 

дискурсу володіє власною концептосферою, що вибудовується на основі 

сукупності концептів, які об’єднані єдиною логіко-смисловою лінією в 

концептополя й актуалізують пріоритетні цінності тієї чи іншої лінгвоспільноти.  

Дискурс реклами представлений власною концептосферою, що має 

польову структуру, тобто в ній можна виокремити і ядерну частину, і 

периферію. Зважаючи на існування різних критеріїв класифікації реклами, 

потрібно зазначити, що формування її концептосфери можливе за допомогою 

моделювання та синтезу мікро- й макрополів окремих її видів (комерційної, 

соціальної, політичної, релігійної, друкованої, реклами в пресі, телереклами 

тощо). За допомогою концептуального аналізу текстів комерційної реклами в 

межах цього розділу спробуємо через виокремлення концептуальних домінант 

окреслити мікрополя аналізованих груп товарів і змоделювати макрополе або 

концептополе комерційної реклами, яке й буде структурним складником усієї 

концептосфери рекламного дискурсу. 

 

2.2. Концептуальний смисл рекламних текстів:  

семіотична поліапельованість до концептів 

 

Концепти як ментальні структури та кванти знань, що існують у 

колективній свідомості лінгвокультури, мають план змісту й план вираження, 

тобто можуть бути певним чином екстеріоризовані. Незважаючи на значну 

розбіжність у поглядах на систему дефініційних ознак концепту, науковці 

проявляють стійку єдність щодо знакової екстеріоризації цих ментальних 

одиниць. Виступаючи основною одиницею як культурної, так і міжкультурної 

комунікації, концепт може бути матеріалізованим за допомогою вербальної, а 

також невербальної системи знаків.  
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На сучасному етапі розвитку когнітивної лінгвістики та лінгвоконцептології 

питання знакової матеріалізації концептів вирізняється особливою актуальністю. 

Деякі науковці вважають, що структура й зміст різних концептів (концептуальні 

характеристики) виявляються через значення мовних одиниць, які репрезентують 

цей концепт, його словникові тлумачення, мовленнєві контексти [34, с. 35]. 

Мову вважають головним засобом вираження думки, через який можна 

пізнати та експлікувати значну частину концептуального змісту свідомості, і 

наголошують на її винятковій значущості для всіх процесів обробки знань, їх 

передачі від одного покоління до іншого, накопичення досвіду тощо [107, с. 42]. 

Із такого погляду, одиниці мовного коду є основними актуалізаторами 

концептів як одиниць мислення. 

Мовну вербалізацію ментальних одиниць свідомості відстоює й А. П. Бабушкін, 

визначаючи концепт як будь-яку дискретну одиницю колективної свідомості, 

яка відображає предмет реального чи матеріального світу та зберігається в 

національній пам’яті носіїв мови у вербально позначеному вигляді [13]. 

Л. О. Чернейко кваліфікує концепт як „зміст слова – і денотативний, і 

конотативний, – що відображає уявлення носіїв певної культури про характер 

явища, яке стоїть за словом у різноманітності його асоціативних зв’язків“ [210, с.75]. 

Ураховуючи думки науковців, потрібно зауважити, що засоби вербального 

семіотичного коду відіграють величезну роль у процесі пізнання навколишньої 

дійсності, накопиченні досвіду людиною, а отже, формуванні повноцінного 

впливу на співрозмовника. 

У. Чейф стверджує, що існують думки, які досить важко виразити 

словами, при об’єктивації котрих люди стикаються зі значними труднощами. 

Окрім того, на думку науковця, існують такі об’єкти, котрі не мають звичних 

„кодових“ назв. Їх позначення в мовленні також може викликати труднощі. 

Дослідник приходить до висновку, що прирівнювати знання й мову неможливо, а 

моделі людського знання, надзвичайно „прив’язані“ до мови, „навряд чи мають 
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право на існування“ [237, c. 109]. Таку думку поділяють також інші науковці, 

відзначаючи, що мова не є автономним когнітивним явищем [240, с. 1]. 

Концепт розглядають як частково вербалізовану ментальну одиницю, 

характерна ознака якої – „семіотична щільність“ або „кодова варіативність“ – 

онтологічне представлення в плані вираження цілим рядом синонімів (слів і 

словосполучень), паремій, фольклорних та літературних сюжетів, символів 

тощо [149, с. 78].  

Науковці наголошують на матеріалізації концептів за допомогою різних 

знакових репрезентацій [198, с. 1], обґрунтовуючи це тим, що концепти 

належать до тих типів ментальних одиниць, котрі мають численні репрезентації 

в різних мовах культури (живописі, музиці, танці, природній мові тощо) [199, с. 27]. 

О. С. Кубрякова вважає, що „найважливіші концепти виражені в мові, проте 

частина інформації представлена в психіці принципово іншим способом, 

тобто ментальними репрезентаціями іншого типу – образами, картинками, 

схемами“ [315, с.90–92]. У своїх подальших розвідках науковець наголошує, 

що лінгвіста повинні цікавити не лише вербальні репрезентації, а й 

невербальні, оскільки в невербальних (як і у вербальних) енграмах  містяться 

одночасно знання і мови, і світу як такого [104, с. 108].  

Визнання інтерсеміотичної репрезентації концептів пояснюється тим, що 

„концепт може апелювати до цілого ряду синонімів, лексико-семантичних 

полів, паремій, прецедентних імен, символів, витворів мистецтва, ритуалів, 

об’єктів матеріальної та духовної культури. Широку семіотичну гаму 

концепту пов’язують з його значимістю для лінгвокультурного колективу, а 

також з аксіологічною і теоретичною цінністю того позамовного явища, яке 

втілене у всьому його когнітивно-семантичному об’ємі [149, с. 267].  

Зважаючи на це, ми повністю поділяємо думку А. М. Приходька про те, 

що концепт є дисперсним ментальним утворенням і, будучи „розсіяним“ серед 

мовних знаків, він може втілюватися чи реалізовуватися низкою вербальних 
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та навіть невербальних знаків і виникати як кодово-варіативне явище, яке в 

кожному акті реалізації зберігає своє тіло, проте змінює „одяг“ [149, с. 78]. 

Такі судження дослідника дають нам підставу говорити про кодову 

варіативність концептів і розглядати їх як частково вербалізовані ментальні 

одиниці.  

Визнання репрезентації смислу через невербальні засоби в писемній 

комунікації науковці пов’язують з іменем А. Пайвіо, котрий висунув ідею 

подвійного кодування інформації, поділяючи репрезентації на вербальні та 

образні [282, с. 176–206]. Проте про можливість кодово гетерогенного кодування 

письмової інформації американський психолог Р. Арнхейм говорив ще в 1971 р., 

зауважуючи, що поняття мають не лише словесне вираження, вони з тим 

самим, навіть більшим, успіхом можуть бути виражені в зображенні, 

оскільки те, що доступне наочній уяві, може піддаватися людському 

розумінню [11, с. 78–79].  

Про важливість різнокодових засобів для формування смислу тексту 

висловлюються В. Шнотц і М. Баннерт, зазначаючи, що вербальні одиниці, 

зображення й діаграми, доповнюючи одне одного, у різний спосіб долучаються до 

побудови множинних ментальних репрезентацій [290, с. 68]. У таких текстах 

вербально виражений смисл не завжди повністю відображає наміри адресанта, 

формуючи у свідомості адресата лакуни, уміст котрих допомагають заповнити 

невербальні знаки, які є носіями певного концептуального смислу. Узагальнюючи 

вищенаведені міркування, хочемо наголосити на тому, що для правильного 

декодування семіотично гетерогенного контенту у полікодових текстах 

потрібно виходити за рамки власне мовного коду та враховувати невербальні 

засоби екстеріоризації концептів і концептуального смислу. 

Сьогодні, в епоху масової візуалізації, можна сміливо стверджувати, що 

семантичний потенціал невербальних компонентів нічим не поступається 

семантиці слова, а інколи швидше сприймається та підлягає декодуванню, 
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ніж вербальний текст. Ураховуючи полікодовий, тобто семіотично 

гетерогенний характер сучасної комунікації, уважаємо, що концепти як 

кванти представлення знань можуть бути виражені за допомогою таких 

невербальних засобів, як фотографії, піктограми, смайли, емотикони, які 

вносять у структуру концепту ціннісно-образні та культурно-етнічні 

характеристики, необхідні для декодування концептуального смислу. 

У лінгвістиці та лінгвоконцептології можливість звернення до одного й 

того самого концепту за допомогою знаків різних семіотичних систем називають 

„поліапельованістю“ [183, с. 42]. Науковці важають, що існує безліч способів 

ментальної апеляції концепту до засобів („вихід iз концепту“) і, відповідно, 

мовних засобів презентації одного й того самого концепту („вхід у концепт“): 

за допомогою одиниць різних рівнів – лексем, фразеологізмів, вільних 

словосполучень тощо. Найбільш актуальні концепти реалізуються не лише у 

вербальних, але й у невербальних одиницях [147, с. 107].  

Про поліапельованість до концептів через коди різних семіотичних 

систем говорить і В. І. Карасик: вираження концепту – це вся сукупність 

мовних та немовних засобів, які прямо чи непрямо ілюструють, уточнюють і 

розвивають його зміст [87, с. 110]. Виокремлюють такі техніки семіотичної 

реалізації концептів, як об’єктивація, суб’єктивація та версифікація [149, с. 81]. 

Об’єктивація й суб’єктивація мають вербальну форму екстериорізації, тоді як 

в основу версифікації покладено невербальний код.  

Об’єктивація концепту – парадигматичний спосіб його відображення за 

допомогою мовних одиниць. Лінгвісти вважають, що більшість концептів 

номінується лексичним методом, менша їх частина – синтаксичним та 

фразеологічним. Лексична об’єктивація концепту є найпродуктивнішим 

способом його вербальної матеріалізації через лексичні одиниці, переважно 

іменники. Синтаксична об’єктивація актуалізується через словосполучення, а 

фразеологічна – через фразеологічні одиниці. Словесна (лексемна) і надсловесна 

(словосполучення, сталі вирази) форми реалізації концептів є їхніми первинними 
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номінаціями. Суб’єктивація (профілізація) – синтагматичний спосіб 

„портретування“ концепту з використанням різноманітних засобів та технік, 

які конкретизують і доповнюють його культурну значимість, у результаті 

чого концепту надається певний профіль. До найпоширеніших технік 

суб’єктивізації концептів відносять прийоми застосування паремій, 

синонімів, алюзій і метафор [149, с. 81–84]. Техніка суб’єктивації концепту 

через відповідні прийоми вважається його вторинною номінацією. 

Один із різновидів невербальної версифікації концептів, як стверджує 

А. М. Приходько, – візуалізація [149, с. 95]. Оскільки візуально може 

сприйматись і вербальна інформація, пропонуємо різновидом невербальної 

версифікації концептів називати іконізацію – ідентичне чи майже ідентичне 

уподібнення позначуваному об’єкту, декодування якого можливе через 

перцептивне та семантичне сприйняття.  

Перцептивне сприйняття допомагає виявити концепти, які легко декодуються з 

невербально поданої інформації (міміка, погляд), тобто є очевидними для 

реципієнта. Це стосується, передусім, концептів, які позначають емоції: FREUDE 

(РАДІСТЬ), GLÜCK (ЩАСТЯ), WOHLFÜHLEN (ХОРОШЕ САМОПОЧУТТЯ), 

SPASS (ЗАДОВОЛЕННЯ), ANGST (СТРАХ) тощо. Семантичне сприйняття 

залежить від застосування фонових знань, проведення паралелей і встановлення 

асоціацій з іконічно представленою інформацією. Для успішного декодування 

пропонованого смислу реципієнт повинен ідентифікувати особу, зображену 

на фотографії, або ж впізнати відому фразу. Зважаючи на те, що кожен 

потенційний споживач є індивідуальністю, а семантика зображення 

характеризується значно меншою чіткістю, ніж семантика мовних знаків, 

можна припустити, що концепти, виділені шляхом семантичного декодування 

запропонованих зображень, різнитимуться від адресата до адресата.  

Характер іконічних засобів як носіїв концептуального смислу в текстах 

писемної комунікації, у тому числі й рекламної, на сьогодні недостатньо 
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досліджений. Що стосується, наприклад, усної комунікації, то основним 

способом паралінгвальної упаковки концептів науковці вважають 

етноспецифічний, котрий зумовлює конвенціоналізовані норми жестикуляції 

та їх національно марковану інтенсивність [147, с. 124]. Таку думку 

дослідників можна пояснити орієнтацією усної комунікації на представників, 

передусім, одного етносу, які, завдяки безпосередньому контакту й 

культурним знанням, добре розуміють один одного. Етнокультурні жести 

формують семантичну мову невербальних засобів усної комунікації. 

Писемна ж комунікація має ширше коло адресатів, у тому числі й  

полікультурних, тому арсенал її невербальних засобів, на нашу думку, 

відзначається поліетнічним і конвенційно-стереотипним характером 

(наприклад, усмішка в різних культурах сигналізує про концепти ЩАСТЯ, 

РАДІСТЬ, ЗАДОВОЛЕННЯ тощо). Інтегровані в текст засоби іконізації – 

фотографії, піктограми, емотикони тощо – є загальновідомими не лише для 

представників однієї лінгвоспільноти, а й для широкого полікультурного 

кола адресатів, що значно полегшує їх інтерпретацію. 

А. М. Приходько підкреслює важливість невербальних знаків у вираженні 

концепту й виокремлює два види їх невербальної версифікації – автономну 

(власне невербальне втілення) та комітативну (невербальний супровід 

вербально вираженого концепту) [147, с. 123; 149, с. 94]. Автономна версифікація 

концептів характерна для текстів, у яких різнокодові елементи вступають у 

відношення взаємозалежності, і текстів із домінуванням невербальних 

елементів, у яких вербально кодована інформація представлена в мінімальному 

обсязі (короткий слоган, назва торгової марки чи логотип), а основне 

смислове навантаження покладено саме на невербальні засоби. Комітативна 

версифікація концептів притаманна текстам, у яких вербальні й невербальні 

засоби дублюють або доповнюють один одного, передаючи той самий смисл. 

У цих випадках можна говорити про те, що „візуалізація не є новим ім’ям 
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концепту та не новим концептом, а його дублюванням іконічним знаком, у 

результаті чого відбувається ніби подвійна семіотична об’єктивація – 

вербальна  (оперує вербальними знаками) і невербальна (оперує іконічними 

знаками)“ [148, с. 145]. 

У цій науковій розвідці наголошуємо на тому, що в сучасну епоху 

полікодової комунікації об’єктиваторами знань, а отже й концептів, виступають 

гібридні вербально-невербальні структури, які повинні піддаватися 

концептуальному аналізу під час виокремлення способів об’єктивації 

концептів, виділення концептуальних домінант тощо.  

 

2.3. Вербальна об’єктивація ключових концептів у німецькомовній 

комерційній рекламі 

 

Концепти, які мають найбільшу частотність прояву в дискурсах, відображають 

ключові ідеї та цінності лінгвоспільноти, є ключовими концептами культури 

(В. А. Маслова), культурними домінантами (В. І. Карасик) або ж концептуальними 

домінантами (А. М. Приходько). Під ключовими концептами пропонуємо, за 

В. А. Масловою, розуміти такі „зумовлені відповідною культурою ядерні 

одиниці картини світу, що мають екзистенціальну значущість як для окремо 

взятої мовної особистості, так і лінгвокультурної спільноти в цілому“ [122, с. 51]. 

Кількість ключових концептів, які належать певній лінгвокультурі, не є 

фіксованою, вона може доповнюватися новими цінностями, що з’являються в 

соціумі в той чи інший період часу.  

Комерційна реклама не є винятком й інкорпорує концептуальні 

домінанти, які „закріплюють у мові базові поняття духовного життя 

суспільства“ [41, с. 263]. Підвищення інтересу науковців до виокремлення 

ключових концептів можна пояснити, по-перше, важливістю цих ментальних 

утворень для розуміння менталітету нації чи виявлення стереотипів, які 
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панують у певній  лінгвокультурі; по-друге – їх значимістю для відповідної 

лінгвоспільноти в плані формування культурних цінностей, по-третє – 

здатністю впливати на свідомість окремих індивідів і суспільства в цілому, 

модифікувати їхню поведінку, ставлення до того, що відбувається навколо. 

Культура та менталітет нації вербалізуються в мові, тому вона є природною й 

основною формою функціонування концептів. Описати концепт можна через 

аналіз засобів його вербальної об’єктивації, сукупність яких формує номінативне 

поле концепту. Основне завдання дослідника полягає в отриманні вичерпного 

списку мовних одиниць, які об’єктивують досліджуваний ним концепт як 

ментальну одиницю в певний період розвитку суспільства, тобто аналіз його 

номінативного поля. 

Номінативне поле концепту неоднорідне й уключає: 1) прямі номінації 

концепту (ключове слово-репрезентант концепту, що вибирається особою в 

ролі імені концепту та імені номінативного поля, і його системні синоніми); 

2) похідні номінації концепту (переносні, похідні); 3) спільнокореневі слова, 

одиниці різних частин мови; 4) контекстуальні синоніми; 5) індивідуально-

авторські номінації; 6) стійкі словосполучення, синонімічні ключовому слову; 

7) фразесполучення, які включають ім’я концепту; 8) паремії (прислів’я, 

приказки, афоризми); 9) метафоричні номінації; 10) стійкі порівняння з 

ключовим словом; 11) вільні словосполучення, що номінують ті чи інші ознаки, 

котрі характеризують концепт та інші засоби [144, c. 48–49]. Концепти 

об’єктивуються в мові, передусім, за допомогою лексем, які утворюють 

семантичне ядро концепту, тобто є його прямими номінаціями. Лексемами 

прямої номінації концепту найчастіше є субстантивовані форми ключового 

слова. Лексеми вторинної номінації концепту належать до периферії засобів 

його репрезентації, допомагають розкрити суть конкретного ментального 

утворення, проте є менш визначальними під час виявлення ключових 

концептів певного виду дискурсу. 
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Висока частотність апелятивності до того чи іншого концепту в 

рекламних текстах свідчать про його актуальність: чим частіше повторюється 

концепт через засоби як прямої, так і вторинної номінації, тим активнішою є 

його трансльованість у системі лінгвокультури, що дає змогу віднести цей 

концепт до концептополя певного виду реклами та до числа ключових 

ціннісних домінант, що формують концептосферу рекламного дискурсу. Прийомом, 

котрий уможливлює визначення ключових концептів, є рекурентність – 

частотність мовних репрезентацій концепту в мовленні [144, c. 105]. 

Рекурентність слів-репрезентантів концептів – ефективний спосіб виявлення 

домінантних концептів у тому випадку, коли ядерний репрезентант концепту 

є чітко вираженим. Окрім того, повторюватися може як лексема-репрезентант 

концепту, так і її синоніми (узуальні або контекстуальні), деривати [207, с. 200], 

які формують номінативну щільність концепту. Окреслення засобів реалізації 

концепту, дослідження їх рекурентності дає змогу систематизувати вербальні 

об’єктиватори ментальної одиниці та визначити частотність її прояву в 

дискурсі.  

За допомогою концептуального аналізу КРТ груп   „Продукти харчування 

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

„Транспортні засоби особистого користування“ визначимо ключові національно-

культурні концепти німецької лінгвоспільноти та змоделюємо „ментальний 

прообраз“ (термін О. О. Селіванової) комерційної реклами, який визначає її 

семантичні, комунікативні й прагматичні особливості.  

 

2.3.1. Ключові концепти комерційної реклами групи товарів  

„Продукти харчування та напої“ 

 

Мета комерційної реклами полягає в агітації цільової аудиторії, її 

стимулюванні до активних дій та спонуканні до придбання рекламованої 
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продукції. Завдання рекламістів – у максимально короткий термін швидко й 

ефективно апелювати до свідомості потенційних споживачів. Найбільш 

ефективними персуазивними засобами впливу в рекламній комунікації, за 

допомогою яких копірайтери формують необхідні сценарії поведінки реципієнтів, 

уважаються концепти, які, зі свого боку, є основою для формування 

стереотипів як окремих споживачів, так і суспільства в цілому. 

У процесі проведеного концептуального аналізу вербально кодованої 

інформації в КРТ групи „Продукти харчування та напої“ виявлено випадки 

моно- та поліконцептуальності. 

Моноконцептуальність характерна для КРТ із редукцією вербальної 

інформації, зумовленої відсутністю основного тексту як структурно-композиційного 

елементу, і представлена, зазвичай, у заголовках або слоганах через такі 

концепти: GESCHMACK (СМАК), WOHLFÜHLEN (ХОРОШЕ САМОПОЧУТТЯ), 

VERGNÜGEN (ЗАДОВОЛЕННЯ), GENUSS (НАСОЛОДА), NATÜRLICHKEIT 

(НАТУРАЛЬНІСТЬ), FRISCHE (СВІЖІСТЬ), NUTZEN (КОРИСТЬ), GLÜCK 

(ЩАСТЯ), SAUBERKEIT (ЧИСТОТА), SCHÖNHEIT (КРАСА), SPARSAMKEIT 

(ОЩАДЛИВІСТЬ).  

► GESCHMACK (СМАК) 

Groß im Geschmack (Emmentaler) [353];  

Sieht gut aus. Schmeckt noch besser  (Stiegel) [370];  

Folge dem wahren Geschmack (Solo) [391]; 

►GENUSS (НАСОЛОДА) 

Genuss erleben. Flensburger (Flensburger) [354]; 

► NATÜRLICHKEIT (НАТУРАЛЬНІСТЬ) 

Eine Perle der Natur (Krombacher) [376]; 

Natürliches Calcium Depot für den Tag (Aquarömer) [391]; 

► ENERGIEQUELLE (ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ) 

Du gibst alles. Holl Dir die Energie zurück (Überkinger) [402]; 
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Die Quelle unserer Kraft (Glashäger) [369]. 

Інколи моноконцептуальність можна прослідкувати в основному тексті 

реклами. Наприклад, у рекламі морепродуктів Norge апельовано до такої 

характеристики товару, як QUALITÄT (ЯКІСТЬ): 

Das wertvollste auf der Welt ist Zeit. Wir geben sie unserem Lachs. Für Lachs-

Qualität auf höchstem Niveau spielt Zeit eine entscheidende Rolle. Zeit, um zu 

lernen und Erfahrungen in über 40 Jahren zu sammeln. Zeit, sich auch um die 

kleinsten Details zu kümmern. Und Zeit für den Fisch, langsam heranzuwachsen. 

Nur so besteht die beste Qualität. Wie beim Lachs aus Norwegen (Norge) [347,       

c. 202]. 

Для КРТ групи „Продукти харчування та напої“ характерна також 

поліконцептуальність – присутність у заголовку, підзаголовку, слогані чи 

основному тексті декількох концептів, поєднаних за змістом. Аналіз фактичного 

матеріалу текстів вищеназваної групи товарів засвідчив, що найпоширенішими 

концептами, які актуалізуються в їхніх різних структурно-композиційних 

складниках, є: 

► NUTZEN – ERFRISCHUNG (КОРИСТЬ – ОСВІЖЕННЯ) 

Weniger Zucker, mehr Erfrischung (Almdudler) [328];  

► ERFRISCHUNG – GESCHMACK (ОСВІЖЕННЯ – СМАК) 

Frische, die man schmeckt (Hella) [373];   

► GESCHMACK – ERHOLUNG (СМАК – ВІДПОЧИНОК) 

Grande Geschmack, grande Auszeit (Gala) [365, с. 98]. 

► ENERGIEQUELLE – NUTZEN (ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ – КОРИСТЬ)  

Aqua Römer – mein Bärenstarkwasser mit viel Calcium (Aquarömer) [331]; 

► GESCHMACK – NUTZEN (СМАК – КОРИСТЬ)  

Echter Geschmack - zero Zucker (Coca Cola zero) [370] . 

У КРТ, у яких присутній основний текст, помітна тенденція до 

вербалізації трьох і більше концептів. Отже, поліконцептуальність у РТ 



 
 

108 

групи товарів „Продукти харчування та напої“ імплементована через такі 

концепти: 

► GENUSS – KALORIENGEHALT – GESCHMACK (ЗАДОВОЛЕННЯ – 

УМІСТ КАЛОРІЙ – СМАК):  

Voller Genuss, wie Sie ihn lieben – nur leichter. Für die Herstellung von 

Leerdammer Lèger verwenden wir ausschließlich fettarme Milch. Das Resultat – 

typisch mild-nussiger Leerdammer-Geschmack – bei nur 17 % Fett absolut 

(Leerdammer Lèger) [379]; 

► GESCHMACK – QUALITÄT – NATÜRLICHKEIT  (СМАК – 

ЯКІСТЬ – НАТУРАЛЬНІСТЬ): 

Wo unser Erdbeerjoghurt seinen echten Geschmack her hat, liegt doch auf der 

Hand. Wir von Landliebe achten aus voller Überzeugung auf hohe Qualität und 

natürliche Zutaten. Daher verwenden wir für unseren Erdbeerjoghurt stets nur 

erlesene Früchte und natürliches Fruchtaroma aus echten Erdbeeren 

(Landliebe) [378]; 

► SAUBERKEIT – KRAFT – NUTZEN – NATÜRLICHKEIT 

(ЧИСТОТА – СИЛА – КОРИСТЬ – НАТУРАЛЬНІСТЬ): 

Die reine Kraft der Alpen. Besonders rein mit Minerallien angereichert. Aus 

der Tiefe der bayerischen Alpen (Adelholzener) [370]; 

► STÄRKE – UNTERSTÜTZUNG – NUTZEN – WOHLFÜHLEN – 

GESCHMACK (СИЛА – ПІДТРИМКА – КОРИСТЬ – ХОРОШЕ 

САМОПОЧУТТЯ – СМАК) 

Selbst starke Männer brauchen Unterstützung. Ein starkes Team Bifidus 

Drinks unterstützen die Abwehrkräfte, Bifidus Joghurt die Verdauung. Beide sind 

angereichert mit probiotischen Milchsäurenbakterien. Diese wirken sich positiv 

auf die Darmflora aus. Lassen Sie sich Ihre tägliche Portion Wohlbefinden  

schmecken. Die leckeren Bifidus Produkte gibt es auch in verschiedenen neuen 

Geschmacksrichtungen (Bifidus) [334]. 
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У процесі аналізу проявів моно- й поліконцептуальності в 154 КРТ групи 

„Продукти харчування та напої“ виокремлено 719 лексичних одиниць, які є 

носіями концептуального смислу. За допомогою підрахунку частотності 

рекурентності слововживань лексем-об’єктиваторів концептів (ключових 

лексем-репрезентантів концептів, їх похідних, синонімів, фразеологізмів, 

паремій тощо) установлено, що концептуальними домінантами аналізованої 

групи товарів є (див. табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Ключові концепти КРТ групи товарів „Продукти харчування та напої“ 

Група товарів „Продукти харчування та напої“ 

концептуальна 

домінанта 

відсоток (%) 

у КРТ 

аналізованої 

групи 

кількість 

слововживань 

(СВ) 

GESCHMACK (СМАК) 20,4 148 СВ 

NUTZEN (КОРИСТЬ) 18,5 134 СВ 

GENUSS (НАСОЛОДА) 14,8 107 СВ 

NATÜRLICHKEIT (НАТУРАЛЬНІСТЬ) 13,0 94 СВ 

ERFRISCHUNG (ОСВІЖЕННЯ) 9,3 67 СВ 

WOHLFÜHLEN (ХОРОШЕ 

САМОПОЧУТТЯ) 

7,4 53 СВ 

GLÜCK (ЩАСТЯ), GESUNDHEIT 

(ЗДОРОВ’Я), SCHÖHNHEIT (КРАСА), 

SPARSAMKEIT (ОЩАДЛИВІСТЬ), 

SPASS (ЗАДОВОЛЕННЯ), QUALITÄT 

(ЯКІСТЬ) та інші концепти 

Кожен концепт 

< 5. 

Разом: 16,6 

 

 

Разом: 116 СВ 

 Усього: 100 Усього: 719 СВ 

Об’єктиваторами концепту GESCHMACK (СМАК) у КРТ групи 

„Продукти харчування та напої“ є: 
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– лексема-репрезентант Geschmack та її похідні Wohlgeschmack, 

Geschmackrichtung, schmackhaft, geschmackvoll, wohlschmeckend, schmecken, 

abschmecken: 

Echter Geschmack. Null Zucker. Null Kompromisse (Coca Cola) [370]; 

Frische, die man schmeckt (Hella) [373]; 

– синоніми й контекстуальні синоніми: appetitlich, lecker, köstlich, 

ausgezeichnet, herrlich, versuchen, kosten, reich sein an D. 

      Natürlich köstlich! Bio Primo bringt gesunde Abwechslung in Ihren 

Speisesalat (Maiswaffeln Bio) [335, c. 69]; 

Hohes C Vital ist ein natürliches Fruchtgetränk, leicht zu trinken und erfrischend 

im Geschmack. Die leckere Kombination aus Früchten und sorgfältig abgestimmten 

natürlichen Pflanzenextrakten leistet einen wichtigen Beitrag für Ihr Wohlfühlen 

von innen (Hohes C Vital) [345, с. 67]. 

Концепт NUTZEN (КОРИСТЬ) у КРТ „Продукти харчування та напої“ 

рідко одержує об’єктивацію через лексичні одиниці прямої номінації (Nutzen, 

nützlich, nutzbringend, Nutzen bringen). Його об’єктиваторами виступають, 

зазвичай, лексеми вторинної номінації – синоніми та контекстуальні синоніми 

(Plus, Vorteil, Vorzug, hilfreich, günstig, gesund, ohne künstliche Farb- und 

Konservierungsstoffe, Gentechnik-frei, reich sein an D., angereichert sein mit D, 

sich auf etw. positiv wirken), які імпліцитно вказують на користь від споживання 

рекламованої продукції. 

Meine Schönheit kommt von innen. Besonders reich an natürlichem Calcium 

über 620 mg/l (Steinsieker) [397].; 

Bio Primo bringt gesunde Abwechslung in Ihren Speisesalat. Über 200 

zertifizierte Bio-Produkte – aus kontrolliert biologischem Anbau – ohne  künstliche 

Farb- und Konservierungsstoffe und gemäß den gesetzlichen Vorschriften 

Gentechnik-frei (Maiswaffeln Bio) [335, c. 69]; 
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Концепт NATÜRLICHKEIT (КОРИСТЬ) репрезентовано у КРТ за допомогою: 

– одиниці прямої номінації Natürlichkeit та її похідних Natur, natürlich, 

Perle der Natur, Kraft der Natur: 

Reich an natürlichem Vitamin C. Angereichert mit 7 weiteren Vitaminen.  

Ohne Zusatz von Zucker (Hohes C) [335, с. 197];  

Mit dem natürlich hohen Hydrogencarbonat-Gehalt von 1.846 mg/l 

neutralisiert Staatl Fachingen überschüssige Säure im Magen und unterstützt so 

die Säure-Balance (Staatl Fachingen) [391]; 

– синонімічних прикметників rein, echt: 

Die reine Kraft der Alpen (Adelholzener) [391]. 

Об’єктивація концепту GENUSS (ЗАДОВОЛЕННЯ) у КРТ аналізованої 

групи товарів здійснюється через одиницю прямої номінації Genuss: Wenn 

der Genuss GROß IST wird alles andere klein. Leerdammer. Genuss geht vor 

(Leerdammer) [379] та її похідні Eisgenuss, Käsegenuss, genießen, in den Genuss 

kommen: Kleine Auszeit, großer Eisgenuss (Milka) [370]. 

Концепт ERFRISCHUNG (ОСВІЖЕННЯ) у КРТ групи „Продукти 

харчування та напої“ екстеріоризується через лексему прямої номінації Erfrischung і 

її похідні Erfrischungsgetränk, Frische, frisch, sommerfrisch, aromafrisch, 

frischfrech, knackig-frisch, überraschend frisch, erfrischend. 

Lust auf Erfrischung?Neu. Vollfruchtiger Geschmack. Mit 5,5% Grapefruit 

(Lübzer) [370];  

Endlich’n Fläschchen für alle! Das frischfreche Original                        

(Sachsen Quelle) [395]. 

Об’єктиваторами концепту WOHLFÜHLEN (ХОРОШЕ САМОПОЧУТТЯ) 

є лексема прямої номінації Wohlfühlen та її похідні Wohlbefinden, Wohlsein, 

Wohlbehagen, wohl, wohlbehalten. 

      Wohlfühlen von innen (Hohes C) [363, с. 76]; 

      Wohlfühlen hat noch nie so gut geschmeckt! (Activia) [348]; 



 
 

112 

Was gibt es Schöneres, als magische Momente des Glücks mit seinen besten 

Freunden zu erleben, ein frisches Schützengarten-Bier zu teilen und die ganze Welt 

daran teilhaben zu lassen. Zum Wohl! (Schützengarten) [396]. 

 

2.3.2. Ключові концепти комерційної реклами групи товарів 

„Косметика та парфумерія“ 

 

У процесі концептуального аналізу КРТ групи „Косметика та парфумерія“ 

виявлено лексичні одиниці, які об’єктивують такі концептуальні цінності, як: 

PFLEGE (ДОГЛЯД), SCHÖNHEIT (КРАСА), REGENERATION (ВІДНОВЛЕННЯ), 

SCHUTZ (ЗАХИСТ), NATÜRLICHKEIT (НАТУРАЛЬНІСТЬ), GESUNDHEIT 

(ЗДОРОВ’Я), KRAFT (СИЛА), SAUBERKEIT (ЧИСТОТА), SPARSAMKEIT 

(ОЩАДЛИВІСТЬ), INNOVATION (ІННОВАЦІЯ): 

► REGENERATION / RENAISSANCE (ВІДНОВЛЕННЯ)   

AGE PERFECT ZELL-RENAISSANCE. Eine wahre Renaissance für meine 

Haut (Age Perfect L′orèal) [370];  

Die multiaktive Creme reduziert das Erscheinungsbild von Linien und Falten. 

Nach  nur 4 Wochen sagen 96% der Frauen, dass sich ihre Haut straffer anfühlt  

(Estee Lauder) [362, c. 5]; 

► SCHUTZ (ЗАХИСТ) 

Die atmungsaktive Formulierung schützt die Haut vor schädlichen Umwelteinflüssen, 

wie Luftverschmutzung und UV-Schaden (Astor) [363 с. 73]; 

► PFLEGE – REGENERATION (ДОГЛЯД – ВІДНОВЛЕННЯ) 

Ihr perfektes Team. Serum+Feuchtigkeitspflege. Eine perfekte Synergie. Unsere 

intelligente Feuchtigkeitspflege schenkt Ihnen eine wunderbar frische Ausstrahlung. Sie 

hilft Linien und Falten sichtbar zu reduzieren. Für einen ebenmäßigen Teint. Das 

Serum optimiert die Feuchtigkeitspflege. Es kann besonders tief eindringen, um 

vorzeitiger Hautalterung frühzeitig entgegenzuwirken. Holen Sie sich die beiden in 

Ihr Team (Clinique) [365, с. 37]; 
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► PFLEGE – SAUBERKEIT – REGENERATION (ДОГЛЯД – 

ЧИСТОТА – ВІДНОВЛЕННЯ) 

Die 1. Pflege gegen Hautunreinheiten von Vichy, die auch Falten mildet 

(Vichy) [358, с. 67]; 

► VERJUNGUNG – PFLEGE – SAUBERKEIT – SCHÖNHEIT 

(ОМОЛОДЖЕННЯ – ДОГЛЯД – ЧИСТОТА – КРАСА) 

Unsere exlusive Anti-Aging-Pflegeserie stimuliert die Zellerneuerung, glättet 

das Hautbild und definiert die Konturen. Die Haut erscheint reiner und glatter – 

einfach schöner (Vichy) [358, с. 67]. 

У процесі суцільної вибірки КРТ групи „Косметика та парфумерія“ 

проаналізовано 184 тексти, виокремлено 920 лексем та виявлено такі ключові 

концепти (див. табл. 2.2.). 

Таблиця 2.2 

Ключові концепти КРТ групи товарів „Косметика та парфумерія“ 

Група товарів „Косметика та парфумерія“ 

Концептуальна 

домінанта 

Відсоток (%)  

у КРТ 

аналізованої 

групи 

Кількість 

слововживань 

(СВ) 

PFLEGE (ДОГЛЯД) 25,7 236 СВ 

NATÜRLICHKEIT (НАТУРАЛЬНІСТЬ)  18,0 165 СВ 

REGENERATION (ВІДНОВЛЕННЯ)  17,2 158 СВ 

SCHÖNHEIT (КРАСА)  12,8 117 СВ 

SCHUTZ (ЗАХИСТ)  8,5 78 СВ 

INNOVATION (ІННОВАЦІЯ)  6,5 60 СВ 

GESUNDHEIT (ЗДОРОВ’Я), KRAFT 

(СИЛА), SAUBERKEIT (ЧИСТОТА), 

SPARSAMKEIT (ОЩАДЛИВІСТЬ) та 

інші концепти 

Кожен концепт 

< 5. 

Разом: 11,3 

 

 

Разом: 105 СВ 

 Усього: 100 Усього: 920 СВ 
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Об’єктивація ключових концептів групи товарів „Косметика та парфумерія“ 

здійснюється через лексеми-номінатори домінантних цінностей, їх похідні й 

синоніми. 

Концепт PFLEGE (ДОГЛЯД) актуалізується через: 

– лексему-номінатор Pflege та її похідні Hautpflege, Nachtpflege, pflegen, 

pflegerisch, gepflegt, pflegend. 

Schlafen Sie sich schön! Wenn Sie schlafen, erholt sich Ihre Haut von den 

Strapazen des Tages. Dazu benötigt sie eine andere Pflege als tagsüber. Nivea 

Visage bietet Ihnen die optimale Nachtpflege zur Regeneration Ihrer Haut, damit 

Sie erfrischt und strahlend aufwachen. Welche Hautpflege passt zu Ihrer Haut? 

(Nivea) [385]; 

Wenn Frauen mindestens vier Dinge gleichzeitig tun können. Warum nicht 

auch ihre Hautpflege? (Vichy) [335, c. 23]; 

Sanfte Hafermilch. Unser Sanftestes Pflege-Rezept für empfindliches Haar und 

Kopfhaut (Vichy) [356, c. 77]; 

– синоніми beruhigen, sorgen für Akk., versorgt sein mit D., verfeinen, sich 

kümmern um Akk. та контекстуальні синоніми: 

Mandel sensitiv Körperpflegeserie: bringt die Haut zurück in ihr natürliche 

Gleichgewicht; beruhigt zu Irritationen neigende Haut; versorgt nachhaltig mit 

Feuchtigkeit (Weleda) [359, с. 67]. 

Актуалізаторами концепту NATÜRLICHKEIT (НАТУРАЛЬНІСТЬ) є 

лексема-номінатор Natürlichkeit та її похідні natürlich, Natur-Kosmetik, naturhaft, 

naturnah, naturell. 

Effektive Natur-kosmetik: mit Pflanzenextrakten, aus ökologischen Anbau, mit 

Tiefenquellwasser, ohne Tierextrakte (Annemarie Börlind) [365, c. 29]; 

Die reichhaltige Feuchtigkeitspflege in Creme-Gel Textur wird sofort von der 

Haut aufgenommen und steigert dort die natürliche Produktion von Hyaluronsäure 

(Clinique) [347, c. 11]. 

Концепт REGENERATION (ВІДНОВЛЕННЯ) екстеріоризується за 

допомогою лексеми-номінатора Regeneration, її похідних regenerieren, regeneriert 
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і синонімів Renaissance, Reaktivieren, reaktivieren, Reduzierung, Erneuerung, 

erneuern, Repair, reparieren, repariert, Vitality, Vitalisierung, Revitalizing, 

revitalisieren, festigen, stimulieren, glätten: 

Beschleunigen Sie die Regeneration ihrer Haut (Age Perfect L′orèal) [335, c. 3];  

Reaktivieren Sie Jugendlichkeit ihrer Haut (Vichy) [335, c. 22]. 

Концепт SCHÖNHEIT (КРАСА) об’єктивує лексема прямої номінації 

Schönheit, її похідні schön, bildschön, verschönern та синоніми beauty, 

perfekt/strahlend/beauty/attraktiv/verführerisch aussehen, perfektionieren: 

Für jedes Alter – der erste Schritt in jedem Lancôme Pflegeritual. Lancôme 

enthüllt die Schönheit der Haut durch die Kraft des Lichts. Jedes innovatives 

Serum belebt die jugendliche Ausstrahlung Ihrer Haut innerhalb von nur 7 Tagen. 

Zeigen Sie, dass Schönheit keine Frage des Alters ist (Lancôme) [381, с. 3]; 

4 Millionen neue Zellen jeden Tag: vitalisierter, fester, sichtbar verschönert – 

eine Haut wie neu geboren (Age Perfect L′orèal) [370]. 

Концепт INNOVATION (ІННОВАЦІЯ) актуалізує лексема прямої номінації 

Innovation, похідний від неї прикметних innovativ і синонімічний прикметник neu. 

Ein mit der Kraft von zwei. Double Serum Age Control. Einzigartig durch die 

Clarins Pflanzenforschung konzentriert das innovative Zwei-Phasen Serum 20 der 

leistungsstärkten Pflanzenextrakten in einer umfassenden Intensivpflege (Clarins 

Double Serum) [343]. 

 

2.3.3. Ключові концепти  комерційної реклами групи товарів 

„Посуд та побутова техніка“ 

 

У процесі аналізу КРТ групи товарів „Посуд та побутова техніка“ 

зафіксовано такі концептуальні цінності: QUALITÄT (ЯКІСТЬ), PFLEGE 

(ДОГЛЯД), SAUBERKEIT (ЧИСТОТА), LUXUS РОЗКІШ), HARMONIE 

(ГАРМОНІЯ), WOHLFÜHLEN (ХОРОШЕ САМОПОЧУТТЯ), SPARSAMKEIT 

(ОЩАДЛИВІСТЬ), GUTES DESIGN (ХОРОШИЙ ДИЗАЙН), GENUSS 
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(НАСОЛОДА), KOMFORT (КОМФОРТ), INNOVATION (ІННОВАЦІЯ), 

AKTUALITÄT (АКТУАЛЬНІСТЬ) тощо. 

► КОМFORT – QUALITÄT (КОМФОРТ – ЯКІСТЬ): 

Für glanzvolle Auftritte – komfortabel in der Bedienung, überzeugend im 

Ergebnis (Miele) [383]; 

Die Komfort-Revolution von Miele: Die neue, patentierte 3D-Besteckschublade. 

Mit der neuen Geschirrspüler Generation eröffnet Miele eine neue Dimension 

(Miele) [383]; 

► PFLEGE – QALITÄT – SPARSAMKEIT (ДОГЛЯД – ЯКІСТЬ – 

ОЩАДЛИВІСТЬ): 

Erleben Sie perfekte Momente mit perfekt gepflegter Wäsche. Denn die neue 

Miele mit AutoDos – Modul dosiert automatisch die richtige Menge an Flüssig- 

oder Pulverwaschmittel – und spart bis zu 30% Waschmittel. Nach dem Waschvorgang 

glättet SteamCare ihre Wäsche mit 3 verschiedenen Bedampfungsarten und 

reduziert den Bügelaufwand um bis zu 50%. So erhalten Sie perfektes 

Waschergebnis – Tag für Tag (Miele) ) [383]; 

► SAUBERKEIT – QUALITÄT – SICHERHEIT – SPARSAMKEIT 

(ЧИСТОТА – ЯКІСТЬ – БЕЗПЕКА – ОЩАДЛИВІСТЬ):  

Cleanmaxx strahlende Sauberkeit. Dampfbügeleisen Aqua Plus mit 

automatischem Nachfüllsystem. Leistungsstarkes Dampfbügeleisen mit kratzfester 

Spezial-Keramik-Leichtlaufsohle. Mit Sicherheitssensor. Automatische Dampfstoß-

Abschaltung beim Loslassen und Wiedereinschalten bei Bewegung – sparrt 

zusätzlich Energie (Cleanmaxx) [370].  

► WOHLGEFÜHL – GUTES DESIGN (НАСОЛОДА – ХОРОШИЙ 

ДИЗАЙН):  

Fließende Formen laden zum Berühren ein. Denn gutes Design ist nicht nur 

Ansichtssache (Kahla Elixyr) [375]. 

Проаналізувавши концептуальне наповнення 120 рекламних текстів 

групи товарів „Посуд та побутова техніка“, ми виокремили 490 лексем 

прямої й вторинної номінацій тих ментальних одиниць, котрі трапляються в 
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КРТ аналізованої групи товарів. Підрахунок рекурентності лексем-номінаторів 

концептів та їх синонімів засвідчив, що в рекламі посуду й побудової техніки увагу 

рекламістів сконцентрована на таких ключових концептах, як (див. табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Ключові концепти КРТ групи товарів „Посуд та побутова техніка“ 

Група товарів „Посуд та побутова техніка“ 

концептуальна домінанта 

відсоток (%) у 

КРТ аналізованої 

групи 

Кількість 

слововживань 

(СВ) 

QUALITÄT (ЯКІСТЬ) 20,0 98 СВ 

SPARSAMKEIT (ОЩАДЛИВІСТЬ) 16,04 78 СВ 

WOHLFÜHLEN  

(ХОРОШЕ САМОПОЧУТТЯ)  

12,04 59 СВ 

INNOVATION (ІННОВАЦІЯ)  7,9 39 СВ 

KOMFORT (КОМФОРТ) 7,14 35 СВ 

SAUBERKEIT (ЧИСТОТА) 6,5 60 СВ 

PFLEGE (ДОГЛЯД), EMOTIONALITÄT 

(ЕМОЦІЙНІСТЬ), TREUE (ВІРНІСТЬ), 

EXKLUSIVITÄT (ЕКСКЛЮЗИВНІСТЬ), 

KREATIVITÄT (КРЕАТИВНІСТЬ) та інші 

Кожен концепт 

< 5 

Разом: 25,2 

 

 

Разом: 121 СВ 

 Усього: 100 Усього: 490 СВ 

Концепт QUALITÄT (ЯКІСТЬ) екстеріоризовано за допомогою: 

– іменника Qualität у функції лексеми-репрезентанта зазначеного концепту: 

Qualität und Nachhaltigkeit werden bei Miele großgeschrieben. Miele 

Geschirrspüler bieten Ihnen beste Reinigungsleistung bei besonderer Energieeffizienz  

(Miele) [383]; 

– численних синонімів і контекстуальних синонімів: gut, hoch, hochwertig, 

ausgezeichnet, überzeugend (überzeugend im Ergebnis), perfekt (perfektes 
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Ergebnis, perfekte Kombinierbarkeit), hochwertig (hochwertige Materialien), 

blizsauber (blizsauberes Programm) тощо: 

Ausgezeichnete Qualität trifft auf innovative Technologie und zeitloses Design: 

mit Einbaugeretän von Miele wird Ihre Vision einer perfekten Küche Wirklichkeit 

(Miele) [383]; 

Miele Geschirrspüler bieten Ihnen beste Reinigungsleistung bei besonderer 

Energieeffizienz (Miele) [383]; 

Hohe Gestaltungsvielfalt. Hochwertig verarbeitet aus sorgfältig ausgewählten 

Materialien (Mondo) [364, c. 90]. 

Концепт SPARSAMKEIT (ОЩАДЛИВІСТЬ) у КРТ аналізованої групи 

номіновано за допомогою: 

– лексеми-імені концепту Sparsamkeit та її похідних sparsam, sparen. 

Jetzt clever sparen! Mit Miele Waschmittel-Abo bis zu 200 Euro Preisvorteil 

(Miele) [383]; 

– синонімів: kostenlos, gratis, zu attraktiven Aktionspreisen, bei geringem 

Energieverbrauch, besondere Energieeffizienz, Top-Preis, günstiger Preis, 

Preisvorteil, schonen, zurücklegen: 

Ein Jahr Waschmittel gratis! (Miele) [383]; 

Jetzt nur für kurze Zeit mit einem Preisvorteil von 100,-! (Miele) [383]; 

W Classic – clever sparen. Ihre neue Miele Waschmaschine statt € 799, - ⃰ jetzt 

schon ab € 599, - ⃰. Bis zu € 200, - Presvorteil (Miele) [383]. 

– словосполучення für nur: 

Für nur € 799 (Miele) [383]. 

Об’єктивація концепту WOHLFÜHLEN (ХОРОШЕ САМОПОЧУТТЯ) у 

КРТ „Посуд та побутова техніка“ здійснюється через лексему-ім’я концепту 

Wohlfühlen і її похідні Wohlgefühl, sich wohlfühlen: 

Möbel zum Wohlfühlen (Anrei) [348]. 

Spüren Sie einen Hauch von Luxus Elixyr erzeugt Harmonie und Wohlgefühl – 

in außergewöhnlicher Emotionalität (KahlaElixyr) [375]. 

Aufatmen und sich wohlfühlen (Aclimat) [348]. 



 
 

119 

Актуалізаторами концепту INNOVATION (ІННОВАЦІЯ) виступають 

лексема-репрезентант концепту Innovation, прикметник іnnovativ і синонім 

neu (die neue Generation, neue Dimensionen eröffnen):  

Miele. Für das, was wir besonders lieben. Höchstleistung, Kraft, Innovation. 

Der beutellose Staubsauger mit innovativer Vortex Technologie (Miele) [383]. 

Beste Miele Spülergebnisse haben jetzt einen günstigen Preis. Durch unser 

innovatives Miele Kombi-Angebot: Sie abonnieren Original Miele Geschirrspülmittel 

für zwei Jahre und sparen € 200, – beim Kauf eines Miele Aktions-Geschirrspülers 

(Miele) [383]; 

Die Faszination Küche beginnt mit Miele. Ausgezeichnete Qualität trifft auf 

innovative Technologie und zeitloses Design: Mit Einbaugeräten von Miele wird 

Ihre Vision einer perfekten Küche Wirklichkeit. Erleben Sie langanhaltende Frische, 

genussvolle Zubereitungen und brillantes Geschirr Tag für Tag (Miele) [383]; 

Концепт KOMFORT (КОМФОРТ) екстеріоризується за допомогою: 

– лексеми-імені концепту Komfort, її похідних Sitzkomfort, Liegekomfort, 

komfortabel, Komfort geben/genießen і синонімів Gemütlichkeit, Bequemlichkeit, 

bequemlich, bequem, Luxus, sorgen für Akk.:  

Flexibilität braucht man. Komfort genießt man. Miele hat man (Miele) [383]. 

Mondo Blade zeichnet sich durch sein bodennahes und hochmodernes Design 

aus. Die im Preis enthaltenen Nieren Kissen und die verstellbaren Rückenlehnen 

sorgen für jede Menge Gemütlichkeit und hohen Sitz- und Liegekomfort (Mondo 

Blade) [364, c. 16]. 

Концепт SAUBERKEIT (ЧИСТОТА) актуалізовано через лексему-

номінатор Sauberkeit, її похідні sauber, blitzsauber, sauber machen і синоніми 

blink und blank, Reinigung тощо. 

Einfach. Schön. Sauber (AEG Ergorapido) [348]. 

Quatropower System: optimale Reinigung bei geringem Energieverbrauch 

(Saturn) [370]. 
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2.3.4. Ключові концепти  комерційної реклами групи товарів 

„Транспортні засоби особистого користування“ 

 

Під час концептуального аналізу рекламних текстів групи товарів „Транспортні 

засоби особистого користування“ виокремлено низку ментальних одиниць, 

які репрезентують концептуальний смисл досліджуваних текстів, а також є 

важливими для учасників рекламної комунікації: SICHERHEIT (БЕЗПЕКА), 

BEQUEMLICHKEIT (ЗРУЧНІСТЬ), SPARSAMKEIT (ЗАОЩАДЛИВІСТЬ), 

UMWELTSCHUTZ (ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА), KOMFORT 

(КОМФОРТ), QUALITÄT (ЯКІСТЬ), GARANTIE (ГАРАНТІЯ), SPASS 

(ЗАДОВОЛЕННЯ).  

Аналіз фактичного матеріалу засвідчив апеляцію до одного, двох та 

більше концептів в одному рекламному тексті, об’єктивованих за допомогою 

різних засобів (лексем-імен концептів, їх дериватів, синонімів).  

► SPARSAMKEIT (ОЩАДЛИВІСТЬ):  

Der Mazda CX-5, jetzt mit 0% Zinzen (Mazda CX-5) [396];  

Gesamtverbrauch l /100 km: innerorts 9,1, außerorts 6,3, kombiniert 7,3 

(Nissan Evalia Tekna) [370]. 

► SICHERHEIT – KONTROLLE (БЕЗПЕКА – КОНТРОЛЬ):  

Das sicherste Auto der Kompaktklasse in Europa. Maximale Sicherheit und 

Kontrolle (Alfa Romeo Giullietta) [327]. 

► EXKLUSIVES DESIGN – KOMFORT (ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ДИЗАЙН – 

КОМФОРТ):  

Exklusives Design und der Komfort einer Limousine. Viel Licht, Platz und gute 

Übersicht: optimaler Komfort für Fahrer und Passagiere (Scudo Personnenwagen) [370].  

Geschaffen, um Ihre Zeit zu veredeln. Ford Vignale eröffnet Ihnen eine ganz 

neue Welt individueller und exklusiver Serviceleistungen (Ford) [339, c. 37]. 

► INNOVATION – SICHERHEIT – KOMFORT (ІННОВАЦІЯ – 

БЕЗПЕКА – КОМФОРТ):  
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Zahlreiche auf Wunsch erhältliche Ausstattungen wie Online Entertaintment, 

die innovative Diktierfunktion und das vollfarbige BMW Head-Up Display machen 

das Fahren noch sicherer und komfortabler (BMW 5er Touring) [337]. 

У процесі дослідження проаналізовано 140 КРТ групи „Транспортні 

засоби особистого користування“, виокремлено 580 лексем-об’єктиваторів 

концептів, підрахунок рекурентності котрих допоміг визначити домінантні 

концепти аналізованої групи товарів (див. табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

Ключові концепти КРТ групи товарів 

„Транспортні засоби особистого користування“ 

Група товарів „Транспортні засоби особистого користування“ 

концептуальна домінанта 

відсоток (%) у 

КРТ аналізованої 

групи 

кількість 

слововживань 

(СВ) 

SICHERHEIT (БЕЗПЕКА) 24,0 139 СВ 

SPARSAMKEIT (ОЩАДЛИВІСТЬ) 16,0 92 СВ 

 UMWELTSCHUTZ  

(ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА) 

12,0 70 СВ 

 BEQUEMLICHKEIT (ЗРУЧНІСТЬ) 11,0 63 СВ 

KOMFORT (КОМФОРТ) 8,2 47 СВ 

GARANTIE (ГАРАНТІЯ) 6,8 34 СВ 

GLÜCK (ЩАСТЯ), SCHÖNHEIT (КРАСА), 

GUTES DESIGN (ХОРОШИЙ ДИЗАЙН), 

QUALITÄT (ЯКІСТЬ) тощо. 

Кожен концепт 

< 5 

Разом: 22,0 

 

 

Разом: 127 СВ 

 Усього: 100 Усього: 580 СВ 

Об’єктиваторами концепту SICHERHEIT (БЕЗПЕКА) у КРТ групи 

„Транспортні засоби особистого користування“ є: 
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– лексема-репрезентант Sicherheit та її похідні sicher, sicher machen, 

sichern, Sicherheitssystem тощо.  

Maximale Sicherheit und Kontrolle durch Alfa D.N.A. (Alfa Romeo) [327]; 

Die besten Fahrer wissen: Vorschauen ist alles. Michael Schumacher fährt mit 

Mercedes-Benz Intelligent Drive. Weil auch die besten Fahrer nicht perfekt sind, 

arbeiten wir ununterbrochen an Assistenz- und Sicherheitssystem, die den Fahrer 

noch sicherer und komfortabler machen (Mercedes-Benz Intelligent Drive) [370]. 

– синоніми й контекстуальні синоніми sorgenfrei fahren, überwachen, der 

Bremsassistent, die Bremskraft optimieren, Pre-Safe Bremse, schützen, Schutz тощо. 

   Hoffentlich bremsen bald alle Autos selbstständig ab. Mercedes-Benz weist den 

Weg. Die Pre-Safe Bremse und der Bremsassistent BAS PLUS, zwei Innovationen 

von Mercedes-Benz Intelligent Drive. Vernetzt mit allen Sinnen. Der Bremsassistent 

BAS PLUS überwacht vorausfahrende und überquerende Fahrzeuge und 

optimieret in Gefahrsituationen die Bremskraft, sobald der Fahrer bremst. Zusätzlich 

kann die Pre-Safe Bremse jetzt sogar die Fußgänger erkennen und selber 

eingreifen, um sie zu schützen (Mercedes-Benz Intelligent Drive) [370]. 

Концепт SPARSAMKEIT (ОЩАДЛИВІСТЬ) у КРТ одержує об’єктивацію 

через лексичні одиниці прямої номінації Sparsamkeit, sparsam, sparen і 

вторинної номінації – синоніми та контекстуальні синоніми reduzieren, 

kostenlos, gratis, weniger Verbrauch und mehr Leistung, Preisvorteil, Rabatt, 

Aktion, Prämie für private Einzelkunden, zu attraktiven Aktionspreisen, zu 

besonders attraktiven Konditionen bestellen, flexible Finanzierung, які імпліцитно 

вказують на можливість заощадити під час придбання рекламованої продукції. 

2 Tanks. Ein Ziel: sparen! Jetzt bis zu 50 % günstiger fahren mit der Kombination 

aus Autogas und Benzinantrieb (Mazda) [370]. 

Und wenn Sie neben herausragendem Design auch auf eine flexieble 

Finanzierung Wert legen, sind Sie mit der Mazda Multioption auf dem richtigen 

Weg  (Mazda) [370]. 

Jetzt zu besonders attraktiven Kondintionen bestellen und bei Ihrem teilnehmenden 

Audipartner eine Prämie 1000 € sichern (Audi) [370]. 
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Aufs wesentliche reduziert! (Volkswagen) [370]. 

Концепт UMWELTSCHUTZ (ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА) 

репрезентовано в КРТ за допомогою одиниці прямої номінації Umweltschutz, 

її похідних schützen, Umweltschutz leisten і синонімів Klima schützen, mit Öko-

Sternen hinauspunkten тощо. 

Wählen Sie zwischen Umweltschutz und Fahrspaß – oder entscheiden Sie sich 

für beides. Der Mazda 6 Benziner schickt nicht nur beeindruckende Dynamik ins 

Rennen, sondern punktet darüber hinaus mit vier Öko-Sternen beim ADAC 

EcoTest   (Mazda6) [370]. 

Об’єктивація концепту BEQUEMLICHKEIT (ЗРУЧНІСТЬ) у КРТ аналізованої 

групи товарів здійснюється через одиницю прямої номінації Bequemlichkeit, її 

похідні bequem, bequemlich й контекстуальні синоніми, які описують 

характеристики автомобіля wendig, kleiner Wendekreis, den Weg mühelos bahnen, 

Agilität, Wendigkeit, rückenschonend, das Sitzen/Einstieg/Ausstieg erleichtern, 

kompakt тощо. 

So bequem kann praktisch sein. Als erstes und einziges Auto wurde der Opel 

Meriva mir der Gürtesiegel AGR (Aktion Gesunder Rücken) für sein Gesamtkonzept 

ausgezeichent. Seine rückenschonenden Sitze, die erhöhte Sitzposition und das 

einzigartige Türkonzept erleichtern Ihnen nicht nur den Einstieg, sondern auch das 

Sitzen auf langen Fahrten (Opel Meriva) [387]. 

Концепт KOMFORT (КОМФОРТ) у КРТ групи „Транспортні засоби 

особистого користування“ екстеріоризується через лексему прямої номінації 

Komfort, її похідні komfortabel, Komfort erzeugen і контекстуальні синоніми 

Serviceleistung, Geräumigkeit, geräumig, mehr Raum, Vergnügen, enjoy, Zeit 

veredeln тощо. 

Neue Standarts bei Komfort und Geräumigkeit durch den innovativen 

Alluminiumrahmen (Alfa Romeo) [327]. 

Der neue Škoda Superb definiert die Limousine neu. Er bietet Ihnen mehr Stil, 

mehr Raum und mehr Extras wie LTE-Internet, Parklenkassistent 3.0 und 

Smartlink (Škoda Superb) [370]. 
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Об’єктиваторами концепту GARANTIE (ГАРАНТІЯ) у КРТ є лексема 

прямої номінації Garantie і похідне ві неї дієслово garantieren. 

DIE RUNDUM – SORGLOS – GARANTIE. 5 JAHRE GARANTIE 

SERIENMÄSSIG (Volkswagen) [400]. 

Wir garantieren Qualität (Mazda) [370]. 

Виокремлення ключових концептів у КРТ кожної з аналізованих груп 

товарів уможливлює формування концептополя комерційної реклами – складової 

частини концептосфери німецької лінгвоспільноти. До ключових концептів 

КРТ кожної з аналізованих груп належать концепти, систематизовані в табл. 2.5. 

Таблиця 2.5 

Ключові концепти комерційної реклами 

 

„Продукти 

харчування та 

напої“ 

„Косметика та 

парфумерія“ 

„Побутова 

техніка“ 

„Транспортні  

засоби“ 

GESCHMACK 

 (20, 4%) 

PFLEGE 

 (25,7%) 

QUALITÄT  

(20%) 

SICHERHEIT 

 (24%) 

NUTZEN 

 (18, 5%) 

REGENERATION 

 (18%) 

SPARSAMKEIT 

(16%) 

SPARSAMKEIT  

(16%) 

GENUSS 

 (14,8%) 

NATÜRLICHKEIT  

(17,2%) 

WOHLGEFÜHL 

(12%) 

UMWELTSCHUTZ 

(12%) 

NATÜRLICHKEIT 

(13,0%) 

SCHÖNHEIT  

(12,8%) 

INNOVATION  

(8%) 

BEQUEMLICHKEIT 

(11%) 

ERFRISCHUNG 

(9,3%) 

SCHUTZ  

(8,5%) 

KOMFORT  

(7, 3%) 

KOMFORT 

 (8,2%) 

WOHLFÜHLEN 

(7,4%) 

INNOVATION  

(6,5%) 

PFLEGE 

(6,5%) 

GARANTIE  

(6%) 

16, 6% – 

концепти, які не 

досягли 5% 

11, 3% – 

концепти, які не 

досягли 5% 

25% – концепти, 

які не досягли 

5% 

22 % – концепти,  

які не досягли 5% 

Усього:100% Усього: 100% Усього: 100% Усього: 100% 
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Зіставивши виокремлені під час кількісних підрахунків ключові вербально 

кодовані концепти, ми виявили збіг деяких концептів у групах аналізованих 

рекламних текстів. У КРТ групи „Продукти харчування та напої“ і „Косметика й 

парфумерія“ важливою є апеляція до концепту NATÜRLICHKEIT 

(відповідно, 13,0 та 17,2 %). У КРТ групи „Побутова техніка“ й „Транспортні 

засоби“ збігаються два ключові концепти, які мають приблизно однакові 

відсотки актуалізації за кількістю лексичних об’єктиваторів – 

SPARSAMKEIT  (відповідно, 16 і 16 %) та KOMFORT (7,3 і 8,2 %). У КРТ 

групи „Продукти харчування та напої“ й „Побутова техніка“ важливим є 

концепт WOHLFÜHLEN (7,4 та 12 %). Окрім того, концепти PFLEGE (25,7 і 

6,5 %) та INNOVATION (6,5 і 8 %) важливі серед аудиторії адресатів КРТ 

групи „Косметика та парфумерія“ і „Побутова техніка“. 

Отже, ядро концептополя утворюють ті концепти, які є домінантними в 

кожній з аналізованих груп товарів. Концепти з меншим відсотком 

частотності розміщуються в приядерній і периферій зонах концептополя 

(див. додаток Д). Зокрема, до ядерної зони концептополя комерційної 

реклами можна віднести такі концепти, як PFLEGE (ДОГЛЯД), 

SICHERHEIT (БЕЗПЕЧНІСТЬ), GESCHMACK (СМАК), QUALITÄT 

(ЯКІСТЬ), NUTZEN (КОРИСТЬ), REGENERATION (ВІДНОВЛЕННЯ), 

NATÜRLICHKEIT (НАТУРАЛЬНІСТЬ), SPARSAMKEIT (ЗАОЩАДЛИВІСТЬ); 

до приядерної – KOMFORT (КОМФОРТ), SCHUTZ (ЗАХИСТ), GARANTIE 

(ГАРАНТІЯ), UMWELTSCHUTZ (ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА), GENUSS (НАСОЛОДА), WOHLFÜHLEN (ХОРОШЕ 

САМОПОЧУТТЯ), SCHÖNHEIT (КРАСА). Периферію концептополя 

комерційної реклами становлять концепти, частотність рекурентності котрих 

не перевищує 5 %: GLÜCK (ЩАСТЯ), GESUNDHEIT (ЗДОРОВ’Я), 

SORGEN (ТУРБОТА), ATTRAKTIVITÄT (ПРИВАБЛИВІСТЬ), EFFIZIENZ 

(ЕФЕКТИВНІСТЬ), HARMONIE (ГАРМОНІЯ), LUXUS (РОЗКІШ) тощо. 
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Проведений концептуальний аналіз досліджуваних груп товарів дозволяє 

нам зробити висновок про те, що концептуальні одиниці, які повторюються в 

текстах аналізованих груп (PFLEGЕ, SPARSAMKEIT, WOHLGEFÜHL, 

NATÜRLICHKEIT, KOMFORT, INNOVATION), і ті, що належать до 

ядерної зони концептополя комерційної реклами (PFLEGE, SICHERHEIT, 

GESCHMACK, QUALITÄT, NUTZEN, REGENERATION, 

NATÜRLICHKEIT, SPARSAMKEIT), є ключовими концептами 

німецькомовної комерційної рекламної комунікації. 

 

2.4. Невербальна версифікація концептів та їх семантична взаємодія 

із знаками вербального коду 

 

Полікодові тексти є складними конструктами в семіотичному плані. 

Знаково неоднорідна структура ПТ передбачає інтегративність різних 

семіотичних кодів (мовних, немовних, парамовних), які доповнюють або ж 

дублюють один одного. Мовні знаки в семіотично неоднорідних текстах не є 

автономними носіями смислу, тому цілком обґрунтоване твердження 

В. Є. Чернявської про те, що „вираження певного мисленнєвого змісту не 

завжди може й повинно бути пов’язаним із мовним знаком у його 

матеріальному представленні“ [213, с. 70].  

І. С. Шевченко зауважує, що проблема співвідношення слова й концепту 

на сьогодні є однією з центральних теоретичних проблем вітчизняної та 

зарубіжної когнітивної лінгвістики, хоча встановлено, що словесна номінація 

концепту не є обов’язковою умовою його існування як ментальної одиниці. 

Певна частина концептуальної інформації має звукову чи писемну фіксацію, 

тобто способи мовного вираження, а інша представлена в психіці людини 

принципово відмінним шляхом, тобто ментальними репрезентаціями іншого 

типу (образами, малюнками, схемами, мімікою, поглядом, жестами тощо) 

[218, с. 193]. 
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На думку науковців, відсутність мовного знака може отримувати знаковий 

характер і приводити в дію когнітивні процеси „в голові“ реципієнта. 

Мовний знак підтримується й підсилюється у своїй знаковій функції іншими 

знаками та кодами семіотичної системи, які створюють у своїй інтегральній 

єдності складноорганізований ментально-медіальний продукт [213, с. 70]. 

Ураховуючи вищезазначені судження, хочемо наголосити на тому, що 

включення невербальних і паравербальних знаків у семіотичний простір ПТ 

свідчить не лише про їх естетичну, а й семантичну значущість, яка сприяє 

побудові „одного візуального, структурного, смислового та функціонального 

цілого“ [6, с. 73].  

Як носії певної семантики невербальні й паравербальні одиниці 

підлягають декодуванню, а отже, й інтерпретативному та концептуальному 

аналізу. Відтак варто зазначити, що концепт може бути актуалізованим не 

лише через засоби вербального (ім’я концепту, його похідні, синоніми, 

фразеологічні й паремійні номінації тощо), а й невербального коду (фотографії, 

малюнки, схеми, піктограми тощо), які надають йому когнітивних ознак та 

формують як ментальну одиницю. 

Процес декодування невербально репрезентованого смислу тлумачать як 

перетворення сенсорних і моторних сигналів на ментальні концепти на 

основі збережених у пам’яті асоціацій [225]. На думку Ф. Бардена, між 

сигналами й концептами встановлюється недовільний та систематичний 

зв’язок, унаслідок якого, наприклад, червоні троянди породжують концепт 

„кохання“, а кросовер – „статусність“.  Науковець вважає, що для декодування 

сигналів, які потрапляють до головного мозку людини, а саме в центр 

задоволення чи орбітофронтальну кору, не має принципової різниці, за 

допомогою яких семіотичних ресурсів вони актуалізовані [225]. У такий 

спосіб під час декодування концептуального смислу ПТ чи визначення тих 

ментальних одиниць, які формують його як інформативну концептуально-

смислову єдність, потрібно враховувати всі семіотичні коди, задіяні у 

формуванні смислу тексту.  
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У більшості КРТ невербальні засоби дублюють словесний ряд, виконуючи 

роль версифікаторів вербально актуалізованих концептів (комітативна 

версифікація концептів за А. М. Приходьком). Проте рекламісти вдаються до 

створення текстів, у яких зображувальні засоби доповнюють вербальні, 

виступаючи автономними носіями концептуального смислу, а інколи й 

єдиними (КРТ, у котрих відсутня більшість структурно-композиційних 

складників, за винятком назви рекламованого товару чи торгової марки 

(автономна версифікація концептів за А. М. Приходьком). 

Декодування концептуального смислу в ПТ потрібно виконувати з 

урахуванням та ґрунтовним концептуально-семантичним аналізом усіх кодів, 

задіяних у його організації. На основі взаємозв’язку різнокодових структурних 

складників пропонуємо поділяти КРТ на:  

1) КРТ, у яких вербальна об’єктивація й невербальна версифікація 

концептів повністю збігаються; 

 2) КРТ, у яких невербальна версифікація концептів доповнює їхню 

вербальну об’єктивацію;  

3) КРТ, у яких невербальна версифікація концептів є єдиним носієм 

концептуального смислу. 

1) Для КРТ, у яких вербальна об’єктивація й невербальна версифікація 

концептів повністю збігаються, характерні семантичні відношення 

дублювання, або інтерсеміотичного повторення. Зображувальний ряд у таких 

текстах виконує функцію привернення уваги, є яскравим і надає тексту 

додаткових експресивних відтінків, дублюючи при цьому вербально подану 

інформацію.  

Зокрема, у рекламі сиру Léger (рис. 2.2.) інформацію про рекламований 

продукт представлено за допомогою вербальних засобів в основному тексті 

реклами:  

Voller Genuss, wie Sie ihn lieben – nur leichter. Für die Herstellung von 

Leerdammer Léger verwenden wir ausschließlich fettarme Milch. Das Resultat – 

typisch mildnussiger Leerdammer-Geschmack – bei nur 17 % Fett absolut [370].  
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Невербальні засоби у наведеному прикладі слугують для демонстрації 

рекламованого продукту та його основних харчових характеристик. 

Словосполучення еchter Genuss („справжнє задоволення“) та аus leichter 

Milch („із нежирного молока“) знаходять своє невербальне вираження через: 

а) зображення апетитної канапки із сиром, на яку поглядає чоловік (апеляція 

до концептів GENUSS (ЗАДОВОЛЕННЯ), GESCHMACK (СМАК)) та             

б) ємкості для зберігання молока, що здіймається в повітря за допомогою 

повітряних кульок (невербальне вираження словосполучення leichte Milch та 

апеляція через зображувальні засоби до концепту NIEDRIGE 

KALORIENGEHALT (НИЗЬКА КАЛОРІЙНІСТЬ)). Невербально кодований 

смисл можна інтерпретувати як „справжнє задоволення зі знежиреного 

молока“, що повністю відповідає інформації, репрезентованій вербально – 

echter Genuss aus leichter Milch.  

Отже, такі концептуальні домінанти, як 

GENUSS (НАСОЛОДА), 

GESCHMACK (СМАК) і NIEDRIGE 

KALORIENGEHALT (НИЗЬКА 

КАЛОРІЙНІСТЬ) можна виявити за 

допомогою аналізу як вербальних 

(voller Genuss, mild-nussiger Geschmack, 

fettarme Milch, nur 17 % Fett), так і 

невербальних (задоволений чоловік, 

апетитна канапка, знежирене молоко, 

яке аж здіймається в повітря), 

складників аналізованого РТ.  

Ще одним прикладом дублювання 

невербально версифікованими 

концептами тих, які об’єктивовані вербально, є реклама посуду Elixyr       

(рис. 2.3). У пропонованому КРТ частина рекламованого столового сервізу 

метафорично репрезентовано у вигляді ванни, у котрій відпочиває 

Рис. 2.2. Реклама сиру Léger 
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розслаблена жінка. Аналіз іконічно поданої інформації дає змогу виявити 

такі невербально версифіковані концепти, як WOHLFÜHLEN (ХОРОШЕ 

САМОПОЧУТТЯ), ERHOLUNG (ВІДПОЧИНОК), SPASS (ЗАДОВОЛЕННЯ), 

LUXUS (РОЗКІШ), тощо. 

Ознайомившись із вербально 

вираженим смислом в основному 

тексті реклами: Spüren Sie einen 

Hauch von Luxus: Elixyr erzeugt Harmonie 

und Wohlgefühl – in außergewöhnlicher 

Emotionalität. Fließende Formen 

laden zum Berühren ein. Denn gutes 

Design ist nicht nur Ansichtssache. 

Genießen Sie es! [375], можемо 

стверджувати, що вищеназвані 

концепти екстеріоризуються також 

через вербальні одиниці.  

Зокрема, зображення розкішної 

білої ванни та словосполучення 

Spüren Sie einen Hauch von Luxus 

апелюють до концепту LIXUS (РОЗКІШ); зображення задоволеної, розслабленої 

жінки й словосполучення Harmonie und Wohlgefühl, Genießen Sie es! – до 

концептів HARMONIE (ГАРМОНІЯ), WOHLGEFÜHL (ХОРОШЕ 

САМОПОЧУТТЯ) та GENUSS (ЗАДОВОЛЕННЯ); зображення якісного 

порцелянового посуду й словосполучення fließende Formen, zum Berühren 

einladen, gutes Design – до концепту GUTES DESIGN (ХОРОШИЙ ДИЗАЙН). 

2) Для КРТ, у яких невербальна версифікація концептів доповнює їх 

вербальну об’єктивацію, характерні відношення доповнення. У таких 

текстах невербальні елементи можуть не лише дублювати вербально подану 

інформацію, а й нести додатковий смисл, доповнюючи вербально виражений 

зміст реклами. Для прикладу візьмемо рекламу мінеральної води Glashäger 

Рис. 2.3. Реклама посуду Elixyr 
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(рис. 2.4) [370], у якій вербально виражена інформацію: Die Quelle unserer 

Kraft експлікує концепт KRAFT (СИЛА). Окрім того, у РТ присутні ще й 

зображення щасливої, дружньої сім’ї, які репрезентують такі концепти, як 

GLÜCK (ЩАСТЯ), FREUDE (РАДІСТЬ), SPASS (ЗАДОВОЛЕННЯ) та 

EINIGKEIT (ЄДНІСТЬ). 

  

Рис. 2.4. Реклама мінеральної води 

Glashäger 

Рис. 2.5. Реклама пива Beer 

У рекламі пива Beer (рис.2.5) відсутня інформація про його смакові та 

якісні властивості. Лексема unvergesslich („незабутньо“) апелює до позитивних 

вражень від споживання рекламованого напою, який, як видно з невербального 

оформлення, приносить такі емоції, як FREUDE (РАДІСТЬ), GLÜCK (ЩАСТЯ), 

SPASS (ЗАДОВОЛЕННЯ), ERHOLUNG (ВІДПОЧИНОК). Отже, як свідчать 

вищенаведені приклади, невербальні засоби надають рекламованій продукції 

додаткового концептуального смислу, пов’язаного, передусім, з емоціями, 

котрі споживач може отримати від її придбання.  

Відношення дублювання та доповнення між невербальною версифікацією 

та вербальною об’єктивацією концептів спостережено у 83 % аналізованих 

КРТ. 

3) КРТ, у яких невербальна версифікація концептів є єдиним носієм 

концептуального смислу. На сторінках сучасних глянців можна натрапити 

на КРТ, у яких відсутні інші структурно-композиційні складники, окрім 

назви рекламованого товару/бренду чи логотипу товаровиробника, котрі 

лише номінують рекламований об’єкт і не несуть у собі інформації про його 
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характеристики, спосіб застосування, користь, ефективність. І товарний 

бренд, і логотип уключають, зазвичай, назву торгової марки, під якою 

розуміють ім’я, знак, символ чи їх поєднання, що використовуються для того, 

аби відрізнити товари й послуги, котрі виготовляються однією фірмою, від 

аналогічних товарів інших фірм [130, с. 25].  

Відсутність у таких РТ будь-якої 

вербально вираженої інформації про 

рекламований продукт компенсується 

використанням невербальних засобів, які 

є єдиними носіями концептуального смислу 

(17 % КРТ). 

Попри те, що в рекламі сумок 

AIGNER (рис. 2.6) [360, с. 48] відсутня 

будь-яка інформація, окрім логотипу 

торгової марки та її електронної адреси, 

зображувальні засоби ефективно апелюють 

до розуму та емоцій потенційної аудиторії 

споживачів, виступаючи версифікаторами 

таких концептуальних цінностей, як GESCHMACK (СМАК) (зі смаком одягнені 

жінки), WOHLSTAND (ДОБРОБУТ) (жінки, одягнені в дорогі речі), 

RESPEKT (ПОВАГА) (обійми як вияв поваги до старшої жінки), FREUDE 

(РАДІСТЬ) (задоволений вираз обличчя старшої жінки, якій подобається 

компанія молодої дівчини) та ін. Окрім того, завдяки поліінтерпретативності 

зображувальних засобів, потенційний споживач може по-своєму інтерпретувати 

пропонований РТ, декодуючи з фотографії те, у чому він має потребу 

(дорогій, якісній, стильній сумці; повазі, радості; відчутті бути потрібним 

комусь, навіть, коли тобі далеко не двадцять чи тридцять років).  

Отже, досліджуваний емпіричний матеріал засвідчив, що невербальні 

засоби в КРТ виступають комітативними або автономними версифікаторами 

Рис. 2.6. Реклама сумок AIGNER 
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концептів. У групі товарів „Продукти харчування та напої“ превалюють такі 

невербально експліковані концепти, як FREUDE (РАДІСТЬ), GLÜCK 

(ЩАСТЯ) – об’єктивовані через фотографії усміхнених потенційних 

споживачів, веселі компанії, осіб, які розважаються; GENUSS (ЗАДОВОЛЕННЯ) 

– репрезентований за допомогою зображень чоловіків, жінок чи дітей, котрі із 

задоволенням споживають рекламовані продукти. 

У КРТ групи „Косметика та парфумерія“ за допомогою іконічних засобів 

апелюють до таких концептів, як SCHÖNHEIT (КРАСА), PFLEGE (ДОГЛЯД), 

VERJUNGUNG (ОМОЛОДЖЕННЯ) – зображення гарних, доглянутих жінок 

і чоловіків, ідеальних жіночих облич; FREUDE (РАДІСТЬ), GLÜCK (ЩАСТЯ) – 

зображення усміхнених потенційних споживачів або медійних осіб. 

Для КРТ групи „Посуд та побутова техніка“ характерна апеляція через 

невербальні засоби до таких концептів, як QUALITÄT (ЯКІСТЬ) – 

фотографії надсучасної техніки, наприклад потужного пилосмока, що 

притягує з неба здобич (реклама пилосмока Rowenta), або ж такого, який 

працює тихо, не заважаючи спати левові (реклама пилосмока Bosch) тощо; 

WOHLFÜHLEN (ХОРОШЕ САМОПОЧУТТЯ) і SPASS (ЗАДОВОЛЕННЯ) – 

фотографії потенційних споживачів, котрі демонструють задоволення від 

користування рекламованою продукцією. 

Основним невербально кодованим концептом у КРТ групи „Транспортні 

засоби“ є концепт SCHÖNHEIT (КРАСА), котрий екстеріоризується через 

фотографії гарних жінок.  

Невербально версифіковані концепти, що мігрують з одного мікрополя в 

інше, є ключовими невербально вираженими концептами макрополя. Отже, 

концептуальними невербально вираженими домінантами є SCHÖNHEIT 

(КРАСА), FREUDE (РАДІСТЬ) і GLÜCK (ЩАСТЯ). Якщо провести 

паралель між концептополем комерційної реклами, сформованим шляхом 

концептуального аналізу вербально кодованого смислу КРТ як об’єктів 

дослідження, та невербально виокремленими концептами, то потрібно відзначити, 

що всі виявлені невербально версифіковані концептуальні одиниці (FREUDE 
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(РАДІСТЬ), GLÜCK (ЩАСТЯ), SCHÖHNHEIT (КРАСА), PFLEGE 

(ДОГЛЯД), VERJÜNGUNG (ОМОЛОДЖЕННЯ), QUALITÄT (ЯКІСТЬ), 

WOHLFÜHLEN (ХОРОШЕ САМОПОЧУТТЯ), SPASS (ЗАДОВОЛЕННЯ) 

дублюють вербально екстеріоризовані концепти реклами комерційного 

призначення.  

Отже, незважаючи на різні види семантичних відношень між різнокодовими 

структурними компонентами КРТ, превалюючою слід усе-таки вважати 

кореляцію дублювання невербальними елементами смислу, поданого вербально. 

 

ВИСНОВКИ ДО 2 РОЗДІЛУ 

 

1. Із розвитком когнітивної науки зросло переконання про те, що мова 

відіграє важливу роль у процесі зберігання знань і пізнання навколишньої 

дійсності. Дослідження мовних засобів дає змогу виявити культурні та соціальні 

стереотипи, притаманні тій чи іншій лінгвоспільноті, які є комунікативно 

значимими й здатні скеровувати поведінку адресатів у потрібне адресантові 

русло. Засобами формування та репрезентації знань про світ у свідомості 

людини, а також основними одиницями культурної комунікації є концепти – 

культурно марковані ментальні одиниці внутрішнього світу людини, які 

відображають її знання й досвід як представника певної етнічної лінгвокультурної 

спільноти, уміщують ціннісні, поняттєві та образні складники, одночасно 

належать до мови, свідомості й культури, а отже, у сукупності з іншим 

концептами формують концептуальну картину світу конкретного соціуму.  

2. Концепт має план змісту (ментальне утворення у свідомості індивіда 

чи лінгвокультури, феномен духовного порядку) і план вираження (існування 

у формі вербальних та невербальних знаків). На сучасному етапі розвитку 

комунікації найчастіше трапляються гібридні вербально-невербальні 

репрезентації одного й того самого концепту.  

3. Зважаючи на можливість репрезентації концепту через знаки різних 

кодів, виокремлюємо такі техніки семіотичної реалізації концептів, як 
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об’єктивація, суб’єктивація та версифікація. Об’єктивація й суб’єктивація 

мають вербальну форму екстериорізації, тоді як в основу версифікації 

покладено невербальний код. 

4. Варіативність способів апеляції до концепту за допомогою вербальних 

одиниць різних рівнів і невербальних засобів у лінгвістиці та когнітивістиці 

йменують семіотичною поліапельованістю. Однією з форм вираження 

семіотичної поліапельованості до концептів є їх невербальна версифікація, 

яка може мати автономну (власне невербальне втілення концепту) або ж 

комітативну (невербальний супровід (доповнення, унаочнення, дублювання) 

вербально вираженого концепту) об’єктивацію.  

Автономна версифікація концептів характерна для текстів, у яких 

різнокодові елементи вступають у відношення взаємозалежності, і текстів із 

домінуванням невербальних елементів, у яких вербально кодована 

інформація представлена в мінімальному обсязі (короткий слоган, назва 

торгової марки чи логотип), а основне смислове навантаження покладено 

саме на невербальні засоби. Комітативна версифікація концептів притаманна 

текстам, у яких вербальні й невербальні засоби дублюють або доповнюють 

один одного, передаючи той самий смисл.  

4. У роботі досліджено лінгвокогнітивні аспекти КРТ з урахуванням їх 

полікодового характеру. У результаті за допомогою концептуального аналізу 

таких груп товарів, як „Продукти харчування та напої“, „Косметика та 

парфумерія“, „Посуд та побутова техніка“, „Транспортні засоби“, виявлено 

ключові вербально експліковані концептуальні домінанти комерційної 

реклами. До домінуючих концептів досліджуваних рекламних текстів, які 

формують ядерну зону концептополя комерційної реклами, належать ті 

ментальні одиниці, що становлять 15–25 % від загальної кількості слововживань 

та є превалюючими в кожній з аналізованих груп товарів: PFLEGE 

(ДОГЛЯД), SICHERHEIT (БЕЗПЕКА), GESCHMACK (СМАК), QUALITÄT 

(ЯКІСТЬ), NUTZEN (КОРИСТЬ), REGENERATION (ВІДНОВЛЕННЯ), 
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NATÜRLICHKEIT (НАТУРАЛЬНІСТЬ), SPARSAMKEIT (ОЩАДЛИВІСТЬ). 

До концептів, котрі розміщуються в приядерній зоні, можна віднести ті 

одиниці, відсоток і кількість слововживань котрих варіюються в межах 5–

15 %: KOMFORT (КОМФОРТ), SCHUTZ (ЗАХИСТ), GARANTIE (ГАРАНТІЯ), 

UMWELTSCHUTZ (ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА), 

GENUSS (НАСОЛОДА), WOHLFÜHLEN (ХОРОШЕ САМОПОЧУТТЯ), 

SCHÖNHEIT (КРАСА), ERFRISCHUNG (ОСВІЖЕННЯ). Периферію 

концептополя комерційної реклами становлять концепти, частотність рекурентності 

котрих не перевищує 5 %: GLÜCK (ЩАСТЯ), GESUNDHEIT (ЗДОРОВ’Я), 

SORGEN (ТУРБОТА), ATTRAKTIVITÄT (ПРИВАБЛИВІСТЬ), EFFIZIENZ 

(ЕФЕКТИВНІСТЬ), HARMONIE (ГАРМОНІЯ), LUXUS (РОЗКІШ) тощо. 

5. Полікодовий характер сучасної рекламної комунікації значно розширює 

репрезентативні можливості тих чи інших культурно детермінованих 

одиниць. Відтак у дисертаційній праці концептуальний аналіз виведено за 

рамки дослідження лише вербальних одиниць у якості об’єктиваторів 

концептів і окреслено можливості невербальної версифікації ціннісних 

домінант. У процесі дослідження емпіричного матеріалу взято до уваги типи 

зв’язків, у які вступають між собою знаки різних семіотичних систем під час 

формування єдиного концептуального смислу, та виокремлено такі види 

текстів: 1) КРТ, у яких вербальна об’єктивація й невербальна версифікація 

концептів повністю збігаються; 2) КРТ, у яких невербальна версифікація 

концептів доповнює їх вербальну об’єктивацію та 3) КРТ, у яких невербальна 

версифікація концептів є єдиним носієм концептуального смислу.  

6. Кодування концептуального смислу у перших двох типах КРТ 

реалізовується переважно через вербальні об’єктиватори, у той час, як 

невербальні й паравербальні засоби (фотографії, колір) слугують 

версифікаторами вербально репрезентованих концептів. Для третього типу 

КРТ, який складає близько 17 % від загального обсягу аналізованого 



 
 

137 

емпіричного матеріалу, незамінними є зображувальні засоби, оскільки вони 

єдині носії концептуального смислу.  

На основі аналізу емпіричного матеріалу встановлено, що невербальні 

засоби в комерційній рекламі виступають версифікаторами таких концептів, 

як FREUDE (РАДІСТЬ), GLÜCK (ЩАСТЯ), GENUSS (ЗАДОВОЛЕННЯ) 

(тексти групи „Продукти харчування та напої“); SCHÖNHEIT (КРАСА), 

PFLEGE (ДОГЛЯД), VERJUNGUNG (ОМОЛОДЖЕННЯ), FREUDE 

(РАДІСТЬ), GLÜCK (ЩАСТЯ) (тексти групи „Косметика та парфумерія“); 

QUALITÄT (ЯКІСТЬ), WOHLFÜHLEN (ХОРОШЕ САМОПОЧУТТЯ), 

SPASS (ЗАДОВОЛЕННЯ) (тексти групи „Посуд та побутова техніка“); 

SCHÖNHEIT (КРАСА) (тексти групи „Транспортні засоби“). Апеляція до 

одних і тих самих невербально експлікованих концептів у КРТ різних груп 

товарів свідчить про їх соціо-культурну значимість. До концептів, які 

мігрують з одного мікрополя в інше, можна віднести SCHÖNHEIT 

(КРАСА), FREUDE (РАДІСТЬ), GLÜCK (ЩАСТЯ). 

7. Проведений концептуальний аналіз емпіричного матеріалу продемонстрував 

дублювання або доповнення у 83 % невербальними засобами вербально 

репрезентованого концептуального смислу й, навпаки, вербальними засобами – 

невербального, що проявляється в збігові виокремлених вербально та 

невербально об’єктивованих концептів комерційної реклами. Встановлено, 

що у 17 % КРТ єдиними носіями концептуального смислу є концепти, 

репрезентовані через невербальні (зокрема, іконічні) засоби, які, проте, у 

підсумку несуть той самий смисл, що й вербально актуалізовані ментальні 

одиниці у КРТ групи, до якої відносяться. 

Основні положення розділу висвітлено в публікаціях дисертанта: [171; 174]. 
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РОЗДІЛ 3 

ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКОМОВНИХ 

КОМЕРЦІЙНИХ ТЕКСТІВ 

 

3.1. Категорія впливу на адресата в полікодових текстах 

 

Антропологічний підхід, котрий характеризується вивченням функціонування 

мови в нерозривному зв’язку з людиною, став поштовхом до появи в 70-х 

роках минулого століття лінгвопрагматичних досліджень, актуальними 

аспектами котрих на сьогодні є „умови адекватного добору й використання 

одиниць і категорій мови з урахуванням усіх контекстних і ситуативних 

чинників з метою досягнення найбільш ефективного впливу на партнера 

(аудиторію, читачів) по комунікації“ [17]. 

Категорія впливу одна з найактуальніших у комунікативній прагмалінгвістиці. 

Вплив через коректно підібраний арсенал ментальних одиниць, їх синтез, 

стилістичне оформлення допомагає реалізувати комунікативну інтенцію 

адресанта, яку дефінують як „ментальний стан комуніканта, який припускає 

наявність у нього іллокутивної та перлокутивної мети та зумовлює 

формування смислу мовленнєвого акту“ [20, с. 11] або „осмислений чи 

інтуїтивний намір адресанта, який визначає внутрішню програму мовлення і 

спосіб її втілення“ [18, с. 116]. 

У цьому дослідженні комунікативну інтенцію, услід за Л. Р. Безуглою, ми 

визначаємо як „різновид ментальної репрезентації людини, що становить намір 

мовця донести до адресата певну спрямованість своєї свідомості на об’єкти й 

стани речей зовнішнього світу й у такий спосіб вплинути на нього [19, с. 95]. 

Інтенція адресанта впливає на добір засобів для формування висловлення та 

визначає схему його дій – стратегій і тактик, які сприяють оптимізації впливу 

на адресата. 

Формами вираження інтенції є знаки, у тому числі й мовні [21; 29]. У 

будь-якій комунікації прагматично значними під час реалізації категорії 



 
 

139 

впливу, а отже стратегій і тактик, є вербальні одиниці різних рівнів (морфеми, 

лексеми, словосполучення, речення). Проте залучення в семіотичний і 

концептуально-смисловий простір текстів знаків різних семіотичних кодів 

свідчить про прагматичний потенціал засобів не лише вербальної 

семіотичної системи, а й інших систем, задіяних у формуванні смислу 

полікодових текстів. Дослідники прагматики полікодових текстів наголошують 

на тому, що їхнім творцем є людина, яка комбінує вербальний матеріал мови 

з невербальним складником для передавання належного змісту, укладає в 

нього синтаксично-семантичне й семіотико-синергетичне наповнення та 

виражає своє ставлення до висловлюваного [28, с. 87].  

Вищенаведені міркування й судження дають підставу для висновку, що 

дослідження перлокутивного ефекту в полікодових текстах буде комплексним у 

випадку залучення до прагматичного аналізу пара- й невербальних засобів, 

які на сьогодні, на жаль, досить часто залишаються поза увагою мовознавців.  

Мета реклами визначає комунікативно-прагматичний характер рекламних 

текстів, їх орієнтацію на ефективний вплив на реципієнта в процесі 

комунікації. Г. В. Колшанський відзначає: „Не можна уявити, що будь-яке 

висловлення не несло б у собі певної інтенції автора, а отже, компонента 

впливу на комунікативного партнера“ [95, с. 141]. У рекламі вплив особливо 

яскраво виражений у зв’язку з її персуазивністю.  

На думку Р. Лакофф, дискурс є персуазивним у тому випадку, якщо він 

нерівноправний, тобто коли спробу впливу здійснює один із комунікантів [268, 

с. 27–28]. Персуазивність впливу в рекламній комунікації свідчить про її 

односуб’єктність, яку від двосуб’єктності впливу в комунікативній взаємодії 

відрізняє опосередкованість через різні канали спілкування й активність одного з 

учасників комунікативного процесу від пасивності іншого. „Пасивність“ 

аудиторії адресатів у рекламній комунікації зумовлена її масовістю – 

орієнтацією комунікативних повідомлень на масову аудиторію споживачів. 

Виходячи зі специфіки реклами, вплив у рекламній комунікації варто 

ідентифікувати, по-перше, як персуазивний та односуб’єктний.  
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У лінгвістиці на позначення впливу на адресата вживають і такі терміни, 

як мовленнєвий і комунікативний вплив. Мовленнєвий вплив визначають у 

широкому значенні як будь-яку мовленнєву комунікацію, узяту в аспекті її 

цільової зумовленості, як вербальне спілкування, описане з позиції одного з 

комунікантів, коли він розглядає себе як суб’єкт впливу, а свого співрозмовника – 

як об’єкт [195,  с. 5]. 

І. А. Стернін також оперує терміном „мовленнєвий вплив“, визначаючи 

його як вплив людини на іншу особу чи групу людей за допомогою мовлення 

й невербальних засобів, які його супроводжують, із метою досягнення 

поставленої мовцями мети.  Науковець розрізняє два аспекти мовленнєвого 

впливу – вербальний і невербальний [193, с. 45–46]. Вербальний мовленнєвий 

вплив – це вплив за допомогою слів. Як в усній, так і в писемній комунікації, 

при вербальному мовленнєвому впливові його засобами є власне мовні 

засоби, а успішність впливу залежить від їх підбору, розміщення, інтонації, 

думки, яку вони передають тощо. Невербальний мовленнєвий вплив – це 

вплив за допомогою невербальних засобів, що супроводжують наше мовлення, 

доповнюють, збагачують і коректують його, тобто розглядаються виключно 

у співвідношенні з вербально поданою інформацією. В усній комунікації 

засобами невербального мовленнєвого впливу є жести, міміка, поведінка під 

час мовлення, зовнішність того, хто говорить, дистанція до співрозмовника, у 

писемній – фотографії, схеми, піктограми, ідеограми тощо.  

Якщо в усному чи писемному мовленні до вербальних засобів 

приєднуються паравербальні (інтонація, тембр голосу, почерк, шрифт, колір, 

площинне варіювання тощо), то слід говорити про паравербальний мовленнєвий 

вплив. Таким чином, вплив на реципієнта за допомогою вербальних одиниць і 

засобів, які виділяються на їхньому тлі (фоні), ми пропонуємо називати 

паравербальним мовленнєвим впливом.  

Спілкування людей між собою може здійснюватися за допомогою лише 

вербальних знаків (вербальний мовленнєвий вплив), вербальних одиниць у 

супроводі невербальних (невербально-мовленнєвий вплив) і паравербальних 
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(паравербальний мовленнєвий вплив). Проте вербальний код у процесі 

комунікації може бути відсутнім узагалі (наприклад мова жестів для 

комунікативної взаємодії глухонімих людей, ідеографічне письмо, донесення 

смислу через іконічні засоби тощо). У такому випадку комунікативний вплив 

на адресата є невербальним.   

Отже, зважаючи на семіотичну неоднорідність РТ, у яких кодування 

інформації відбувається за допомогою засобів різних семіотичних систем, ми 

вважаємо, що некоректно номінувати вплив у рекламній комунікації в 

широкому смислі „мовленнєвим“. За доцільне на позначення впливу в 

широкому розумінні пропонуємо вживати термін „комунікативний вплив“, 

котрий у вузькому розумінні може бути: а) вербальним мовленнєвим (у разі 

експлікації через вербальні засоби, що трапляється вкрай рідко в сучасних 

КРТ); б) невербальним мовленнєвим (через комплекс вербальних і невербальних 

засобів); в) паравербальним мовлеєєвим (через комплекс паравербальних і 

вербальних засобів); г) невербальним (через невербальні засоби, передусім 

фотографії). 

Полікодовий характер сучасних РТ зумовлює комплексний підхід до 

дослідження стратегій і тактик комунікативного  впливу в рекламі, 

акцентуючи увагу не лише на вербальних, а й не- та паравербальних засобах 

досягнення інтендованого перлокутивного ефекту. 

 

3.2. Семіотична реалізація стратегій та тактик комунікативного впливу 

в рекламних текстах 

 

Програмування комунікативного впливу на цільову аудиторію в рекламі 

відбувається на докомунікативному етапі й реалізується через використання 

комунікативних стратегій і тактик, які, за словами Л. Р. Безуглої, мають 

„передінтенціональну природу“ [19, с. 84] та допомагають досягнути 
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інтендованого перлокутивного ефекту, актуалізуючи й утримуючи у 

свідомості адресата інформацію про рекламований продукт, формуючи 

зацікавленість у ньому, переконуючи в його позитивних характеристиках і 

спонукаючи до його придбання. Стратегії та тактики є різновидами ментальних 

репрезентацій людини [21, с. 35] і водночас ключовими елементами 

комунікації, які стоять на шляху до досягнення комунікативної мети. 

Комунікативні стратегії й тактики ставали предметом дослідження 

Л. Р. Безуглої [19; 21], О. С. Іссерс [83], Ю. К. Пирогової [135], О. С. Попової [142], 

В. Кробер-Ріля [266] та ін. Уважають, що не кожне висловлювання можна 

розглядати стосовно його стратегічного призначення. Стратегія, із погляду 

когнітивної лінгвістики, – це план комплексного мовленнєвого впливу, який 

реалізовує той, хто говорить, для „обробки“ партнера. Це своєрідне „насилля“ 

над адресатом, спрямоване за зміну його моделі світу, на трансформацію 

його концептуальної свідомості“ [83, с. 102]. Ураховуючи специфіку реклами, 

мета якої – сформувати в потенційного споживача бажання придбати 

рекламований товар та остаточно переконати його до потрібних рекламотворцеві 

й замовнику дій, ми вважаємо рекламу сферою, у якій стратегії та тактики є 

особливо значними для реалізації прагматичного впливу на реципієнта.  

Стратегія – це не лише лінгвістичне поняття, широкому загалу воно 

відоме з військової, політичної та економічної сфер, у яких присутнє свідоме 

й цілеспрямоване планування певних дій. У тлумачному словнику німецької 

мови поняття die Strategie трактовано як „ein genauer Plan für die Handlungen, 

mit denen man besonders ein politisches, militärisches oder wirtschaftliches Ziel erreichen 

will“ [324, с. 1033].   

У лінгвістиці науковці оперують терміном „комунікативна стратегія“, під 

якою розуміють надзавдання, що йде від адресанта, спрямоване на досягнення 

комунікативної чи практичної мети та розраховане на певний перлокутивний 

ефект [142, с. 278]. У цьому дослідженні стратегію слідом за О. С. Іссерс ми 
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розглядаємо як сукупність мовленнєвих дій, спрямованих на виконання 

загального комунікативного завдання мовця [83, с. 109]. Стратегія визначає 

семантичні, прагматичні, стилістичні й семіотичні особливості РТ, які в 

комплексі повинні забезпечити перлокутивний ефект. Зважаючи на 

полікодовість сучасних РТ, відзначимо, що досягнення інтендованого 

результату можливе завдяки врахуванню семантики всіх семіотичних кодів, 

задіяних у формуванні смислу рекламних блоків. Уважаємо, що стратегію в 

полікодовій комунікації потрібно розуміти як сукупність мовних, немовних і 

парамовних дій, спрямованих на здійснення ефективного прагматичного 

впливу на адресата. 

Стратегія тісно пов’язана з тактикою, яку визначають як „одну чи 

декілька дій, що сприяють реалізації стратегії“ [83, с. 110]. Стратегія та 

тактика в рекламі, як і, зрештою, у будь-якій іншій комунікації, співвідноситься 

як ціле і його частина. Так, Х. Кафтанджиєв зазначає, що рекламна стратегія 

відображає глобальні комунікативні підходи, тоді як рекламна тактика – 

окремий підхід до реалізації якоїсь стратегії [88, с. 34]. Тактика – це план 

змісту, котрий маніфестується в плані вираження, тобто тактика отримує 

свою форму за допомогою прийому – інструменту реалізації тієї чи іншої 

мовленнєвої тактики [83, с. 117]. Прийом пов’язаний із величезними 

можливостями мовної системи й потенційними можливостями ілюстрацій, 

елементів відеоряду. Прийом визначає використання вербальних і невербальних 

засобів для вираження інваріантного тактичного смислу [142, с. 279]. Отже, 

якщо стратегія реалізується за допомогою однієї чи декількох тактик, то 

тактика – за допомогою прийомів, для реалізації котрих адресант використовує 

арсенал різнокодових елементів, їх поєднання в одному комунікативному 

просторі. 

Мета комерційної рекламної комунікації полягає в досягненні від 

потенційного споживача прийняття рішення про необхідність виконання 

певної посткомунікативної дії в інтересах адресанта, а саме придбання 
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рекламованого товару. Реалізація мети реклами передбачає розробку 

стратегій і тактик прагматичного впливу на потенційну аудиторію споживачів. 

Науковці вважають, що розробка творчої рекламної стратегії полягає в тому, 

щоб визначити, який утилітарний та/або психологічно значимий смисл 

повинна надати цьому товару реклама, щоб потенційний покупець надав 

йому перевагу над іншими конкуруючими марками на ринку [138, с. 8].  

У сучасній лінгвістичній літературі існують різні підходи до класифікації 

стратегій. Зокрема, О. С. Іссерс поділяє стратегії на основні й допоміжні [83]; 

Ю. К. Пирогова виокремлює позиціонувальні та оптимізаційні стратегії [135]; 

О. М. Назайкін – раціональні й емоційні [127]; Х. Кафтанджиєв за 

формальними характеристиками, а саме способами відображення, поділяє 

стратегії на вербальні й іконічні [88]. 

О. С. Іссерс уважає, що основною є та стратегія, котра на певному етапі 

комунікативного впливу найбільш значима з погляду ієрархії мотивів і цілей. 

Здебільшого до основних стратегій належать ті, що безпосередньо пов’язані з 

впливом на адресата, його моделлю світу, системою цінностей, поведінкою 

(як інтелектуальною, так і фізичною). Допоміжні стратегії сприяють 

ефективній організації діалогової взаємодії, оптимальному впливу на 

адресата. До допоміжних стратегій можна віднести діалогічні, прагматичні та 

риторичні [83,  с. 106–107]. 

Х. Кафтанджиєв, поділяючи стратегії в рекламі на вербальні й іконічні, 

зауважує, що, як засвідчує практика, у чистому вигляді не використовується 

жодна стратегія. На думку дослідника, найчастіше трапляється реклама, у 

якій іконічна чи вербальна знакова система лідирує, тобто одна знакова 

система (лідируюча) вибудовує навіювання за допомогою іншої. Виділити 

лідируючу знакову систему легко: достатньо уявити цю рекламу без образу 

чи тексту. У деяких випадках можна говорити про змішані рекламні стратегії 

на формальному рівні. Це стосується реклами, у якій обидві знакові системи 

відіграють порівняно однакову роль [88, с. 35]. 
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Ю. К. Пирогова зазначає, що існує два основні типи творчих рекламних 

стратегій, які відрізняються тим, на що опирається реклама: на реальні 

утилітарні властивості товару чи його психологічно значимі (часто уявні) 

особливості. Перший тип отримав назву раціоналістичної реклами, другий – 

емоційної, або проекційної [135]. Раціональні стратегії формують певне 

сприйняття рекламованого об’єкта й несуть основну інформацію про 

практичну вигоду від його використання. Застосування раціональних стратегій 

досить ефективне, якщо рекламістам наголошують на характеристиках 

конкуруючих марок, розширюючи таким чином знання споживачів про 

рекламований продукт. Раціональні й емоційні типи рекламних стратегій 

використовують у якості основного різні канали передачі повідомлення У 

раціональних стратегіях домінує вербальна інформація (рекламний текст), в 

емоційних – невербальна (рекламні образи, типографія, стиль тощо) [135]. 

Ми вважаємо такий поділ досить умовним, оскільки емоційний ефект можна 

створити, наприклад, за допомогою засобів вербального коду, а іконічні 

засоби можуть передавати чітку фактичну інформацію. 

Підсумувавши вищесказане, хочемо наголосити, що стратегії в полікодовій 

писемній рекламній комунікації можна класифікувати за такими критеріями, як   

1) значущість (основні та допоміжні) та 2) характер впливу (раціональні, 

емоційні та комбіновані). Пропонуємо виокремити третю групу стратегій і 

диференціювати їх за 3) формальними ознаками та семіотичними параметрами 

на: 1) вербально-орієнтовані (РТ, у яких домінує вербальна інформація); 2) 

іконічно-орієнтовані (РТ, у яких переважає іконічна інформація); 3) змішані 

(РТ із порівняно однаковим об’ємним співвідношенням семіотичних кодів). 

Основне завдання РТ – переконання потенційного споживача у 

необхідності придбання рекламованої продукції. Урахувавши прагматичну 

орієнтацію рекламних текстів і їх приналежність до персуазивного дискурсу, 

ми вважаємо за необхідне за критерієм значущості виокремити в ролі 
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основної стратегії реклами гіперстратегію персуазивності (від лат. 

„persuadere“ – переконувати), завдання якої вбачаємо в переконанні адресата 

через модифікацію його картини світу до необхідних адресантові дій. 

В. Є. Чернявская розглядає персуазивність як вплив автора усного чи 

письмового повідомлення на свого адресата для його переконання, 

спонукання до виконання або невиконання певних дій [211, с. 24].  

Персуазивність, будучи гіперстратегією реклами, може реалізовуватися 

за допомогою гіпостратегій, сукупність яких формує основну стратегію 

реклами. У 1896 р. рекламіст Елмер Левіс (США) вивів найвідомішу рекламну 

формулу й класичну концепцію впливу на сприйняття товарів споживачами – 

AIDA (Attention-Interest-Desire-Action). Модель впливу  AIDA являє собою 

низку послідовних етапів, котрі ведуть до переконання адресата виконати дії, 

заплановані адресантом. У дослідженні пропонуємо вважати модель AIDA 

прототипом гіперстратегії персуазивності й ототожнювати гіпостратегії 

рекламної комунікації з елементами маркетингової моделі Е. Левіса, у якій: 

– Attention (анг. – увага) – привернення уваги до рекламованого об’єкта. 

У КРТ увагу можна привернути за допомогою креативних слоганів, 

іконічних маркерів, шрифтового й кольорового оформлення.  

– Interest (анг. – інтерес) – найскладніший етап у процесі впливу на 

адресата, оскільки, привернувши увагу споживача, її слід утримати, викликавши 

інтерес до рекламованого товару. На етапі пробудження інтересу споживач 

повинен отримати інформацію про рекламований товар, аби зрозуміти, потрібен 

він йому чи ні; 

– Desire (англ. –  бажання) – етап, на якому потрібно створити у споживача 

бажання до придбання рекламованого товару; 

– Action (англ. – дія) – етап, на якому досить важливо підтримати бажання й 

надати споживачеві інформацію, яка б остаточно спонукала його до придбання 
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товару (наприклад зображення продукту, адреса сайту чи магазину, де можна 

придбати товар, контактний телефон тощо).  

Компоненти розглянутої рекламної моделі AIDA можна розглядати як 

стратегічні плани досягнення інтендованого комунікативного ефекту. 

Уважаємо, що комунікативний вплив у комерційній рекламній комунікації 

здійснюється за допомогою стратегій, які відображають поетапну реалізацію 

маркетингової моделі АІDA. До таких стратегій у науковій розвідці 

пропонуємо віднести: 1) атракційну; 2) стратегію пробудження інтересу; 

3) аргументування та 4) заклику до активних дій (схема 3.1). 

 

Схема 3.1 . Стратегії комунікативного впливу в комерційній рекламі 

Звернення до таких стратегій є запорукою успішної комунікації. Науковці 

вважають, що деякі частини моделі AIDA, особливо дві перші, „можуть бути 

згорнуті, проте, зазвичай, вони присутні в кожному рекламному тексті“ [194, с. 91]. 

Наявність усіх вищеназваних стратегій в одному РТ є ідеальним варіантом 

для досягнення максимально швидкого інтендованого перлокутивного 

ефекту. Відсутність під час створення рекламного тексту однієї чи декількох 

стратегій не означає його приреченості на девіантне сприйняття чи неефективність. 

Навпаки, наявність неповного переліку стратегій у РТ свідчить про 
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результативність задіяних стратегій і високий перлокутивний потенціал 

засобів, котрі беруть участь у донесенні концептуального смислу до адресата. 

Отже, потрібно наголосити, що успіх реклами залежить від підбору 

стратегій і тактик комунікативного впливу, які детальніше розглянемо в 

цьому розділі дисертації. 

 

3.2.1. Атракційна стратегія: тактики та прийоми її реалізації  

через різнокодові семіотичні ресурси 

 

Атракційна стратегія є першочерговою в рекламній комунікації, оскільки 

привернення уваги – основне завдання на шляху до досягнення інтендованого 

комунікативного ефекту.  

Увага в процесі рекламної комунікації може мати різні форми (довільну 

та мимовільну). Уважають, що реклама повинна викликати мимовільну 

увагу, тобто зосередити свідомість на об’єкті внаслідок особливостей цього 

об’єкта як подразника [146, с. 21]. Подразники, що привертають увагу 

людини, можуть вирізнятися за розміром, формою, інтенсивністю, контрастом 

на певному фоні, несподіваністю тощо. 

В. Кробер-Ріль уважає, що увагу реципієнта можуть активувати: 1) фізично-

інтенсивні, 2) емоційні й 3) несподівані подразники. Фізично-інтенсивними 

подразниками названо такі властивості зображень, як колір і розмір, за 

допомогою яких увагу акцентовано на основній інформації. Емоційними 

активаторами уваги є, передусім, зображення людей. Несподівані подразники – 

це такі зображення, які є неочікуваними в тому чи іншому рекламному тексті 

[266, с. 102–103]. У процесі подальшого сприйняття РТ мимовільна увага 

реципієнта, викликана зіткненням його погляду із певним подразником, 

поступово повинна переходити в довільну, фокусуючись на тих моментах, 

котрі викликають інтерес у потенційного споживача. 

Із семіотичного погляду, атракційна стратегія може реалізовуватися через 

вербальні, невербальні й паравербальні засоби. Уважають, що в рекламі 
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образно-зображальне повністю домінує над понятійно-концептуальним. При 

цьому за допомогою всього багатого й різноманітного спектра вербальних і 

невербальних художньо-зображальних засобів рекламіст прагне досягти 

максимального впливу на адресата повідомлення. [2, с. 31]. Л. П. Амірі 

зазначає, що існує спосіб невербальної, візуальної апеляції до певної мовної 

одиниці та створення низки суміжних асоціацій і конотацій за рахунок 

використання засобів власне візуальної актуалізації. Під візуальною актуалізацією 

дослідниця вбачає ігрове маніпулювання увагою реципієнта, що реалізується 

засобами піктографічної й прецедентної візуалізації [4, с. 31].  

Оскільки невербальні (а саме іконічні) засоби володіють високим 

персуазивним й апелятивним потенціалом, можна вважати названі семіотичні 

ресурси яскравими подразниками, що здатні швидко активувати мимовільну 

увагу реципієнта. Варто зазначити, що активаторами уваги здатні виступати 

й вербальні засоби, які виділяються не лише своїм паравербальним 

оформленням, а й інтригуючим змістом. 

Атракційна стратегія реалізується рядом тактик, серед яких:                   

1) тактика іконічної візуалізації, 2) тактика виділення шрифтом, 3) 

тактика виділення кольором, 4) тактика акцентування на основній 

інформації за допомогою пунктуаційних засобів, а також 5) тактика мовної 

та графічної гри.  

1.Тактика іконічної візуалізації реалізується за допомогою іконічних 

засобів у функції „приманок для очей“ або „айстоперів“ (нім. – Blickfänger 

bzw. Eyecatcher, англ. – eye-stopper). Серед зображень, котрі трапляються в 

комерційній рекламі, фотографії людей посідають перше місце. Г. Бушман 

зазначає: „Людина в рекламі репрезентує сьогоднішню культуру тіла, вона є 

досить гарною, симпатичною, молодою, спортивною, динамічною, здоровою, 

заможною, інтелігентною та креативною. Вона має креативні ідеї, талант і показує 

результати, тобто людина орієнтована на результат та успіх“ [235, с. 57–58]. 

Реклама робить чималий внесок у формування культурних стандартів, 

тому на сторінках газет, глянців й Інтернет-сайтах можна побачити „ідеальних“ 

жінок і чоловіків, щасливих дітей, зразкові сімейні пари, задоволених людей 

старшого покоління. Уважають, що образи в рекламі створено за стереотипними 
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уявленнями: чоловіків зображено успішними, рішучими, сильними, 

непереборними; жінок – такими, котрі потребують підтримки, захисту, 

любові, є бажаними, рідко – емансипованими. Зображені діти завжди милі, 

вони не плачуть, не кричать, не хворіють, не спричиняють проблем. У 

рекламі домінують маленькі діти, і той час як уникають зображень підлітків і 

важких фаз дитинства [235, с. 61–64]. Зображення щасливих, успішних, 

усміхнених людей у рекламі – це запорука створення позитивного образу 

рекламованої продукції, піднесення настрою потенційної цільової аудиторії 

та, як наслідок, бажання дізнатися більше про рекламований товар, а в 

перспективі – придбати його. 

У процесі аналізу КРТ виявлено, що привернення уваги через застосування 

тактики іконічної візуалізації може здійснюватися за допомогою таких 

прийомів: ● а) розміщення іконічних засобів відносно тексту; ● б) використання 

фотографій осіб, котрі представляють аудиторію потенційних споживачів, 

авторитетних осіб або спеціалістів у своїй галузі; ● в) використання фотографій 

рекламованої продукції; ● г) звернення до інтеріконічних прецедентних феноменів; 

● ґ) апеляції до візуальних еквівалентів мовних тропів; ● д) створення контрасту 

через іконічні засоби; е) використання піктограм. 

● а) Прийом розміщення іконічних засобів відносно тексту. Характерною 

особливістю КРТ є їх побудова за „моделлю літери Z“, суть якої полягає в 

тому, що зображення у функції айстоперів розміщують, зазвичай, у 

верхньому лівому куті або в центрі, оскільки ефективне сприйняття 

реципієнтом інформації розпочинається саме з цих площин. Подібно до того, 

як відбувається процес читання (зліва ►направо), реципієнт сприймає 

інформацію з верхнього лівого кутка й до нижнього правого. Засоби 

семіотичних кодів, розміщені в правому нижньому кутку, якнайдовше 

залишаються в пам’яті адресата. Таким чином, сприйняття інформації за 

„моделлю літери Z“ сприяє тому, що зображення зверху й у центрі привертають 

увагу, а розміщені праворуч знизу – довше зберігаються в пам’яті. Окрім 
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місця локації, зображення-айстопери відрізняються від зображень з іншими 

функціями ще й таким параметром, як розмір, оскільки, порівняно з іншими 

іконічними включеннями, вони є значно більшими.  

Виділяють горизонтальне, вертикальне та довільне розміщення 

зображень відносно тексту [272].  

При горизонтальному розміщенні 

(нім. Horizontalverteilung) текст і 

зображення перебувають відносно одного 

ліворуч або праворуч (рис. 3.1) [355, с.6]. 

Після проведення аналізу КРТ 

встановлено, що горизонтальне розміщення 

іконічних засобів відносно вербальних 

трапляється в 17,3 % текстів (102 аналізовані 

КРТ). 

При вертикальному (нім. 

Vertikalverteilung) – зображення розміщене 

зверху або знизу відносно тексту (рис. 3.2) 

[370]. У процесі аналізу виокремлено 199 

КРТ з вертикальним розміщенням 

різнокодових засобів один відносно одного, 

що становить 33,3 % емпіричного 

матеріалу. 

За довільного розміщення (нім. 

Streuverteilung) різнокодових елементів 

зображення може включатися в текст у 

будь-якій його частині – ліворуч, праворуч, 

зверзу, знизу, у центрі (рис. 3.3) [396].  

Таке розміщення різнокодових елементів 

Рис. 3.1. Реклама крему  

Estee Lauder 

 

Рис. 3.2. Реклама автомобіля 

Toyotta 

 

Рис. 3.3. Реклама автомобіля 

Smart 
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досить ефективне, оскільки дає змогу помістити більш важливу, інтригуючу 

чи креативно оформлену інформацію, яка привертає увагу, зверху над 

зображенням рекламованого товару, а основний текст, котрий прочитають ті 

реципієнти, які зацікавилися, подавати знизу. У досліджуваних КРТ довільне 

розміщення різнокодових компонентів превалює над вертикальним та 

горизонтальним, становлячи 49,3 % (298 аналізованих КРТ). 

● б) Прийом використання фотографії осіб, які репрезентують 

аудиторію потенційних споживачів, авторитетних осіб або спеціалістів 

у певній галузі. Цей прийом використовують, передусім, у рекламі одягу, 

продуктів харчування, напоїв, а також  косметики й парфумерії. У рекламі 

автомобілів і побутової техніки такі зображення трапляються рідше.             

Л. М’яснянкіна з цього приводу зазначає: „У рекламі дорогої техніки зображення 

відомої людини скоріше відволікає увагу, аніж допомагає продажу. 

Покупець, який хоче придбати дорогі товари, намагається не довіряти тільки 

емоціям, його переконує низка раціональних аргументів“ [115, с. 285].  

Фотографії осіб у КРТ виконують різні функції: 

– по-перше, вони представляють цільову аудиторію. У рекламі парфумів 

Versace жінка в образі грецької богині й чоловік а образі закоханого в неї 

бога Ероса репрезентують споживачів жіночої та чоловічої статей (рис. 3.4) 

[366, с. 27]. Зображення лише грецької богині в рекламі тієї самої продукції 

(рис. 3.5.) [365, с. 19] обмежує коло потенційних споживачів, апелюючи 

виключно до жіночої аудиторії; 

  

Рис. 3.4. Реклама парфумів Versace 

для жінок 

Рис. 3.5. Реклама парфумів Versace 

для жінок та чоловіків 
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– по-друге, демонструють ефект від використання рекламованої продукції. У 

рекламі крему Vichy (рис. 3.6) [358, с. 67] жінка з ідеальною шкірою обличчя 

наочно представляє ефект після використання рекламованої продукції; 

– по-третє, зображують разом потенційних споживачів й ефект від 

використання рекламованої продукції. У рекламі маскуючого спрею для 

волосся L oréal (рис. 3.7) [370], зображено потенційних споживачів – жінок 

різного віку, із різним кольором волосся, які демонструють ефект „до й 

після“ застосування рекламованої продукції. Завдяки фотографіям, які 

зображують потенційних споживачів, процес користування рекламованим 

товаром й ефект від його застосування, реципієнт отримує вичерпну 

інформацію про рекламований спрей, не читаючи тексту реклами. 

Репрезентація смислу РТ через комплекс фотографій досить ефективна, що 

можна пояснити прикореним темпом життя суспільства, коли не вистачає 

часу на читання довгих РТ; 

  

Рис. 3.6. Реклама крему Vichy Рис. 3.7. Реклама спрею L oreal 

– по-четверте, надають рекламованій продукції естетичних та емоційних 

відтінків, що виходять за межі раціональних аргументів, апелюючи саме до 

емоцій потенційних споживачів. У рекламі автомобіля Alfa Romeo Giulietta 

(рис. 3.8) [327] на першому плані бачимо фотографію актриси Уми Турман, у 
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центрі – рекламований Alfa Romeo 

Giuiletta. Обидві іконічні одиниці 

когерентно поєднані одна з одною 

таким маркером як колір.  

Зважаючи на когерентну єдність 

між обома зображеннями, можна 

стверджувати, що фотографія актриси 

імпліцитно апелює до аудиторії гарних,  

пристрасних і сексуальних жінок, які 

просто повинні придбати 

рекламований автомобіль. 

Фотографії осіб у КРТ можна поділити на такі дві групи: а) зображення 

пересічних людей та б) зображення авторитетних осіб, які користуються 

популярністю серед майбутніх споживачів. 

Уключення в РТ фотографій простих пересічних осіб надає рекламованим 

товарам ефекту масовості й загальнодоступності. Зокрема, спостерігаючи за 

процесом нанесення маскуючого спрею для волосся пересічними жінками 

(рис. 3.7) [370], потенційні споживачі жіночої статі уявляють себе на місці 

зображених осіб, котрі відповідають їхньому вікові чи соціальному статусу. 

Асоціюючи себе із зображеними особами, майбутні покупці вважають, що 

рекламовані продукти доступні й для них. Отже, перевагою використання 

фотографій пересічних осіб для рекламування товарів комерційного 

призначення є можливість проведення паралелі та створення ефекту доступності 

рекламованих товарів для кожного, незалежно від його соціального чи 

фінансового статусу. 

Фотографії авторитетних осіб у рекламі – це запорука її престижності. 

І. В. Вашуніна вважає використання фотографій відомих людей одним із 

найпоширеніших прийомів маніпулювання [40, с. 343]. У сукупності з 

особистими відгуками про рекламовану продукцію такі зображення 
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викликають у споживачів позитивні емоції та є своєрідною рекомендацією для 

придбання товару. Прикладом КРТ з фотографією відомої особи є реклама 

відновлювального крему Revitalift Filler від L’oréal із зображення відомої 

моделі Наомі Уоттс, яка від свого імені висловлюється про користь від 

користування рекламованою продукцією: 

Sich  ausspritzen lassen, um jünger auszusehen? Ich kenn’ was Besseres. Kein 

Hyaluron-Filler kommt aus dieser Pflege [357, c. 16–17].  

У проаналізованих КРТ виділено дві категорії зображень авторитетних 

особистостей – зображення популярних осіб і зображення компетентних 

осіб. Фотографії популярних осіб превалюють над зображеннями компетентних 

особистостей, оскільки вони є більш відомими широкому колу потенційних 

споживачів і викликають більший інтерес, порівняно із зображеннями 

спеціалістів та наведенням їхніх думок й оцінок.  

Наприклад, увагу чоловіків, особливо футбольних фанів, беззаперечно, 

привертатиме продукція Nivea, оскільки її рекомендує головний тренер 

збірної Німеччини з футболу Йоахім Льов (рис. 3.10) [385]. Жінки ж, 

наприклад, обов’язково захочуть скористатися парфумами Trésor Lancŏme, які 

рекламує неперевершена Пенелопа Круз (рис. 3.9) [364, с. 105]. 

 
 

Рис. 3.9. Реклама парфумів Trésor 

Lancŏme 

Рис. 3.10. Реклама продукції Nivea 

На сьогодні авторитетні особистості привертають увагу не лише до 

чужих брендів, а й до власних.  
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У рекламі чоловічих і жіночих парфумів David 

Garret (рис. 3.11) [381, с. 76] функцію айстопера 

виконує  фотографія відомого американського 

скрипаля-віртуоза німецького походження Девіда 

Гаррета, котрий сам рекламує колекцію власних 

парфумів. 

● в) Прийом використання фотографій 

рекламованої продукції яскраво представлено в 

усіх чотирьох групах аналізованих текстів. 

Рекламований продукт може бути зображений у 

супроводі фотографій осіб або без їх участі. У 

такій рекламі головним айстопером виступає 

рекламована продукція, а особи, які зображені поряд із нею, – другорядні.  

Наприклад, у рекламі крему Kneipp (рис. 3.12) 

[366, с. 78] рекламований продукт чітко 

розміщений на першому плані, що позиціонує 

його як основний атрибут реклами, у той час як 

зображення жінки у воді на другому плані РТ 

допомагає розкрити такі властивості крему як 

освіження, хороша тонізація й захист. 

Реклама без  фотографій медійних осіб чи 

потенційних споживачів є більш раціонально-

орієнтованою, вона спрямована на широку 

аудиторію й акцентує увагу на рекламованому 

товарі для його закарбування в пам’яті. Наприклад, у рекламі автомобілів, 

функцію привернення уваги майже стовідсотково виконує сам рекламований 

товар, котрий, зазвичай, розміщений у центрі та є достатньо об’ємним 

відносно інших структурних складників КРТ. 

 

Рис. 3.11. Реклама 

чоловічих та жіночих 

парфумів David Garret 

Рис. 3.12. Реклама крему 

Kneipp 
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У рекламі крему Weleda (рис. 3.13)  

[363, с. 88] відсутність фотографій 

потенційних споживачів чи авторитетних 

осіб у функції айстоперів компенсується 

зображенням рекламованої продукції та 

паравербальним оформленням заголовка: 

Echt sensibel zu Dir und Deiner Haut, який 

привертає увагу завдяки виділенню 

шрифтом, відмінним від того, що 

представлений в основному тексті та 

своїм розміщенням на передньому плані. 

 

● г) Прийом звернення до інтеріконічних прецедентних феноменів 

Інтертекстуальність – характерна ознака реклами. Відмінність структурних 

складників рекламних текстів за їх семіотичною природою породжує 

інтертекстуальну взаємодію не лише в плані вербального вираження (через, 

наприклад, цитати чи алюзії), а й невербального (через візуальні трансформації, 

пародії чи фотоколажі). А. Д. Бєлова, досліджуючи відеориторику в сучасному 

комунікативниму просторі, зазначає, що візуалізація в рекламному дискурсі 

часто має інтертекстуальне підґрунтя. Зображення перетворюється на комунікативні 

фрагменти, адже імплікують певні підтексти й асоціації [24, с. 24]. 

Ситуацію, коли в основу створення подальшого вербального тексту 

покладено прецедентний текст не вербального, а візуального характеру, 

позначають поняттям інтеріконічності чи інтерпікторальності, інтерпретуючи 

його як референцію на вже наявний зображувальний матеріал (Bildmaterial) 

[256, с. 7]. В. Є. Чернявська інтеріконічність називає візуальною інтертекстуальністю 

й уважає, що на основі інтерпретації наявних візуальних зображень (картин, 

карикатур, плакатів) вибудовується інша змістово-смислова єдність, фіксована 

у вербальному висловленні [212, с. 209].  

 

Рис. 3.13. Реклама крему Weleda 
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Для створення привабливого образу й привернення уваги в КРТ 

рекламісти використовують інтеріконічні прецедентні феномени в оригінальному 

(немодифікованому) або трансформованому (модифікованому, змонтажованому) 

вигляді. Обидва прийоми виникли з появою та опануванням електронних 

інформаційних технологій, які уможливили створення чогось нового за 

допомогою звернення до вже наявного в мистецтві й інших сферах життя 

суспільства. 

Уключення в композиційний простір КРТ немодифікованих інтеріконічних 

прецедентних феноменів передбачає запозичення творів мистецтва, фотографій 

відомих історичних, політичних, культурних діячів без їх видозміни. 

Найчастіше в рекламі для створення креативного образу рекламованому 

товарові трапляються випадки модифікації прецедентних інтеріконічних 

феноменів через цифрову трансформацію фотографій або фотомонтаж 

(вирізання об’єктів із фотографії та їх поєднання з іншою фотографією).  

У щорічному виданні найкращих 

рекламних ідей Німеччини, Австрії й 

Швейцарії Das Jahrbuch der Werbung для 

реклами взуття торгової марки Görtz      

(рис. 3.14) [391] запозичено портрет 

відомого німецького поета, драматурга та 

мислителя епохи Класицизму Йоганна 

Вольфґанґа фон Ґете. У рекламі взуття 

представлено не оригінальну, а 

модифіковану копію оригіналу портрета Й. В. Ґете, який слід уважати 

трансформованим (модифікованим) прецедентним інтеріконічним феноменом. 

Модифіковану копію портрета класика від копії оригіналу відрізняє 

нехарактерне для епохи Класицизму яскраве спортивне взуття торгової 

марки Görtz. Авторитет Й. В. Ґете у поєднанні з популярністю взуття 

торгової марки Görtz є подвійним стимулом до придбання рекламованої 

продукції.  

● ґ) Прийом апеляції до візуальних еквівалентів мовних тропів 

Рис. 3.14. Реклама взуття 

торгової марки Görtz 
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Рис. 3.15. Реклама автомобіля 

Volkswagen 
 

Рис. 3.16. Реклама масажера  

для ніг Rowenta 
 

Одним із основних візуальних еквівалентів мовних тропів, а отже, 

креативних й експресивних айстоперів у КРТ, є візуальна метафора – 

зображувальний еквівалент вербальної метафори. Суть візуальної метафори 

полягає в тому, щоб передати уявлення про деякий об’єкт за допомогою 

зображувальних засобів, які переносять ознаки одного предмета, явища на 

другий за принципом аналогії, подібності чи порівняння.  

Сприйняття візуальної метафори характеризується контактом між 

свідомістю й підсвідомістю. У процесі сприйняття реципієнт ніби 

включається у своєрідну інтелектуальну гру, намагаючись інтерпретувати 

інформацію, кодовану за допомогою невербальних засобів. У результаті 

успішного декодування реципієнт отримує набагато більше задоволення, ніж 

просто сприйнявши прозору, цілком зрозумілу картинку, що формує 

уявлення про рекламований товар. Крім того, когнітивна обробка 

метафорично поданої інформації має більш довготривалу фіксацію в пам’яті 

потенційного споживача.  

Прикладом є реклама автомобіля 

Volkswagen (рис. 3.15) [370]. 

Такі технічні характеристики, як 

хороше освітлення й висока видимість 

уночі, представлені через зображення 

кажана, який, як відомо, добре бачить 

та успішно полює в нічну пору. 

Слоган  Sehen wie bei Tag („Бачити як 

удень“) доповнює візуальну метафору, 

акцентуючи на яскравому освітленні 

автомобіля вночі.  

У рекламі масажера для ніг Rowenta 

(рис. 3.16) [394] використано візуальну 

метонімію та візуальну метафору. 

Зображення ступні є візуальною 

метонімією, а саме візуальною 
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синекдохою – використанням частини замість цілого, ступні – замість 

зображення ноги чи ніг людини. Фотографія чоловіків, які масажують 

ступню, є візуальною метафорою – розкриттям характеристик рекламованого 

масажера через зображення процесу масажу ніг. Із пропонованого 

зображення реципієнт обов’язково зробить висновок, що масажер 

забезпечить його ногам дбайливий догляд і принесе відчуття розслаблення. 

● д) Прийом створення контрасту через іконічні засоби – це візуальний 

конфлікт, необхідний для привернення уваги через демонстрацію сучасної 

рекламованої продукції та її аналогів із минулого чи ефекту „до й після“ від 

користування рекламованою продукцією. Наприклад, у рекламі автомобіля 

Mercedes-Benz (рис. 3.17) [370] продемонстровано колісницю як засіб 

пересування 125 років тому і сучасний транспортний засіб автомобіль 

Mercedes Benz.  

    

Рис. 3.18. Реклама лазерного 

проектора для нарощення волосся 

Hairdreams 

Створення контрасту через демонстрацію ефекту „до й після“ від 

користування рекламованою продукцією яскраво репрезентовано в рекламі 

лазерного проектора та капсул для нарощення волосся Hairdreams (рис. 3.18) 

[362, с.120], у якій увагу привертає фотографія (велике фото) молодої 

дівчини з довгим волоссям, очевидно, „після“ застосування засобу для 

 

Рис. 3.17. Реклама автомобіля 

Mercedes-Benz 
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Рис. 3.19. Реклама одягу  

фірми Adidas 

 

Рис. 3.20. Реклама автомобіля 

Golf R 

 

нарощення, та її фотографія (маленьке фото) „до“ використання 

рекламованого товару. 

● е) Прийом використання піктограм. Хоча піктограми на сьогодні 

поступаються фотографіям за частотністю їх використання, проте своєю 

нетривіальністю й незвичністю вони швидко привертають увагу до 

найважливіших аспектів реклами. Функцію айстоперів піктограми можуть 

виконувати, унаочнюючи текст, виступаючи  в ролі додаткового компонента 

РТ, а також заміщуючи морфеми, лексеми, речення або текст, виступаючи 

при цьому невід’ємним складником реклами. 

У рекламі одягу фірми Adidas         

(рис. 3.19) [390] піктограми позначають 

людей (подорожуючих, туристів) та 

природні ресурси (ліс), частково 

дублюючи інформацію в тексті: Wandern 

ist des Sparers Lust („Подорожі – радість 

ощадливих“), котрий у свою чергу є 

видозміненим інтертекстуальним 

феноменом, що апелює до відомої 

німецької пісні Мірей Матьє 

„Wandern ist des Müllers Lust“. 

Досить креативне використання 

піктограм у функції субститутів 

лексем, їх сполучень або цілих 

речень. Зокрема, динамічною та 

експресивною є реклама автомобіля 

Golf R (рис. 3.20) [370], у котрій 

текст заміщено піктограмами. 

Піктограми-субститути мовних 

одиниць привертають увагу 

реципієнта та відображають основні характеристики рекламованого 
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автомобіля (літера R позначає марку авто Volkswagen Golf R) : швидкість 

(піктограма „вертоліт“), маневреність (піктограма „боєць із мечами“), 

автоматизм (піктограма „робот“) і потужність (піктограма „динозавр“). У 

пропонованому прикладі піктограми – це обов’язкові елементи, без яких 

рекламний текст був би не інформативним. 

2. Тактику виділення окремих структурних частин рекламного 

тексту іншим типом шрифту або іншим розміром, відмінним від того, що 

представлений в основному тексті чи інших композиційних складниках 

повідомлення, досить часто використовують для привернення уваги й 

запам’ятовування виділеної інформації. Ця тактика в межах атракційної 

стратегії може поєднуватись з іншими виокремленими тактиками або бути 

єдиною дією, котра сприяє приверненню уваги реципієнта. 

Зазвичай, виділення шрифтом – це допоміжний засіб атракції, який 

робить акцент на якійсь суттєвій інформації, поступаючись усе ж таки в 

експресивності таким айстоперам, як фотографії людей чи рекламованої 

продукції. Проте аналізовані КРТ засвідчують: інтерес копірайтерів до 

використання шрифту у функції айстопера зростає.  

Продуктивними прийомами атракції у сучасні й рекламі є капіталізація, 

або написання слова з великої літери, та виділення слів іншим шрифтом чи 

розміром, відмінним від того, який представлено в тексті реклами. 

 Капіталізацію чи виділення іншим шрифтом застосовують, щоб 

акцентувати на а) назві торгової марки та б) характеристиках рекламованої 

продукції. Зміна шрифту може слугувати також для в) забезпечення 

цілісності тексту.  

 а) У рекламі одягу Lacoste, основний текст написано великими літерами: 

LACOSTE. HOL DIR DEIN SOMMERPOLO, а назву торгової марки ще й 

виділено жирним шрифтом. Завдяки капіталізації й жирному шрифту назва 

бренду слугує своєрідним айстопером і довше зберігається в пам’яті 

реципієнта. 
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б) У рекламі фарби для волосся Schwarzkopf: Farben zum Verführen. 

Farben zum Strahlen [377] поєднано світлий курсив і жирний прямий шрифт, 

які акцентують увагу на високоякісних характеристиках рекламованої 

продукції. У рекламі цукерок Lindt [363, с. 121], заголовок Wir lieben kleine 

Kostbarkeiten виділено світлим курсивом, а прикметник Mini в підзаголовку 

Mini Pralinés von Lindt – жирним прямим шрифтом. Таким способом 

рекламісти наголошують на формі цукерок, які нагадують маленькі 

коштовності. 

в) У рекламі кави Kolumbien (рис. 3.21) [381, с. 150] виділення шрифтом 

прислівника hinweg (1. weg, fort; 2a. über … hinüber; 2b. über, für eine bestimmte Zeit) 

[323] акцентує увагу на тексті, розміщеному між складами hin та weg, що 

сприяє зв’язності та цілісності тексту.  

 

Рис. 3.21. Реклама кави Kolumbien 

Варто зазначити, що не слід в одному тексті реклами застосовувати 

більше двох шрифтів, оскільки це призводить до розсіювання уваги та 

ускладнює сприйняття РТ.  

В аналізованих КРТ виявлено тенденцію до використання одного й того 

самого шрифту або/та композиційного оформлення для рекламування тієї 

самої продукції в різні періоди часу. Повторення шрифтів чи структури РТ 

активує спогади, а отже, і впізнання рекламованої продукції, оскільки під час 

перцепції інформації об’єкт рекламування є вже „активним“ у свідомості 

людини. Зокрема, добре упізнаваним є шрифт у рекламі продукції Nivea –  

прямий жирний у білому кольорі. У рекламі косметики Weleda (рис. 3.22)          

[339, с. 45] та 3.23 [340, с. 63], можна помітити дзеркальне відображення 

композиційно-шрифтового оформлення обох РТ, які відрізняються лише за 

смисловим наповненням і гамою кольорів.  
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Рис. 3.22. Реклама косметики Weleda Рис. 3.23. Реклама косметики Weleda 

3. Тактика виділення кольором. Ефективне сприйняття та засвоєння 

інформації в РТ залежить від правильно підібраної колірної гами, вибір котрої 

здійснюють із урахуванням психологічних, вікових і соціальних особливостей 

потенційної цільової аудиторії. Окрім того, під час підбору кольорів у РТ 

копірайтери звертають увагу на колірну контрастність, яка надає текстові 

динамічності. Доведено, що найкраще читаються й сприймаються темні 

літери на світлому фоні: чорні – на білому, червоні – на білому, чорні – на 

жовтому. Найвищий ступінь контрастності мають жовтий на чорному фоні, 

білий – на синьому. Наприклад, у КРТ автомобілів Opel  (рис. 3.24) [386] 

часто використовують жовто-червоно-чорну гаму, яка відповідає 

найбільшому ступеню контрастності. Контраст білого й синього кольорів 

присутній у рекламі прального порошку Coral  (3.25) [355, с. 69] і косметики 

Nivea [385]. Червоний колір на білому тлі характерний для реклами побутової 

техніки фірми Miele [383] .  
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Рис. 3.24. Реклама автомобіля  

Opel 

Рис. 3.25. Реклама прального 

порошку Coral  

4. Тактика застосування пунктуаційних знаків для акцентування на 

основній інформації. До пунктуаційних засобів, за допомогою яких  

акцентують увагу на основній інформації в КРТ, можна віднести крапки, 

коми, двокрапки, тире, знаки оклику тощо. Крапки й двокрапки – 

найпоширеніші пунктуаційні знаки в КРТ.  

Крапки ділять висловлення на менші семантичні одиниці та сприяють 

паузації, поділу думки на менші частини. У рекламних текстах з метою 

привернення уваги реципієнта їх уживають переважно в заголовках і 

слоганах. Зазначають, що крапки в рекламі часто не підпорядковуються 

граматиці, а слугують засобами для відокремлення окремих смислових 

блоків, із метою підвищення розуміння й точності рекламного висловлення 

[311, c. 165].  

Geben Sie Ihrer Haut nur das Beste vom Besten. Revitalisierend. Regenerierend. 

Re-Nutriv. Neu. Ultimate Lift Age-Correcting Crème (Vichy) [365, с. 45]. 

Двокрапка вказує, зазвичай, на логічний зв’язок й акцентує увагу на 

інформації, яка слідує після неї. 

Qualität: hoch – Preis: niedrig (Billa) [348].  

Знак оклику робить наголос на висловленні, підкреслюючи основні 

характеристики рекламованого товару, а також привертаючи увагу до написаного. 
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125! Jahre Innovation (Mercedes Benz) [370]. 

Schlafen Sie sich schön! (Nivea) [385].  

У рекламі одягу Lacoste (рис. 3.26) [377] знак оклику акцентує увагу на 

марці рекламованої продукції, розмежовуючи семіотично гетерогенні 

складники (лексему та піктограму) у логотипові відомого бренду. 

Знак питання – важливий 

пунктуаційний знак, котрий пробуджує 

зацікавленість у реципієнта й 

спонукає до роздумів. 

PEZen Sie schon? (PEZ) [348]; 

Bio? Aber logisch! (Billa)[348]. 

Тире – розділяє так само як і 

крапка, але більш переконливо. 

Крім того, часто тире заміщує 

пропущені члени речення або 

знаки пунктуації, передбачені граматичними правилами.  

Maggi Feel Good. Schmeckt gut – tut gut – ist gut (Maggi) [370];  

Butaris – ein Klassiker der guten Küche (Butaris) [381, с. 32]. 

Досить експресивною є реклама, яка відзначається поліпунктуаційністю 

чи комбінуванням пунктуаційних знаків з математичними. 

12×DONNA+KitchenAid "Classic" für zusammen nur 262 €! (KitchenAid 

Classic) [349, с. 182]. 

5. Тактика застосування мовної та графічної гри. Задля привернення уваги 

потенційної цільової аудиторії та підсилення експресивно-апелятивної функції 

рекламісти вдаються до використання різноманітних засобів вираження 

експресії, серед яких особливо актуальною є мовна гра.  

Термін „мовна гра“ вперше введено в лінгвістику австрійським філософом   

Л. Вітгенштейном [310]. Мовну гру визначають як деяку мовну 

неправильність (чи незвичність) і, що дуже важливо, неправильність, яка 

Рис. 3.26. Реклама одягу фірми 

Lacoste 
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усвідомлюється тим, хто говорить (пише), навмисне допускається. Лише навмисна 

неправильність викличе не розчарування й подив, а бажання підтримати гру 

та намагатися зрозуміти глибинні наміри автора [157]. 

Реалізація мовної гри відбувається за допомогою експресивних прийомів: 

фонетичних (фонетичні повтори), графічних (виділення шрифтом, кольором, 

незвична орфографія тощо), морфологічних і словотвірних (поява нових 

граматичних форм, неологізмів).  

В аналізованих КРТ превалюють такі види мовної гри, як фонетична й 

графічна.  

Фонетична гра реалізується через прийоми ● а) асонансу та алітерації.  

Асонанс – повторення однакових голосних звуків або дифтонгів – 

присутній у слогані Drei, zwei, eins … meins (Ebay) [348].  

Алітерацію – повтор однакових або подібних за звучанням приголосних 

–   спостережено в таких КРТ: 

Ein großer Genuss für Gaumen und Gemüt (Optimiste) [388]; 

Männer wissen, was sie wirklich wollen (Volkswagen Amarok) [365, с. 15];  

Meßmer: Meßmer macht den Moment (Meßmer) [373]. 

Ще одним прийомом є графічна гра – виділення тієї частини слова, 

словосполучення чи речення, на якій хоче наголосити рекламіст. Графічну 

гру тлумачать як маніпулювання увагою та інтересом адресата за допомогою 

графічних засобів, до яких відносять літери й знаки пунктуації [86, с. 56], а 

також різні шрифтові виділення, розрядку, дефісацію, уведення в текст 

чужорідних знаків, написання великої літери замість малої й навпаки, 

фігурне розміщення тексту в площині аркуша [314, с.106–107]. Досить часто 

внаслідок графічної гри виникають графічні оказіоналізми – слова, що 

містять відхилення від графічних стандартів чи орфографічних норм. 

В аналізованих КРТ виокремлено такі види графічних оказіоналізмів, як 

огфографічні оказіоналізми, співзвучні з лексемою-оригіналом, які, проте, 

мають відмінності в орфографії (орфографічна трансформація) та фонетико-
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орфографічні оказіоналізми, які демонструють відмінність з лексемою-

оригіналом у звучанні й орфографії (фонетико-орфографічна трансформація). 

Трапляються випадки графічної гри з кольором чи шрифтом без фонетичної 

та орфографічної трансформації (графічна трансформація). 

● б) Прийом орфографічної трансформації. В аналізованих КРТ 

виявлено випадки орфографічної трансформації, заснованої на повній і 

частковій омофонії (співзвучності) лексичних одиниць, яка призводить до 

появи орфографічних оказіоналізмів. Цей прийом графічної гри 

характеризується порушенням норм правопису і реалізується за допомогою 

включення назви рекламованого товару чи торгової марки у лексему.  

Die Neuen fürs Mielennium (Miele) [373].  

Meine Wollfühl momente (Perwoll) [366, с. 111]. 

Завдяки подібному звучанню, назва торгової марки Miele успішно 

замінила морфему Mille в іменнику Millennium, а сегмент woll (запозичений з 

назви рекламованого прального порошку Perwoll) – морфему Wohl у слові 

Wohlfühl. Утворені орфографічні оказіоналізми Mielennium та Wollfühl є 

омофонами до іменників Millennium та Wohlfühlen. Орфографічні 

оказіоналізми роблять РТ більш експресивними та креативними. 

● в) Прийом фонетико-орфографічної трансформації. У рекламі 

автомобіля Volvo назва його марки через застосування рекламістами прийому 

капіталізації включена в лексему Revolution – ReVOLVOlution [348]. 

Унаслідок контамінації обох лексем виник фонетико-орфографічний оказіоналізм 

ReVOLVOlution, функція котрого полягає в донесенні до потенційного 

покупця інформаціїї, що з придбанням рекламованого авто він здійснить 

прорив, змінить своє життя на краще. 

● г) Прийом паравербального акцентування без орфографічної та 

фонетичної модифікації лексем застосовується з метою акцентування уваги 

на певному аспекті рекламованої продукції. Графічні оказіоналізми, утворені 

через виділення за допомого паравербальних засобів, мають тотожну 

http://slogans.de/slogans.php?GInput=revolvolution&SCheck=1&PerSite=200
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узуальну семантику і відрізняються лише графічними маркерами (передусім 

виділенням шрифтом або/та кольором). Зокрема, у рекламі пива Licher [380],  

назва рекламованого продукту виділена іншим шрифтом (жирним) та 

кольором (зелений).  

Застосування зеленого кольору та 

жирного шрифту акцентує увагу на назві 

пива. Оскільки за лексико-граматичними 

параметрами прикметник „natürlich“ (zur 

Natur gehörend; in der Natur vorkommend, 

nicht künstlich vom Menschen nachgebildet, 

hergestellt) та прислівник„ natürlich“ (sich 

aus den Gesetzen der Natur ergebend) [323] 

можуть утворювати вищий ступінь порівняння за допомогою суфікса – „er“: 

„natürlicher“ (натуральніший/е, природніший/е), то саме оформлення кольором і 

шрифтом, які демонструють уключення назви рекламованого продукту до 

аналізованої лексеми, допомагають перенести ознаки прикметника/прислівника 

на властивості пива. Як наслідок, потенційний споживач сприймає хмільний 

напій як натуральний, такий, що виготовлений виключно з якісних продуктів, 

без домішок і консервантів. 

 

3.2.2. Стратегія пробудження інтересу: тактики та прийоми її реалізації 

 

Після привернення уваги потенційного споживача завдання адресанта 

полягає в її утриманні через зацікавлення рекламованим товаром. На цьому 

етапі, зазвичай, рекламісти вдаються до стратегії пробудження інтересу. 

Інформація, покликана зацікавити реципієнта, характеризується експресивністю 

й розміщена, як правило, у загаловках/підзаголовках чи основному тексті 

реклами. 

Рис. 3.27. Реклама пива Licher 

http://www.duden.de/rechtschreibung/natuerlich_folgerichtig_zwanglos_echt#Bedeutung1a
http://www.duden.de/rechtschreibung/natuerlich_folgerichtig_zwanglos_echt#Bedeutung1a
http://www.duden.de/rechtschreibung/natuerlich_folgerichtig_zwanglos_echt#Bedeutung1a
http://www.duden.de/rechtschreibung/natuerlich_folgerichtig_zwanglos_echt#Bedeutung1a
http://www.duden.de/rechtschreibung/natuerlich_folgerichtig_zwanglos_echt#Bedeutung1b
http://www.duden.de/rechtschreibung/natuerlich_folgerichtig_zwanglos_echt#Bedeutung1b
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Реалізацію стратегії пробудження інтересу забезпечують такі тактики, як:  

1) тактика створення заголовків із високим емотивно-сугестивним 

потенціалом; 2) тактика пропозиції виходу з проблемної ситуації; 

3) тактика порушення стуктурно-композиційних і синтаксичних норм 

оформлення рекламного тексту; 4) тактика використання запозичень з 

інших мов; 5) тактика використання стилістичних фігур і тропів, 

6) тактика звернення до інтертекстуальних феноменів. 

1. Тактика створення заголовків із високим емотивно-сугестивним 

потенціалом. Пробудження інтересу споживача здійснюється, зазвичай, в 

інтродуктивному блоці рекламного тексту, до якого належать заголовки та 

підзаголовки. Інформація в заголовках фонова, така, що не розкриває основні 

характеристики рекламованого товару, її основні функції – зацікавлення 

реципієнта впливом на його емоції й підготовка до подальшого сприйняття 

інформації. Емотивно марковані заголовки зорієнтовують реципієнта на 

швидше знайомство з основним текстом, без читання якого їх смисл може 

так і залишитися загадкою або бути не до кінця зрозумілим. 

Для реалізації цієї тактики використовують: 

● заголовки-запитання:  

Wie wohl fühlen Sie sich mit ihrem  Porzellan? (Kahla) [375]; 

 Kann ein natürliches Lifting wirksam sein? (Caudalie) [363, с. 61]; 

Warum ein einfaches Brot mit Bavaria blue so glücklich macht? (Bavaria blue) 

[359, с. 98]. 

● заголовки-накази:  

Zurück zu jünger Haut! (Lancôme) [373];  

Schlafen Sie sich schön! (Nivea) [391]. 

● заголовки-вигуки: WOW! (Nivea) [391]. 

● інтригуючі заголовки:  

Groß im Geschmack (Emmentaller) [373];  
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Tauchen Sie ein (Vichy) [347, с. 11];  

Die Sehenswürdigkeiten macht der Wind, den Käse machen wir (Ammerländer) 

[329]. 

● рифмовані заголовки:  

Alles mit Still. Statt von allem zu viel (Audi) [333];  

Einmal gerührt für immer verrührt (Kölln) [373]. 

2. Тактика пропозиції виходу з проблемної ситуації. Потенційному 

споживачеві завжди приємно відчувати турботу про себе. Тому одним із 

кроків до його зацікавлення рекламованим продуктом є нагадування про 

можливі проблеми, які існують у його повсякденному житті, та пропозиція їх 

розв’язання за допомогою придбання товару, що рекламується.  

Наприклад, у рекламі відновлювальної маски Clarins основний текст 

розпочинається зверненням Müde, gestresste Haut? і відразу подається 

розв’язання проблеми Warten Sie nicht bis zum Wochenende, um Ihr Erholung zu 

gönnen. Die entspannende Anti-Age-Maske von Clarins mildet das 

Erscheinungsbild von Spannungsfalten und lässt die Gesichtszüge nur in 10 

Minuten erholt aussehen [365, c. 27].  

У рекламі фарби для волосся L’oréal рекламісти звертаються з 

пропозицією допомоги до тих споживачів, котрим бракує яскравих кольорів 

та емоцій: 

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

Excellence Farbe ins Leben – speziell für reiferes, graues Haar [339, c. 79]. 

3.Тактика порушення стуктурно-композиційних і синтаксичних 

норм оформлення рекламного тексту. Для реалізації цієї тактики рекламісти 

застосовують ● прийом монтажу текстотипів, текстової гібридизації або 

типологічної інтертекстуальності, які визначають як відтворення в 

конкретному текстовому екземплярі інваріантних текстотвірних ознак, що 

визначаються моделлю його текстотворення й текстосприйняття – 

типом/жанром тексту [212, с. 186]. Типологічна інтертекстуальність у 
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нашому розумінні – це відкритість текстів одного типу з притаманними їм 

інваріантними ознаками відносно функціонально-комунікативних класів 

текстів інших типів текстів чи дискурсів, тобто здатність текстів одного 

функціонального стилю запозичувати ознаки інших. Рекламні тексти можуть 

бути оформлені як інтерв’ю, казка, енциклопедична стаття, рецепт тощо. 

Звернення до типологічної інтертекстуальності, на думку В. Є. Чернявської, 

використовуються для „заохочення до посткомунікативних дій і, загалом, з 

метою оригінального, яскравого самовираження, яке виділяється із загальної 

маси“ [214, с. 115]. 

 У рекламі напою Optimiste основний текст нагадує за інваріантними 

ознаками трактування слова або статтю в тлумачному словнику, у якій 

подано дефініцію лексеми „оптиміст“ (der Optimist) та її трансформованого 

варіанту – назви напою (Optimiste): 

Optimisten sind Menschen mit positiver Grundeinstellung. Ihr Bekenntnis heißt 

Lebensfreude. Sie verspüren Glück und Erfolg. – Dieser Charakter steckt auch in 

Optimiste. Der Secco mit sonniger Seele. Wer ihn trinkt, fühlt sich geimpft gegen 

Pessimisten aller Coleur. Sein Geschmack setzt ein Zeichen gegen hängende 

Mundwinkel und hängende Schultern. Sein Prickeln ist ein Plädoyer für Wachstum 

und Aufschwung [388]. 

У рекламі крему для рук Cashmere рекламісти, застосувуючи прийом 

персоніфікації, досить цікаво і яскраво апелюють до атмосфери й 

структурних складників казки: 

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

herrscht zwischen den beiden Eiszeit. Zum Glück gibt es Cashmere Gesichtscreme. 

Sie glättet trockene und strapazierte Haut – und damit die Wogen zwischen den 

beiden. Die Сreme mit eldem Cashemere-Extrakt verwöhnt, pflegt und entspannt – 

und kalte Tage können ab jetzt nichts mehr anhaben [365, c. 88]. 

Завдяки такій трансформації, рекламний текст сприймається досить 

пожвавлено та, роблячи екскурс у дитячі роки реципієнта, надовго 

залишається в його пам’яті. Окрім того, через прийом персоніфікації, а саме 
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перенесення ознак людини на її шкіру, яка виступає як жива істота, досить 

експресивно представлена основна проблема (sagte die Haut ganz trocken zum 

Winter), котру розв’язує рекламований продукт, – захист та зволоження сухої 

шкіри. 

4. Тактика використання запозичень з інших мов є досить актуальною 

в сучасних КРТ у зв’язку з мовними контактами, технічним прогресом, 

масовою глобалізацією, а також тенденцією до запозичень з інших мов. 

Окрім того, застосування іноземної лексики дає змогу рекламістам зберегти 

важливі конотації [239, c. 85] і створити яскравий образ рекламованого товару.  

Досить часто у КРТ з метою розширення продажу рекламованої 

продукції на міжнародному ринку трапляються запозичення з англійської: 

Neu Blue Therapy Lift&Blur  (Biotherm Blue Therapy Lift&Blur) [363, с. 14] чи 

французької: Masque Multi-Régénérant. Bei Spannungsfalten, festigt die Haut, 

belebt die Ausstrahlung (Clarins) [365, c. 27] мов. Використання французької та 

англійської мов превалює у рекламі косметичних засобів, імплікуючи, 

очевидно, ідею про те, що рекламований продукт, виготовлений у Франції чи 

Англії, є якісним, оскільки саме ці країни є одними зі світових лідерів у 

косметичній сфері. 

У КРТ найчастіше трапляються запозичені з англійської мови іменники 

(Must Have, Beautу, Anti-Aging, Age, High Tech, Lifting) і прикметники  (clever, 

cool, double, supreme, global). 

Must Have des Sommers (Yogurette) [348]; 

Sympatisch, clever, gut (реклама) [357, с. 25].  

Для КРТ характерні також запозичення з французької мови. 

Das gefährlich verführerische Eau de Parfume [381, с. 30];  

Wir lieben kleine Kostbarkeiten. Mini Pralinés von Lindt (Lindt) [381, с. 12]. 

Найбільший відсоток запозичень трапляється в слоганах. В електронній 

базі Slogans.de розглянуто Top-100 слоганів за 2016 рік та виявлено такі їх 

види за наявністю у їхній структурі запозичень: 
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1) слогани німецькою мовою (69 %): Ursprung durch Technik (Audi);    

Das Beste oder nichts (Mercedes-Benz); 

2)  змішані (німецько-англійські) слогани (7 %): Schmeck this out        

(EFK Schulmenü); Must have des Sommers (Yogurette); 

3)  слогани англійською мовою (23 %): Technology to enjoy (Fiat Seat); 

Pure respect for your hair (Lôreal); Nourish your youth (Chanel Blue Serum); 

4) слогани іншими мовами (зокрема французькою) (1%): Un peu d'air sur 

terr (Lacoste) [348]. 

Станом на 03.01.2017 до Top-20 найуживаніших слів у слоганах за 

попередній рік згідно з даними слогометра належать einfach, mehr, wir, alles, 

your, du, Leben, you, dein, neue, ich, gut,  Macht, one, dir, sie, immer, Magazin, 

Welt, dich.  

Отже, як показує квантитативний аналіз, чотири із двадцяти (20 %) серед 

найуживаніших слів у німецькомовних слоганах є англіцизмами. 

5. Тактика звернення до експресивного стилістичного синтаксису 

Експресивність КРТ може досягатися за рахунок ● а)  синтаксичних засобів  

(звернення, порядок слів, синонімічні синтаксичні конструкції, еліпси, 

незавершені конструкції тощо) та ● б) стилістичних фігур і тропів.  

а) Для КРТ характерними синтаксичними конструкціями є ● еліпси – 

пропуски в тексті чи мовленні мовної одиниці, структурно „неповні“ 

синтаксичні конструкції [316, с. 592].  

Ein Stück vom Glück (Le Cruyére) [366, с. 89]; 

Perfekte lange Traumhaare – nichts leichter als das (Hairdream) [362, с. 120]. 

б) Стилістичні фігури, які в словниках трактують як будь-які мовні 

засоби, уключаючи тропи, що надають мовленню образності й виразності [313, с. 

291], є важливими засобами пробудження інтересу та створення позитивного 

впливу на емоції споживачів. Тропи, зазвичай, відокремлюють від 

стилістичних фігур (анафор, епіфор, інверсій, градацій, паралелізмів, 

риторичних запитань, еліпсисів тощо) та визначають як мовні механізми 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF
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уподібнення одних явищ до інших, перенесення найменувань або видозміна 

значеннь. До тропів відносять метафори, метонімії, синекдохи, гіперболи, 

літоти, іронії, перифрази [320, с. 186].  

Емпіричний матеріал засвідчив, що найпоширенішими стилістичними 

фігурами й тропами для пробудження інтересу в КРТ є стилістичні повтори 

(анафори, епіфори), метафори, метонімії, гіперболи, літоти, порівняння. 

● Повтор – це штучне виділення певного контексту з метою зосередження 

уваги та пробудження інтересу. У межах стилістики повтором називається 

фігура мови, що полягає в повторенні звуків, слів, морфем, синонімів або 

синтаксичних конструкцій в умовах достатньої тісноти ряду, тобто досить 

близько один від одного, щоб їх можна було помітити [10, с. 295].  

На лексичному рівні поширені такі види повтору, як анафора й епіфора. 

Анафоричний повтор – це потужний вербальний сугестор, здатний 

утримувати увагу потенційного споживача:  

Mehr Vitalität. Mehr Spannkraft (Annemarie Borlindt) [362, с.10]; 

„3 Jahre Garantie. 3 Jahre Inspektionen. 3 Jahre Mobilservice. 3 Jahre 

OpelonStar (Opel) [340, c. 15].  

Wenn man Naturbelassenes mag, wenn man will, das es fair zugeht, wenn man 

Vielfalt erhalten will und Genuss großschreibt – dann macht man Saft so wie wir 

(Voelkel) [370]. 

Епіфора як повтор, зазвичай, підкреслює найважливіші характеристики 

товару або виконує функцію імпліцитного заклику до його придбання:  

Sign it. Wear it. Love it (Intielle) [339, с. 30]. 

Оскільки повтор є ефективним прийомом зацікавлення адресата, то 

рекламісти можуть вдаватися до комбінування різних його видів. Зокрема, у 

рекламі бренді Chantré поєднано анафору (вид лексичного повтору) та 

асонанс (вид фонетичного повтору). 

Wenn  Sie die entspannte Atmosphäre eines bahaglichen Abends lieben, wenn  

Sie es schön finden in dieser gemütlichen Sammlung eine Pfeife edlen Tabaks zu 
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genießen – dann gehören Sie wohl zu den Kennern, die mit feinsinnigem 

Geschmack auch den weichen Chantré für sich entdeckt haben. Die harmonische 

Reife und feine Milde dieses Weinbrands bieten gerade dem verwöhnten Gaumen 

ein besonderes Vergnügen [341]. 

Зацікавлення потенційних споживачів здійснюється також за допомогою 

синтаксичного й синонімічного повторів.  

Синтаксичний повтор використовують, аби якось обіграти рекламований 

товар через повтор синтаксичних конструкцій. У рекламі посудомийної 

машинки Miele назву побутової техніки включено в семантичний простір 

тексту й акцентовано на ній за допомогою синтаксичного повтору та 

виділення шрифтом. 

Fleksibilität braucht man. Komfort genießt man. Miele hat man [383]. 

Синонімічний повтор прикметників репрезентовано в рекламі напою 

Optimiste. 

Cool bleiben. Kalt stellen. Kühl genießen [388]. 

● Метафора як один із тропів полягає в перенесенні ознак з одного 

предмета, явища на другий на підставі подібності [320, с. 88]. Реклама як 

маніпулятивна форма комунікації допускає вживання слів у переносному 

значенні, адже це лише додає яскравості й експресивності об’єктам 

рекламування. У КРТ трапляються метафори, які приписують рекламованому 

об’єкту нехарактерні або перебільшені для нього властивості й ознаки. 

Ihr Weg in eine neue Welt (Peugeot 307) [370];  

Red Bull verleiht Flügel! (Redbull) [370]. 

У КРТ трапляються випадки персоніфікації, коли неживим предметам 

приписують властивості живих осіб:  

Er trinkt nicht viel (Nissan) [391]; 

Der Käse mit der grünen Seele (Grünländer) [371]; 

Der beste Bodyguard für meine Haut (L’oreal) [373];  

Farben, die auffallen. Lippen, die bestechen (Lancôme) [363, с. 121]. 

http://slogans.de/slogans.php?GInput=ihr&SCheck=1&PerSite=200
http://slogans.de/slogans.php?GInput=weg&SCheck=1&PerSite=200
http://slogans.de/slogans.php?GInput=in&SCheck=1&PerSite=200
http://slogans.de/slogans.php?GInput=eine&SCheck=1&PerSite=200
http://slogans.de/slogans.php?GInput=neue&SCheck=1&PerSite=200
http://slogans.de/slogans.php?GInput=welt&SCheck=1&PerSite=200
http://slogans.de/slogans.php?BSelect%5B%5D=1393&PerSite=200
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● Метонімія в аналізованих текстах трапляється рідше за метафору, 

проте все-таки перенесення назви одного предмета на інший на основі 

внутрішніх чи зовнішніх зв’язків між ними [313, с.127] трапляється в рекламі 

автомобілів, у якій рекламований предмет позначають через його частину 

(зазвичай чотири колеса).  

Temperament auf 4 Rädern (Feat Ibiza) [391]; 

Intelligenz auf Rädern (Citroën) [373]; 

●  Перифраза – троп, описовий зворот мови, у якому зміст іншого слова 

чи виразу передається підкресленням якоїсь особливості чи якості             

[313, с. 185]. Зокрема, у рекламі автомобіля Alfa Romeo Giulietta [327]: Ich bin 

Giulietta, der Stoff aus dem die Träume sind („Я Джульєтта, зіткана з тканини 

снів“), копірайтери, по-перше, проводять паралель із Вільямом Шекспіром, 

запозичуючи ім’я Джульєтта з його трагедії „Ромео та Джульєтта“, а фразу 

der Stoff aus dem die Träume sind – із комедії „Сон літньої ночі“ – „Wir sind vom 

gleichen Stoff, aus dem die Träume sind und unser kurzes Leben ist eingebettet in 

einen langen Schlaf“, а, по-друге, використовують перифразу, називаючи 

рекламований автомобіль der Stoff aus dem die Träume sind – „матеріалом, із 

якого зіткані наші сни/мрії“. 

●  Порівняння означає зіставлення двох схожих за якоюсь характеристикою 

предметів або явищ із метою визначення певних рис одного з них через 

порівняння з іншим. є невід’ємним атрибутом КРТ. 

Ein Makeup leicht wie Seide, doch deckt perfekt (Clinique) [363, с. 9]; 

Unsere Haut ist wie ein maßgeschneidertes Kleid – ein individuelles 

Lieblingsstück, das wir ein Leben lang tragen. Natürlich braucht dieses Unikat 

eine besondere und individuelle Pflege (Elasten) [364, с. 75]. 

● Гіпербола та літота означають, відповідно, перебільшення й применшення. 

Відомі слогани реклами автомобілів марки Toyota: Nichts ist unmöglich [348] і 

пива Kaiser: Hast ein Kaiser – bist ein Kaiser! [370] є гіперболами, тоді як 

заголовок у рекламі косметики Tetesept: Noch  nie war Schaumbaden so schön 

[358, с. 51] – літотою. 

http://slogans.de/slogans.php?GInput=temperament&SCheck=1&PerSite=200
http://slogans.de/slogans.php?GInput=auf&SCheck=1&PerSite=200
http://slogans.de/slogans.php?GInput=4&SCheck=1&PerSite=200
http://slogans.de/slogans.php?GInput=r%E4dern&SCheck=1&PerSite=200
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6. Тактика звернення до інтертекстуальних феноменів реалізовується 

насамперед апеляцією до відомих імен, висловів, цитат, прислів’їв тощо, які 

націлені на виявлення та акцентування особливо значимих моментів 

рекламного тексту [79]. Інтертекстуальні включення в рекламний текст 

можуть бути немодифікованими, тобто повністю відповідати пре-тексту 

(наприклад цитати), або модифікованими (трансформовані цитати, алюзії). 

Немодифіковані інтертекстуальні феномени є маркованими – у вигляді 

експліцитних цитат в лапках або немаркованими – у вигляді імпліцитних 

цитат чи алюзій без лапок. Модифікація інтертекстуальних феноменів 

можлива через лексичну, фонетичну субституцію зі збереженням структури 

претексту й запозичення окремих лексичних елементів із відомих висловів 

без збереження структури претексту. 

У рекламі цукерок Merci застосовано: ● а) прийом використання 

немодифікованих маркованих інтертекстуальних феноменів у вигляді 

цитати О. Уайльда: „Es kommt für jeden der Augenblick der Wahl und der 

Entscheidung“ („У кожного наступає момент вибору і прийняття рішення“) 

[391]. Цей прийом репрезентовано й у рекламі пива Beck’s, у якому 

використано марковану цитату Жана Жака Руссо: „Der Geschmack ist die 

Kunst, sich auf Kleinigkeiten zu verstehen“ [391] („Смак – це мистецтво 

розумітися на тонкощах“).  

У рекламі косметичних засобів копірайтери вдаються до запозичення 

цитат відомих лікарів, косметологів й інших спеціалістів у цій галузі. 

Зокрема, у рекламі крему Time Control Serum від медичної компанії доктора 

Крістіне Шраммек основним текстом є слова відомого доктора медичних 

наук, лікаря-дерматолога та алерголога:  

„Kostbare Inhaltsstoffe und dermatologisches Wissen schenken Ihnen strahlend 

schöne Haut. Unsere exklusive Anti-Aging-Pflegeserie stimuliert die Zelerneuerung, 

glättet das Hautbild und definiert die Konturen. Die Wirkung ist wissenschaftlich 
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Рис. 3.28. Реклама 

колагенового напою Elasten 

 

Рис. 3.2. Реклама чайника для заварки 

Nordic Sand 

 

bestätigt. Meine Leidenschaft gilt der Entwicklung neuer, dermatologisch 

inspirierter Produkte und ist ein Versprechen an ihre Schönheit“ [370]. 

Окрім цитат відомих осіб і спеціалістів, 

рекламісти маніпулюють увагою аудиторії й 

стимулюють інтерес до рекламованої продукції 

за допомогою відгуків споживачів, що яскраво 

продемонстровано в рекламі колагенового 

напою Elasten (рис. 3.28) [363, с. 75]. 

Аналізований емпіричний матеріал 

свідчить, що рекламісти вдаються до такого 

комунікативного ходу, як використання 

іконічних цитат, де образ рекламованого 

засобу говорить сам за себе. 

Іконічна цитата яскраво продемонстрована 

в рекламі чайника для заварки Nordic Sand 

(рис. 3.29.) [363, с.120], у якій підтвердженням 

слів Diese Teekanne spricht für sich. 

und für Sie слугує зображення 

рекламованого продукту, узяте в 

лапки.  

Застосування немодифікованих 

інтертекстуальних елементів може 

мати алюзивний характер, тобто 

відсилати до якогось відомого історичного, літературного, міфологічного, 

політичного героя, факту чи вислову в розмовному мовленні. Правильна 

інтерпретація алюзій ускладнюється тим, що реципієнт повинен сам 

установити семантичний зв’язок із першоджерелом. Інколи перешоджерело 

важко ідентифікувати через наявність однойменних творів минулого й 

сучасного.  
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Зокрема, у заголовку реклами пива Astra: Zwischen Himmel und Hölle 

[391], використано ● б) прийом звернення до немодифікованих 

немаркованих інтертекстуальних украплень алюзивного характеру. 

Запозичена фраза Zwischen Himmel und Hölle є досить експресивною, 

яскравою, проте її важко інтерпретувати, оскільки претекстом може бути й 

назва однойменного музичного хіта Томаса Андерса про боротьбу між щастям і 

болем, які викликає в нього почуття кохання, і назва воєнного фільму Генрі 

Костера (1956 р.), і антивоєнного фільму Олівера Стоуна (1993 р.) про життя 

уродженців В’єтнаму в США, і вислову, який інтерпретують як „десь далеко, 

невідомо де“ або „між небом і землею“, „між небом та пеклом“.  Значення 

заголовка стає зрозумілим у поєднанні з іконічним складником реклами, а 

саме зображенням чоловіка, котрий сидить між дружиною, яка, напевно, 

уособлює щоденну рутину, і ящиком пива „Астра“, що репрезентує радощі та 

яскраві відчуття. Отже, претекстом є все ж таки значення фрази zwischen 

Himmel und Hölle („між небом та землею“). 

● в) Прийом лексичної субституції на тлі збереженої структури 

претексту в КРТ реалізується за рахунок модифікації смислу тексту при 

збереженні структури претексту. Наприклад, основний текст у рекламі 

шоколаду Ritter Sport [392]: Böse Erdbeeren kommen in die Marmelade, gute 

enden hier („Полуниці середньої якості відправляються в мармелад, а якісні 

опиняються тут“) є модифікованим варіантом назви психологічної драми Уте 

Ерхардт „Gute Mädchen kommen in den Himmel, böse überall hin. Warum 

Bravsein uns nicht weitrbringt“ („Хороші дівчата відправляються на небеса, а 

погані – куди хочуть. Або чому слухняність не приносить щастя“).  

Досить цікавою є реклама пилосмока Miele [383]: Er kam, sah und saugte, 

яка своєю синтаксичною та смисловою (er kam, sah) структурою нагадує 

модифікацію відомих слів Ю. Цезаря „Veni, vidi, vici“. У рекламі міксу з коли 

й лимонаду Mischmasch від Fritz-cola текст Mischer Fritz mischt frische Mische 

[370] апелює до відомої кожному скоромовки „Fischers Fritz fischt frische 
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Fische, frische Fische fischt Fischers Fritz“. Модифіковані варіанти назви книги, 

фільму, скоромовки й цитати позитивно впливають на емоції реципієнтів, 

зберігаючись у їхній пам’яті надовго. 

У КРТ можна спостерігати такий прийом включення інтертекстуальних 

феноменів, як г) фонетична субституція або фонетична гра на тлі 

збереженої структури претексту, суть котрого полягає в заміні певних 

слів чи фонем із тексту-оригіналу на співзвучні. Такий прийом можна 

простежити в рекламі засобу для дезінфекції: WC-Ente verdient Ihr Vertrauen. 

Ente gut, alles gut [373]. Друга частина наведеного прикладу є модифікованим 

варіантом відомої приказки „Ende gut, alles gut“ („Все добре, що добре 

закінчується“). Оскільки в процесі трансформації видозмінено не ціле слово, 

а лише фонему „d“ на „t“, то такий прийом можна вважати фонетичною 

субституцією. Незважаючи на мінімальний обсяг змін відомої приказки, 

вплив на реципієнта за рахунок фонетичної гри достатньо вагомий. 

Ще один прийом уключення інтертекстуальних феноменів у КРТ –          

д) запозичення окремих лексичних елементів – слів чи словосполучень без 

запозичення структури претексту. Слоган реклами напою Fit for Fun [370]: 

Entdeck die Leichtigkeit des Seins нагадує назву книги Мілана Кундери „Die 

unerträgliche Leichtigkeit des Seins“ („Нестерпна легкість буття“). Рекламісти 

запозичили з претексту лише словосполучення Leichtigkeit des Seins, 

виключивши прикметник „unerträglich“. Запозичена фраза добре впізнавана 

та підходить до реклами енергетичного напою.  

 

3.2.3. Стратегія аргументування: тактики та прийоми її реалізації 

 

Досягнення інтендовного перлокутивного ефекту в рекламі не 

обмежується лише приверненням уваги та пробудженням інтересу до 

рекламованого об’єкта. У ході комунікативної інтеракції потенційний 
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споживач, безперечно, повинен отримати естетичну сатисфакцію, яскраві 

враження, проте основне для нього – це аргументи й факти, які б апелювали 

до його розуму чи емоцій і викликали б у нього переконання придбати 

рекламований товар. Тому, на нашу думку, цей етап комунікативного 

процесу в рекламі найважливіший, адже саме переконлива інформація про 

рекламований продукт визначить, чи залишиться споживач лише пасивним 

реципієнтом, чи перейде до активних дій. 

Задля пробудження в адресата бажання до активних дій копірайтери 

застосовують стратегію аргументування, мета якої – переконання споживача 

в необхідності/доцільності вибору рекламованого товару за рахунок апеляції 

до якості, цінових характеристик і фактів, які стосуються досвіду 

користування ним. За допомогою аргументативної стратегії адресант апелює 

до логіки адресата, використовуючи при цьому, зазвичай, експліцитні 

маркери. Потрібно зазначити, що за умови присутності у КРТ усіх вербально 

виражених структурно-композиційних складників, ключові та найбільш 

переконливі аргументи щодо рекламованої продукції, зазвичай, наводять у 

заголовках. В основному тексті представлено допоміжні факти або такі, котрі 

конкретизують аргументи, наведені в заголовку. Якщо в тексті присутній 

слоган, то він експлікує узагальнювальні аргументи. 

Пропонуємо виокремити такі тактики аргументації в КРТ: 

1) тактика позиціонування товару як найкращого, що допомагає 

виявити перевагу чи низку переваг, за які споживач повинен обрати 

рекламований продукт у межах відповідної товарної категорії. Копірайтери 

використовують при цьому всі можливі засоби, щоб представити 

рекламований товар із найкращого боку. У КРТ тактика позиціонування 

може реалізовуватися через такі основні прийоми, як: а) позиціонування за 

високою якістю; б) позиціонування за позитивними властивостями й  
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функціональними характеристиками; в) позиціонування за ціною та  

вигодою, г) апеляція до думок авторитетів. 

Маркерами а) позиціонування товару за високою якістю можуть бути: 

● прикметники/прислівники у вищому ступені порівняння:  

Noch sportlicher im Design in Kombination mit dem admired plus Paket  

(Audi A1) [333]; 

Schon nach einer Woche wirkt die Haut jünger, fester, strahlender (Clarins) 

[363, c. 24]; 

● прикметники/прислівники у найвищому ступені порівняння у формі 

суперлативу або елативу:  

Das sicherste Auto der Kompaktklasse in Europa  (Alfa Romeo Giulietta) 

[327]; 

Der leiseste beutellose Staubsauger auf dem Markt (Bosch) [373]; 

● суперлативні прикметники/прислівники для оцінювання рекламованого 

товару  (einzigartig, unübertroffen, leistungsstark, absolut, intensiv тощо):  

Bei meinem Styling gibt es keine bösen Überraschungen. Wella’s unübertroffener 

flexibler Halt (Wellаflex) [381, с. 36]; 

Dior J’adore die absolute Weiblichkeit (J’adore) [365, с. 5];  

● слова-інтенсифікатори (maximal, höchst, äußerst, so, sehr, so gut wie, 

zweifellos тощо), які посилюють значення рекламованої продукції для 

потенційних споживачів:  

100 % Farbintensität, Diamant-Glanz und maximal langhaltend 

(Schwarzkopf) [363, с. 12]; 

● прикметники/прислівники чи іменники із суперлативними префіксами 

іншомовного походження extra-, super, ultra-, voll-, doppel-, intensiv-, luxus-, 

multi- тощо для творення складних іменників чи прикметників/прислівників: 

Multi-Intensive Pflege für höchste Ansprüche (Clarins) [356, с. 34]; 

● числівник „один“, який набуває оцінного значення – „найкращий“: 
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Die 1. Pflege gegen Hautunreinheiten von Vichy, die auch Falten mildert 

(Vichy) [358, с. 67];   

● числівник „100“ або близьке до нього число зі знаком „%“, що  відповідає 

за найкращу якість рекламованої продукції:  

Alergiegetestet. 100 % Parfümfrei (Clinique) [347, с. 11]; 

97% der Testerinen empfehlen die Alcina Cashemere Gesichtscreme weiter! 

[340, с. 75]; 

● порівняльні конструкції:  

90 % der Frauen erklären Double Serum für effektiver als ihr gewohntes 

Serum (Clarins Double Serum) [364, с. 57];  

Unsere erste Anti-Age-Pflege so wirksam wie eine 400 Euro Hyaluron-

Injektion (Diademine) [356, с. 86].  

б) Позиціонування товару за позитивними властивостями й 

функціональними характеристиками спрямоване на окреслення тих ознак 

рекламованої продукції, які б могли зацікавити потенційного споживача: 

смак (продукти харчування), ефективність від використання (косметика), 

запах (парфумерія), дизайн (мобільні телефони, нетбуки), безпечність 

(автомобілі) тощо. Основними вербальними маркерами реалізації позитивних 

властивостей і характеристик на лексико-семантичному рівні є мовні 

одиниці, серед яких найпоширеніші в КРТ – дієслова, прикметники та прислівники.  

Позиціонування товару за позитивними властивостями й функціональними 

характеристиками актуалізується за допомогою ● однорідних членів речення; ● 

бінарних опозицій; ● тезисного викладу інформації з використанням графічних 

засобів; ● іконічно-верального позиціонування та ● іконічного позиціонування. 

● Однорідними в КРТ можуть бути дієслова в синтаксичній ролі присудків, 

прикметники в ролі означень, прислівники та дієприслівники у ролі обставин, 

іменники в ролі підметів і додатків тощо. У рекламі автомобілів переважають 

однорідні присудки, які експлікують інформацію про технічні 

характеристики транспортних засобів і надають РТ динамічності. 
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Der Bremsassistent BAS PLUS überwacht vorausfahrende und überquerende 

Fahrzeuge und optimiert in Gefahrensituationen die Bremskraft, sobald der 

Fahrer bremst. Zusätzlich kann die PRE-SAFE Bremse jetzt sogar Fußgänger 

erkennen und selber eingreifen, um sie zu schützen (Mercedes Benz) [391]. 

Ob Schnee, Regen oder Eis – es gibt 1000 Gründe zu Hause zu bleiben. Und 

einen dagegen: BMWxDrive. Optional erhältlich in über 80 BMW Modellen, sorgt 

es dank variabler Verteilung der Antriebskräfte für optimale Bodenhaltung und 

bringt 100 % Fahrfreude auf jedem Untergrund (BMW) [337]. 

У КРТ косметики превалюють однорідні означення й присудки. 

Наприклад, у рекламі маски La Mer основне смислове та емотивне значення 

мають означення, які позначають характеристики рекламованої продукції 

(neue intensive Revitalizing Mask energiespendende Creme-Maske, wirkungsvolle 

Antioxidanten) й однорідні означення, що експлікують ефект від використання 

маски (die Haut – geglättet, regeneriert und widerstandsfähig). 

RE-VITALISIERT. Die NEUE Intensive Revitalizing Maske. Die energiespendende 

Creme-Maske versorgt die Haut augenblicklich mit jugendlicher Frische. 

Wirkungsvolle Antioxidantien helfen, vor vorzeitiger Hautalterung, ausgelöst 

durch Stress und negative Umwelteinflüsse zu schützen. In nur 8 Minuten erstrahlt 

die Haut von innen heraus geglättet, regeneriert und widerstandsfähig dank der 

legendären Kräfte der Miracle Broth [391]. 

Позитивні характеристики рекламованої продукції підкреслюють, 

застосовуючи ● бінарні опозиції. А. Д. Бєлова вважає, що бінарні опозиції 

разом зі своїми стилістичними й атрактивними функціями в рекламних 

текстах представляють раціональну аргументацію [2, с. 40]. Бінарні опозиції 

або протиставлення мають високий переконувальний потенціал, оскільки 

вони пов’язані з поданням рекламованого об’єкта як такого, що змінює світ, 

із демонструванням ситуації «до й після» та доказом через порівняння. 
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Серед бінарних протиставлень у КРТ найпоширеніші антоніми, виражені 

такими частинами мови, як: 

– іменники:  Eubos Hyaluron. High Tech gegen Falten: aktives Lifting Tag 

und Nacht“ (Eubos) [358, с. 41]; 

– прислівники:  

Weniger Falten. Mehr Hautfeuchtigkeit (Elasten) [363, с. 85], 

Vor 125 Jahren haben wir das Automobil erfunden. Heute arbeiten wir mit 

dem gleichen Eifer an neuen Ideen – vom Elektroantrieb bis zur Brennstoffzelle 

(Mercedes-Benz) [370]; 

прикметники: Je enger die Kurve, desto breiter das Lächeln (Renault 

Megane GT) [370];  

дієслова: Liposome und Jojobaöl reduzieren den Feuchtigkeitsverlust und 

erhöhen die Hautintensität [358, с. 56]. 

Для реалізації прийому позиціонування товару за позитивними 

властивостями й функціональними характеристиками рекламісти часто 

звертаються до графічних засобів. Зокрема, на структурно-композиційному 

рівні тактика позиціонування товару досить часто реалізується через              

в) тезисний виклад матеріалу, актуалізуючись за допомогою графічних 

маркерів у вигляді крапок, кружечків, квадратиків, стрілок тощо, які вводять 

вербально кодовану інформацію та є досить ефективним для запам’ятовування 

пропонованої інформації.  

Прикладом реалізації прийому позиціонування рекламованого товару 

через тезисний виклад за допомогою графічних маркерів може бути реклама 

спрею для волосся L’oréal, у якій чорні квадратики „■“ вводять вербальну 

інформацію про товар. 

■ Reicht bis zu 20 Anwendungen;  

■ Deckt 85 % aller Haarfarben ab; 

■ Wetter-, Schweiß- und Stylingfest;  

■ Hält bis zur nächsten Haarwäsche [391].  
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У рекламі крему Welleda графічними маркерами є чорні кружечки, які 

вводять інформацію про ключові характеристики товару. 

●Bringt die Haut zurück in ihr natürliches Gleichgewicht; 

●Beruhigt zu Irritationen neigende Haut;  

●Versorgt nachhaltig mit Feuchtigkeit [355, с. 78]. 

Основні функції графічних елементів у реалізації тактики позиціонування – 

привернення уваги до пропонованої рекламотворцями інформації й 

полегшення сприйняття інформації.  

● Іконічно-вербальне позиціонування основних характеристик та функцій 

рекламованого товару – це комплексна вербально-іконічна подача інформації, у 

якій різнокодові елементи доповнюють і дублюють один одного задля 

ефективного прагматичного впливу на адресата. Прикладом такого виду 

позиціонування товару може бути реклама лаку для волосся Nivea [385]. У 

слогані реклами 2x Volumen ohne Helm-Effekt наголошено на здатності лаку 

тримати форму й об’єм волосся. Доказом інформації, поданої вербально, є 

зображення жінки, волосся якої після поїздки на мотоциклі в шоломі 

зберегло і форму, і об’єм. 

В останні роки можна відзначити тенденцію до компресії вербальної 

інформації за рахунок розширення невербального оформлення. Такі зміни 

призводять до того, що тактика позиціювання може реалізовуватися без 

вербальних елементів лише за рахунок іконічних засобів (передусім фотографій), 

які наочно репрезентують характеристики рекламованої продукції. Процес 

представлення характеристик і функцій товару за допомогою іконічних 

засобів ми називаємо ● іконічним позиціонуванням. 

Прикладом прийому іконічного позиціонування є реклама пилосмока 

Rowenta (рис. 3.30) [391], у якій функціональні характеристики приладу для 

прибирання репрезентовано через зображення товару в руках у мисливця, 

який використовує його для полювання на здобич. 
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Рис. 3.30. Реклама пилосмока Rowenta 

Успішне полювання й задоволений мисливець із трофеєм у руках 

свідчать про надзвичайну потужність пилосмока, що є визначальною 

характеристикою рекламованого товару під час його покупки. 

в) Позиціонування за ціною та вигодою полягає у створенні вигідних 

пропозицій для придбання рекламованої продукції. Наприклад, у рекламі 

автомобіля Opel Corsa вже в заголовку JETZT 3 JAHRE SORGENFREI CORSA 

FAHREN наголошено на вигоді, а саме трирічній  гарантії на користування 

авто. Крім того, в основному тексті подано інформацію не лише про гарантію, а 

й можливість заощадити під час покупки автомобіля рекламованої марки. 

Preisvorteil eines Opel Corsa drive mit Opel Flat, „drive“ Paket, Komfort-

Paket und Sportive-Paket gegenüber einem unvergleichbar ausgestatteten 

Basismodell mit OpelFlaxCare. 2 Jahre Herstellgarantie, 1 Jahr Anschlussgarantie 

gemäß Bedingungen. 3 Inspektionen in 3 Jahren gemäß OpelServiceplan [386].  

Потенційний споживач – пересічна людина, яка має кумирів, авторитетів, 

орієнтується на них і довіряє їхній думці. У зв’язку з цим рекламісти 

вдаються до такого прийому позиціонування товару, як г) апеляція до думок 

авторитетів. Засоби реалізації такого прийому – це висловлення авторитетних 

осіб на користь рекламованої продукції, які вводяться в текст через марковані 
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або немарковані цитати із зазначенням імені (рис. 3.31) [377, с. 68] чи підпису 

(рис. 3.32) [363, с. 114] відомої особи. 

 
 

Рис. 3.31. Реклама маски L´oréal. Рис. 3.32. Реклама крему Lavera 

2. Тактика апеляції до національно-культурних концептів. Перш ніж 

переконатись у тому, чи потрібен йому рекламований товар, потенційний 

споживач повинен віднайти в тексті ті характерні концептуальні цінності, які 

є для нього найважливішими. У зв’язку з цим завдання рекламістів полягає в 

апеляції до таких когнітивних стереотипів, котрі зв’язують об’єкт 

рекламування з потребами й цінностями, що є вигідними для споживача. 

У попередньому розділі дисертації виявлено основні концепти КРТ, а 

саме: PFLEGE, SICHERHEIT, GESCHMACK, QUALITÄT, NUTZEN, 

REGENERATION, NATÜRLICHKEIT, SPARSAMKEIT. Аби, щоб 

аргументування на користь рекламованого товару було вагомішим і 

раціональним, копірайтери вдаються до експліцитної та частково імпліцитної 

апеляції до ключових цінностей. 

Зокрема, у рекламі йогурту Landliebe експліцитно акцентовано увагу 

реципієнтів на смакових властивостях (концепт GESCHMACK), високій 

якості (концепт QUALITÄT) і натуральності (концепт NATÜRLICHKEIT). 

Wo unser Erdbeerjoghurt seinen echten Geschmack her hat, liegt doch auf der 

Hand. Wir von Landliebe achten aus voller Überzeugung auf hohe Qualität und 

natürliche Zutaten. Daher verwenden wir für unseren Erdbeerjoghurt stets nur 

erlesene Früchte und natürliches Fruchtaroma aus echten Erdbeeren (Landliebe) 

[378].  
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Окрім експліцитної апеляції до концептів, аргументування може бути 

виражене й імпліцитно. Наприклад, у рекламі шоколаду Bounty: Bounty. 

Genieß ein Stück von Paradies [370] за допомогою використання метафори ein 

Stück von Paradies здійснено імпліцинту апеляцію до концептів SCHÖNHEIT, 

GLÜCK, WOHLGEFÜHL тощо. Лексема genießen  апелює до концептів 

GESCHMACK та QUALITÄT, оскільки насолоджуватися можна лише 

смачним і якісним шоколадом. 

Під час вибору косметики німецька аудиторія звертає свою увагу на ті 

характеристики рекламованих товарів, які забезпечують ефективний догляд 

за шкірою (концепт PFLEGE) і володіють омолоджувальними властивостями 

(концепт REGENERATION), тому в КРТ цієї групи аргументування 

найчастіше виражається експліцитно. 

Die 1. Pflege gegen Hautunreinheiten von Vichy, die auch Falten mildert. 

NEU NORMADERM ANTI-AGE. 2-fache Wirkung in 1 Pflege. Unreine Haut 

reduziert bestätigen 73 % der Frauen. Falten deutlich gemildert bestätigen 95 % 

der Frauen. Die Haut erscheint reiner und glatter – einfach schöner. Vichy – 

Gesundheit ist schön! (Vichy) [358, с. 67]. 

Під час придбання побутової техніки чи автомобілів потенційні 

споживачі цінують якість (концепт QUALITÄT) і безпеку (концепт 

SICHERHEIT). При цьому досить часто рекламісти наголошують на 

можливості заощадити (концепт SPARSAMKEIT), що, очевидно, особливо 

пріоритетно для німців. Апеляція до вищеназваних концептів здійснюється 

як експліцитно, так і імпліцитно. 

Qualität und Nachhaltigkeit werden bei Miele großgeschrieben. Miele 

Geschirrspüler bieten Ihnen beste Reinigungsleistung bei besonderer Energieeffizienz  

(Miele) [383]; 

Das sicherste Auto der Kompaktklasse in Europa. Maximale Sicherheit und 

Kontrolle“ (Alfa Romeo Giullietta) [327]; 
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 Der Mazda CX-5, jetzt mit 0% Zinzen. Gesamtverbrauch l/100 km: innerorts 

9,1, außerorts 6,3, kombiniert 7,3“ (Mazda) [370]. 

Задля досягнення інтендованого перлокутивнго ефекту до концептуальних 

домінант апелюють не лише в основному тексті реклами, а й у слоганах, які 

підбивають підсумок інформації, поданої в основному тексті, та закликають 

потенційних споживачів до активних дій.  

Sicherheit begleitet Siе (Mercedes Benz) (концепт SICHERHEIT),  

Mehr Geschmack als Geld (Ikea) (концепт GESCHMACK),  

Bessere Autos für eine bessere Umwelt (Opel) (концепт QUALITÄT), 

Erdnuss-Genuss im Schoko-Guss (Snickers) (концепт GENUSS), 

Spar dich reich (Saturn) (концепт SPARSAMKEIT) [348]. 

3. Тактика покликання на результати експериментів/факти. Результати 

експериментів, статистичні дані та факти є переконливими аргументами, 

оскільки вони відображають достовірний стан того чи іншого процесу або 

явища. Потенційні споживачі прагнуть не лише побачити яскраву картинку, 

креативний заголовок чи слоган, а й отримати достовірні дані про 

рекламовану продукцію, які б переконували, уселяли довіру й стимулювали 

до її придбання.  

Для переконання цільової аудиторії рекламісти вдаються до а) наведення 

результатів експериментів або ● б) фактів на користь того чи іншого 

рекламованого товару. 

Зокрема, у рекламі крему Diademine після перерахування його корисних 

властивостей копірайтери наводять інформацію про проведені тестування 

рекламованої продукції. 

Unsere erste Anti-AGE-Pflege so wirksam wie eine 400 € HIALURON-

INJEKTION … 6 Jahre Forschung. 16 klinische Tests. 477 Testspersonen [381,       

c. 56]. 

У рекламі чоловічого засобу для миття волосся Aveda Invati Men наведено 

дані експерименту щодо ефективності його застосування. 
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Invati Men reduziert Haarverlust mit 98 % natürlichen Inhaltsstoffen. 4 von 5 

Männer sagen, dass sich ihr Haar stärker anfühlt und kräftiger aussieht [370].  

Експериментальні дані у відсотках, близьких до 100 %, є вагомими 

аргументами на користь рекламованої продукції. 

83 % der Frauen bestätigen eine sofortige Linderung des Spannungsgefühls 

der Haut (Physiogel) [339, с. 6]; 

Nach 3 Wochen täglicher Anwendung: 86 % empfinden ihre Haut als weicher, 

82 % nehmen einen strahlenden Teint wahr [363, c. 83]. 

Під час створення рекламного тексту копірайтери ретельно вивчають 

цільову аудиторію, її інтереси та особливості. Зокрема, у рекламі крему для 

обличчя Clinique наведнено аргументи від користі рекламованого крему для 

тих споживачів, які страждають від алергії. 

Clinique Smart SPF 15 Moisturizer. Sofort wirkende Feuchtigkeit für 70 % 

prallere Haut schon beim Auftragen. Glättet Falten sichtbar, verbessert den 

Hautton und strafft in 4 Wochen. In klinischen Studien erwiesen. Alergiegetestet. 

100 % Parfumfrei [347, с. 11]. 

Числівник „100“ є настільки вагомим аргументом, що жартівливі відгуки 

на користь рекламованої продукції сприймаються як серйозні факти. Наприклад, 

у рекламі автомобіля BMW спостережено традицію до використання однієї й 

тієї самої структури: 100 % Fahrfreude, яка, очевидно, має ефективний 

прагматичний вплив на аудиторію споживачів. 

31 cm Schneehöhe. 100 % Fahrfreude [337]; 

– 12 °C Bodentemperatur. 100 % Fahrfreude [337]; 

80 % Regenwahrscheinlichkeit. 100 % Fahrfreude [337]; 

365 Jahreszeiten. 100 % Fahrfreude [337]. 

1% Leasing. 100 % Fahrfreude [337]. 

У рекламі автомобіля Mercedes Benz Cabrio використано факти  з життя 

блогерів-автолюбителів, які створюють автомобілеві хорошу репутацію. 

27 der einflussreichsten Auto-Bloger-Deutschlands haben entschieden der 

Mercedes Benz SLS AMG ist das beste Cabrio. Beim „Blogger Auto Award“, der 
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2012 erstmals verliehen wurde, wählten sie den Supersportler in der Kathegorie 

„Cabrio“ auf die Spitzenposition und gaben ihm mit 72 Punkten die höchste 

Punktzahl in der Gesamtwertung. Damit ist der SLS AMG Roadster Deutschlands 

Online- und On-Road-Champion. Mercedes Benz freut sich über diese 

Wertschätzung. Wir sagen  Danke und versprechen auch fürs nächste Jahr wieder 

viele sportlich-elegante Highlights und Höchstenleistungen [382].  

Покликання на результати експериментів та факти на користь рекламованої 

продукції є досить вагомою тактикою, яка допомагає реалізувати стратегію 

аргументування.  

 

3.2.4. Стратегія  заклику до активних дій: тактики та прийоми  

її реалізації 

 

Зацікавивши потенційного споживача рекламованим товаром та викликавши 

в нього бажання придбати товар, завдання копірайтерів полягає в його 

спонуканні до придбання продукції. За реалізацію цієї мети відповідає стратегія 

заклику до активних дій, яка може актуалізовуватися такими тактиками, як: 

1) тактика координації поведінки адресата; 2) тактика надання 

контактних даних.    

1) Координація поведінки адресата може здійснюватися за допомогою 

прийомів: ● а) установлення контаку з потенційними споживачами та     

● б) надання спеціальних пропозицій.  

Морфосинтаксичними індикаторами (граматичними засобами, які 

реалізовуються на рівні синтаксису та/або морфології [309, с. 116]) 

установлення контакту з потенційними споживачами є: 

● застосування спонукальних синтаксичних конструкцій на кшталт 

Rufen Sie gleich an!, Bestellen Sie noch heute, Jetzt probieren! 

Сoral liebt all deine Kleidung und kombiniert jetzt erstmals seinen einzigartigen 

Farbschutzkomplex mit der reinigenden Kraft eines Premium-Vollwaschmittels. 

Jetzt probieren! (Coral) [370]. 
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● постановка запитань потенційному споживачеві з пропозицією 

допомоги у їх вирішенні. У рекламі мінеральної води Staatl Fachingen, після 

опису корисних властивостей рекламованого напою: … neutralisiert überschüssige 

Säure im Magen und unterstützt so die Säure-Basen-Balance. Angenehm im Geschmack, 

leistet es damit einen wertvollen Beitrag zu einem gesunden, unbeschwerten Leben, 

у реципієнта цікавляться, чи він має якісь запитання: Haben Sie Fragen zu 

Staatl Fachingen? і відразу надають контактний номер телефону для довідок 

…0800-1008156 (gebührenfrei) [370].  

Ще одним кроком до остаточного переконання потенційного споживача 

придбати рекламований товар є ● б) надання спеціальних пропозицій у 

вигляді акцій, подарунків чи безкоштовного тестування. Створення спеціальних 

пропозицій (знижок) та акцентування на лімітованому обсязі рекламованої 

продукції має надзвичайно ефективний вплив на реципієнта, оскільки є 

вигідним для споживача й залишає досить мало часу на обдумування.  

У рекламі коштовностей Thomas Shabo рекламісти вказують на акцію, 

згідно з якою під час покупки асортименту на суму 149 євро покупець 

отримує браслет в подарунок, наголошують на лімітованій кількості одиниць 

рекламованого товару та терміні акції 20.10–06.10, що створоє в потенційного 

споживача не лише довіру до спеціальної пропозиції, а й змушує активізуватись 

у рішенні щодо прийняття пропозиції. 

Beim Kauf aus dem gesamten THOMAS SABO Sortiment im Wert von 149 € 

erhalten Sie das Charm Club Diamant-Armband (DCX0001) gratis.* *Solange der 

Vorrat reicht. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Der Wert kann nicht bar 

ausgezahlt werden. Ein Armband pro Kunde. Aktion nicht gültig in den THOMAS 

SABO Shops Wertheim Village, Ingolstadt Village, Neumünster Designer Outlet 

und Factory Outlet Lauf. Aktionszeitraum: 20.10.–06.11.16  [364, с. 45]. Згадка про 

подарунок викликає бажання придбати колекцію коштовностей.  

Окрім акцій, подарунків чи лімітованого осбсягу товару, на потенційну 

цільову аудиторію позитивно впливає пропозиція тестування рекламованої 

продукції, як, наприклад, у рекламі крему Vichy: 
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Jetzt testen. Gratisprobe in Ihrer Apotheke. Liftaktiv supreme für normale oder 

trockene Haut. Solange der Vorrat reicht. Nur in teilnehmenden Apotheken. Mehr 

Informationen und Apotheken-Finden Sie unter www. vichy.de [370]. 

2. Тактика наведення контактних даних використовується у 80 % 

рекламних текстів і є надзвичайно важливою для цільової аудиторії, оскільки 

і номер телефону і поштова/ електронна адреса чи адреса сайту свідчать про 

готовність товаровиробника до співпраці.  

У 95 % аналізованих КРТ зазначено адресу сайту, на якому споживач міг 

детальніше ознайомитись з рекламованою продукцією (Weitere Infos unter 

www.audi.de; Weitere Informationen finden Sie auf www. dampfgaren.at), у 5 % 

зазначено ще й телефони для довідок (Nähere Informationen unter 050 800 800). 

Отже, апеляція до потенційного споживача в аналізованих КРТ 

реалізовується за допомогою атракційної стратегії; стратегії пробудження 

інтересу; стратегії аргументування й стратегії заклику до активних дій, 

актуалізація котрих відбувається за допомогою тактик і прийомів, що 

втілюються через вербальні, невербальні та паравербальні засоби. 

 

ВИСНОВКИ ДО 3 РОЗДІЛУ 

1. Успішність комунікації передбачає здійснення певного прагматичного 

впливу на адресата. У семіотично неоднорідних рекламних текстах 

комунікативний вплив може бути мовленнєвим – експлікованим через 

вербальні засоби; невербальним  –  через невербальні засоби й паравербальним – 

через паравербальні засоби. 

2. Для реалізації комунікативного впливу та досягнення перлокутивного 

ефекту адресант використовує відповідні стратегії й тактики. Під стратегією 

в полікодовій комунікації варто розуміти сукупність мовних і немовних дій, 

спрямованих на досягнення комунікативної мети мовця. Спосіб утілення 

стратегії є тактикою, а тактики – прийомом. Стратегії впливу на потенційних 
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споживачів можна класифікувати за такими параметрами/критеріями, як: 

1) значення – основні та допоміжні, 2) спосіб та характер впливу – раціональні, 

емоційні та комбіновані, 3) семіотичний код/канал передачі інформації – 

вербально-орієнтовані, іконічно-орієнтовані й змішані. 

3. У якості основної гіперстратегії рекламної комунікації виділено 

стратегію персуазивності, завдання якої – переконати адресата до дій, 

необхідних адресантові. До гіпостратегій комерційної реклами віднесено 

стратегії, виокремлені з рекламної моделі AIDA (Attention-Interest-Desire-

Action): атракційну, пробудження інтересу, аргументування та заклик до 

активних дій. 

4. Атракційна стратегія належить до емоційних, передусім іконічно-

орієнтованих, і реалізовується через такі тактики: 1) тактика іконічної 

візуалізації, 2) тактика виділення шрифтом, 3) тактика виділення кольором, 

4) тактика акцентування на основній інформації за допомогою 

пунктуаційних засобів, а також 5) тактика мовної та графічної гри.  

Маркерами реалізації атракційної стратегії в німецькій комерційній 

рекламі є, передусім, засоби невербального й паравербального семіотичних 

кодів. До невербальних засобів реалізації атракційної стратегії в КРТ 

віднесено: а) реалістичні іконічні засоби (фотографії потенційних споживачів, 

моделей, авторитетних осіб, рекламованої продукції, інтеріконічні прецедентні 

феномени); б) символічні іконічні засоби (піктограми); в) ідеограми. Функцію 

айстоперів у КРТ виконують такі паравербальні знаки, як виділення 

шрифтом, кольором, площинне розміщення й пунктуаційні засоби.  

5. Після привернення уваги потенційного споживача завдання адресанта 

полягає в її утриманні та зацікавленні адресата рекламованим об’єктом. Для 

реалізації стратегії пробудження інтересу до рекламованих товарів 

залучають, передусім, вербальні засоби. Інформація, яка повинна зацікавити 
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реципієнта, характеризується експресивністю й розміщується, зазвичай, у 

заголовках/підзаголовках чи в основному тексті реклами. 

Реалізацію стратегії пробудження інтересу забезпечують такі тактики, 

як: 1) створення заголовків із високим емотивно-сугестивним потенціалом; 

2) пропозиція виходу з проблемної ситуації; 3) порушення стуктурно-композиційних 

норм оформлення рекламного тексту,  4) використання запозичень з інших 

мов; 5) апеляція до експресивного стилістичного синтаксису; 6) апеляція до 

інтертекстуальних феноменів. 

6. Зацікавивши потенційного споживача рекламованою продукцією, 

рекламісти ставлять завдання щодо наведення аргументів, які б  викликали 

бажання придбати товар. На етапі раціонального переконання важлива 

реалізація стратегії аргументування. Актуалізацію цієї стратегії в КРТ 

забезпечують такі тактики, як: 1) позиціонування товару як найкращого, 

2) апеляція до ключових цінностей аудиторії споживачів; 3) покликання  на 

результати експериментів/факти. 

7. Формування в адресата остаточного переконання до придбання 

рекламованої продукції здійснюється за допомогою стратегії заклику до 

активних дій, що реалізовується через такі тактики: 1) координація 

поведінки адресата; 2) надання контактних даних.    

Отже, досягнення інтендованого перлокутивного ефекту у КРТ можливе 

через застосування виокремлених стратегій, для реалізації яких рекламісти 

послуговуються низкою тактик і прийомів. Екстеріоризацію ефективного 

раціонального й емоційного впливу на потенційну цільову аудиторію забезпечує 

комплексне використання вербальних, невербальних і паравербальних 

засобів, які у своїй взаємодії допомагають досягти мету комерційної реклами. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Характерна ознака писемної комунікації ХХІ ст. – її полікодовість, 

зумовлена глобальним семіозисом, а саме інтеграцією елементів інших 

семіотичних систем у комунікативний простір монокодових текстових масивів. 

Полікодовий характер писемної комунікації передбачає зростання ролі 

невербального й паравербального кодів у процесі декодування концептуального 

смислу семіотично неоднорідних текстів, ідентифікації основних ціннісних 

домінант, реалізації прагматичного впливу на цільову аудиторію тощо. 

Зміни в способах кодування інформації призводять до необхідності 

перегляду тлумачення поняття „текст“ у сучасній лінгвістичній науковій 

парадигмі. Застосування міждисциплінарного підходу дає змогу визначати 

текст як об’єднану смисловим зв’язком сукупність комунікативних елементів, 

які взаємодіють один з одним, утворюють комплексний інтегративний смисл, 

адресований певному колу реципієнтів із метою досягнення перлокутивного 

ефекту.  

Наявність у текстовому просторі знаків різних семіотичних систем, які 

корелюють між собою, утворюючи єдине когерентне ціле, дає змогу 

ідентифікувати такий текст як полікодовий. Найяскравіший приклад 

полікодових текстів – рекламний текст – комунікативна семіотично 

неоднорідна одиниця, яка є частиною масової комунікації,  призначена для 

інформування споживачів про характеристики товарів, спектр певних видів 

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

 До основних структурних компонентів друкованих й електронних 

рекламних текстів належать вербальні складові – заголовок, підзаголовок, 

основний текст, слоган, контактні дані; вербально-візуальний комплекс – 

логотип та  невербальні елементи – зображення рекламованого товару, 

потенційних покупців, моделей тощо.  

У процесі семіотичного аналізу емпіричного матеріалу виявлено 

неоднорідність в об’ємному співвідношенні вербальних і невербальних 
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елементів, що беруть участь у структурно-композиційній організації комерційних 

рекламних текстів (КРТ). За критерієм „домінувальний семіотичний код“ 

аналізовані КРТ класифіковано на три види: 1) КРТ з домінувальними 

вербально кодованими складовими (9 % від загального обсягу досліджуваних 

текстів, із них 0,3 % – тексти з винятково вербальною репрезентацією 

смислу); 2) КРТ з домінувальними зображувально кодованими складниками 

(55 % від загального обсягу досліджуваних текстів, серед них 17 % – тексти з 

винятково іконічним представленням інформації про товар і його 

характеристики); 3) КРТ з відносно однаковою значимістю й обсягом їхніх 

різнокодових структурно-композиційних складників (36 % від загального 

обсягу досліджуваних текстів). 

Тексти комерційної реклами – це полікодові комплекси, які інтегрують в 

одному комунікативному просторі тріаду вербальних, невербальних і 

паравербальних засобів. Вербальний код у КРТ представлено мовними 

засобами різних рівнів – лексичними одиницями, словосполученнями, реченнями.  

До особливого семіотичного коду КРТ, який проявляється на тлі 

вербального, віднесено паравербальні засоби: шрифт (гарнітура, їх 

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

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

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

діакритичні знаки (акут ⟨  ⟩, гравіс ⟨`⟩, умлаут ⟨¨⟩, циркумфлекс ⟨^⟩) тощо), 

лігатури (поєднання двох чи більше фонем, наприклад ß, &), площинне 

варіювання тексту (горизонтальне, вертикальне, розсіяне; на передньому 

плані, на задньому плані) тощо. 

Знаки невербального коду у КРТ об’єднують іконічні й ідеографічні  

засоби. До перших віднесено такі: 1) реалістичні знаки-ікони (фотографії, 

портрети, пейзажі тощо); 2) логічно-схематичні знаки-ікони (плани місцевостей, 

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

метафоричні зображення), 4) умовно-схематичні знаки-ікони (карикатури, 
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комікси). Ідеографічні засоби (ідеограми) – це знаки на позначення 

абстрактних явищ, цифри, формули, дорожні знаки тощо.  

Виявлено, що в КРТ іконічні засоби репрезентовано через реалістичні 

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

спостережено в 99,7 % аналізованих текстів. Досліджено, що фотографії є 

структурно-композиційними складниками 97,8 % КРТ. У процесі аналізу 

емпіричного матеріалу зафіксовано такі види фотографій: 1) фотографії 

рекламованих товарів; 2) фотографії рекламованих товарів + а) спеціалістів у 

певній галузі (професорів, лікарів, кухарів, тренерів); б) авторитетних медійних 

осіб (акторів, співаків, спортсменів, митців); в) потенційних споживачів 

(чоловіків, жінок, дітей) і 3) фотографії-метафори (візуальні еквіваленти 

мовних тропів).  

Піктограми спостережено в 1,5 % КРТ. До основних видів піктограм у 

КРТ віднесено піктограми на позначення: 1) осіб (людей, їхніх професій, 

роду заняття тощо); 2) предметів та установ (транспортні засоби, побутова 

техніка тощо); 3) частин тіла людини (очі, серце, губи тощо). 

Установлено, що ідеограми в КРТ репрезентовані передусім цифрами, які 

виконують функцію субституції фонем (фонемограми), морфем (морфемограми) 

(наприклад: E1NS MIT DER WELT. DER NEUE BMW 1er MIT DER BESTEN 

CONNECTIVITY SEINER KLASSE (BMW), лексем (лексемограми) (наприклад: 31 

cm SCHNEEHÖHE. 100 % FAHRFREUDE (BMW). 

Іконічні та ідеографічні засоби в комерційній рекламі виконують низку 

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

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

естетичного вигляду; г) забезпечення динамічності викладу матеріалу; 

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

д) прискорення перцепції пропонованої полікодової інформації; е) активація 

довготривалої пам’яті; є) сприяння ефективності психологічно-емоційного 

впливу на споживача тощо. Неабияку роль у КРТ відіграють паравербальні 

засоби. Правильно підібрані кольорова гама та шрифтове оформлення здатні: 
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а) залучити, утримати й акцентувати увагу споживачів до рекламованого 

об’єкта; б) виділити його з низки інших аналогічних предметів; в) підсилити 

емоційне сприйняття рекламного тексту; г) покращити його запам’ятовування й 

практичну ефективність. 

Установлено, що вербальні та невербальні компоненти КРТ вступають у 

такі види кореляції, як: а) дублювання (зображення  ілюструють і повністю 

дублюють вербально подану інформацію або вербальні  знаки описують те, 

що зображено через іконічні елементи); б) доповнення (зображення залежить 

від вербального коментаря, який визначає його інтерпретацію, без коментаря 

суть зображення незрозуміла або може бути неправильно інтерпретована й 

навпаки); в) невідповідність (між змістом вербальної та іконічної частин 

немає прямих точок дотику, така кореляція встановлюється на асоціативній 

основі та сприяє насамперед приверненню уваги потенційної цільової 

аудиторії та естетизації повідомлення. 

Рекламні тексти вміщують у собі певний смисл, який, у підсумку, 

покликаний переконати адресата щодо активних дій, а саме придбання 

рекламованої продукції. Задля встановлення смислових домінант у роботі 

досліджено когнітивно-семантичні аспекти текстів комерційної реклами. Як 

результат, за допомогою концептуального аналізу таких груп товарів, як 

„Продукти харчування та напої“, „Косметика та парфумерія“, „Посуд та 

побутова техніка“, „Транспортні засоби“, виявлено ключові концептуальні 

домінанти німецькомовної комерційної реклами: – PFLEGE, SICHERHEIT, 

GESCHMACK, QUALITÄT, NUTZEN, REGENERATION, NATÜRLICHKEIT, 

SPARSAMKEIT. Ідентифіковані концепти мають частотність прояву 15–

25 % і формують ядерну частину концептополя комерційної реклами й здатні 

чинити ефективний вплив на потенційну цільову аудиторію. Виокремлені 

концептуальні домінанти можна віднести до культурних стереотипів 

німецької лінгвоспільноти, які формують її національну концептосферу.  

Полікодовий характер сучасної рекламної комунікації значно розширює 

репрезентативні можливості тих чи інших культурно-детермінованих одиниць, 
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тому у цій науковій розвідці ми спробували вивести концептуальний аналіз 

за межі дослідження лише вербальних одиниць як об’єктиваторів концептів й 

окреслити можливості невербальної версифікації ціннісних домінант. У 

процесі дослідження емпіричного матеріалу взято до уваги типи зв’язків, у 

які вступають між собою знаки різних семіотичних систем під час 

формування єдиного концептуального смислу. Як результат, виокремлено 

такі види КРТ: 1) КРТ, у яких вербальна об’єктивація й невербальна 

версифікація концептів повністю збігаються; 2) КРТ, в яких невербальна 

версифікація концептів доповнює їх вербальну об’єктивацію; 3) РТ, у яких 

невербальна версифікація концептів є єдиним носієм концептуального смислу.  

Концептуальне наповнення перших двох типів рекламних текстів 

реалізується в основному через вербальні об’єктиватори, невербальні та 

паравербальні засоби (фотографії, колір) слугують версифікаторами вербально 

репрезентованих концептів. Такий тип невербальної репрезентації концептів 

називається комутативною версифікацією. Для третього типу текстів, який 

складає близько 17 % від загального обсягу аналізованого матеріалу, 

незамінними під час декодування їх контенту є іконічні засоби, оскільки вони 

єдині носії концептуального смислу. Репрезентація концептів у текстах з 

іконічно представленою інформацією є їх автономною та єдиною 

версифікацією. Автономна невербальна версифікація концептів характерною 

для реклами тих товарних брендів, які користуються широким попитом на 

споживчому ринку, або товарів категорії предметів розкоші. 

Мета успішної рекламної комунікації – здійснення певного прагматичного 

впливу на співрозмовника. У семіотично неоднорідних рекламних текстах 

комунікативний вплив може бути мовленнєвим – експлікованим через 

вербальні засоби, невербальним – вираженим через невербальні засоби та 

паравербальним – актуалізованим через паравербальні засоби. Для реалізації 

комунікативного впливу адресант використовує відповідні стратегії й тактики.  

Під стратегією розуміємо сукупність мовленнєвих і немовних дій, 

спрямованих та досягнення комунікативної мети мовця. Спосіб утілення 
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стратегії є тактикою, а тактики – прийомом. Стратегії впливу на потенційних 

споживачів можна класифікувати за такими параметрами/критеріями, як: 

1) значущість (основні та допоміжні); 2) спосіб і характер впливу (раціонально-

орієнтовані, раціональні; емоційно-орієнтовані, емоційні) та комбіновані; 

3) семіотичний код/канал передачі інформації: стратегії з орієнтацією на 

вербальний код як домінуючий спосіб подачі інформації; стратегії з 

орієнтацією на іконічний код як домінуючий спосіб подачі інформації; 

стратегії з орієнтацією на вербально-іконічний код подачі інформації). 

У ролі гіперстратегії стратегії рекламної комунікації виокремлено 

стратегію персуазивності, завдання якої – переконання адресата щодо дій, 

необхідних адресантові. До гіпостратегій комерційної реклами віднесено 

стратегії, виокремлені з рекламної моделі AIDA: 1) аттракційна стратегія; 

2) стратегія пробудження інтересу; 3) стратегія аргументації та 4) стратегія 

заклику до активних дій. 

Атракційна стратегія належить до емоційно орієнтованих стратегій та 

реалізується через тактики: 1) іконічної візуалізації; 2) виділення шрифтом,     

3) виділення кольором; 4) акцентування на основній інформації за допомогою 

пунктуаційних засобів; 5) використання мовної та графічної гри.  

До невербальних засобів реалізації атракційної стратегії віднесено 

іконічні засоби (фотографії потенційних споживачів, авторитетних осіб, 

рекламованої продукції, інтеріконічні прецедентні феномени, візуальні 

еквіваленти мовних тропів), а також піктограми й ідеограми. Серед 

паравербальних компонентів для привернення уваги використовують 

виділення шрифтом та кольором, пунктуаційні знаки, уключені в окремі 

структурно-композиційні складники рекламних текстів. 

Після привернення уваги потенційного споживача завдання адресанта 

полягає в її утриманні й зацікавленні адресата рекламованим об’єктом. Для 

реалізації стратегії пробудження інтересу до рекламованих товарів 

залучають, передусім, вербальні засоби. Інформація, яка повинна зацікавити 
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реципієнта, характеризується експресивністю й розміщується, зазвичай, у 

заголовках/підзаголовках чи в основному тексті реклами. 

Реалізацію стратегії пробудження інтересу забезпечують такі тактики,  як:  

1) створення заголовків із високим емотивно-сугестивним потенціалом; 

2) пропозиція виходу з проблемної ситуації; 3) порушення стуктурно-композиційних 

норм оформлення рекламного тексту;  4) використання запозичень з інших 

мов; 5) апеляція до експресивного стилістичного синтаксису; 6) апеляція до 

інтертекстуальних феноменів. 

Зацікавивши потенційного споживача рекламованою продукцією, 

завдання рекламістів полягає в наведенні аргументів, які б викликали 

бажання придбати товар. На етапі раціонального переконання важливою є 

реалізація стратегії аргументування. Актуалізацію цієї стратегії в КРТ 

забезпечують такі тактики, як: 1) позиціонування товару як найкращого; 

2) апеляція до ключових цінностей аудиторії споживачів; 3) покликання  на 

результати експериментів/факти. 

Формування в адресата остаточного переконання до придбання 

рекламованої продукції відбувається за допомогою стратегії заклику до 

активних дій, яка реалізовується через такі тактики:                                         

1) координація поведінки адресата та 2) надання контактних даних.    

Отже, досягнення інтендованого перлокутивного ефекту в КРТ можливе 

завдяки застосуванню виокремлених стратегій, для реалізації яких рекламісти 

послуговуються низкою тактик і прийомів. Екстеріоризацію ефективного 

раціонального й емоційного впливу на потенційну цільову аудиторію 

забезпечує комплексне використання вербальних, невербальних і 

паравербальних засобів, які у своїй взаємодії допомагають досягти мету 

комерційної реклами.  

Перспективи подальших досліджень убачаємо в аналізі семіозису 

рекламних текстів у діахронії, що уможливить виявлення значущості 

семіотичних елементів у різні періоди функціонування рекламної 

комунікації. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Структурно-композиційні складники рекламного тексту 

 

  

 

Реклама крему для обличчя Clarins [365, c. 24] 

Заголовок 

Підзаголовок 

Основний текст 

Логотип 

Слоган 

Фотографії 
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Додаток Б 

Класифікація КРТ за критерієм „домінувальний семіотичний код“ 

Вид КРТ Приклад 

1 2 

1. КРТ  
із домінувальними 

вербально 

кодованими  

складниками 

 

 
 

Реклама колагенового напою Elasten [364, c. 75] 

 

2. КРТ  
з домінувальними 

зображувально 

кодованими 

складниками 

 
 

Реклама кави Nespresso [403, c. 213] 
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Закінчення додатка Б 

1 2 

 

 
Реклама пилосмока Rowenta [391] 

 

3. КРТ, в яких 
різнокодові 

компоненти мають 

приблизно однакове 

об’ємне 

співвідношеня 

 
 

 

 

 

Реклама маскуючого спрею для волосся L´ORÉAL 

[370] 
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Додаток В 

Тріада „вербальні – невербальні – паравербальні засоби“ у писемній 

рекламній комунікації 

Вербальні засоби Невербальні засоби 
Паравербальні 

засоби 

 ● Слова; 

 

●Словосполучення; 

 

● Речення; 

  

Іконічні Ідеографічні Шрифт: 

• гарнітура; 

• насиченість; 

• розмір; 

• ширина; 

• капіталізація; 

• модифікація 

літер. 

 

Колір: 

• кольорова 

символіка; 

• яскравість; 

• насиченість; 

• повторення 

кольорів. 

 

 Синграфеми: 

• крапка; 

• кома; 

• знак оклику тощо. 

 

Діакритичні 

знаки: 

• гравіс  ⟨`⟩,  
умлаут ⟨¨⟩, 
циркумфлекс ⟨^⟩ 
тощо. 

 

Лігатури: 

• &,  ß, @. 

Площинне 

варіювання: 

• горизонтальне, 

вертикальне, 

розсіяне; 

• на передньому 

плані, на задньому 

плані тощо. 

Фотографії: 

 

• рекламованого 

товару; 

 

• рекламованого 

товару та 

потенційних 

споживачів; 

 

• рекламованого 

товару та 

авторитетних 

осіб;  

 

• рекламованого 

товару та 

компетентних 

осіб; 

 

• метафоричні 

зображення. 

 

Піктограми: 

 

• піктограми  

на позначення 

осіб; 

 

• піктограми  

на позначення 

предметів та 

видів послуг; 

 

• піктограми на 

позначення 

частин тіла 

• Цифри та 

математичні 

символи:  

1, 3, V, X, +, -, 

=; 

 

• дорожні 

знаки: 

, ; 

 

• формули:  

; 

 

• емотикони: 

 . 



 
 

248 

 

Додаток В-1 

Іконічні засоби (фотографії) у КРТ 

Засоби 

невербального коду 

Приклади КРТ із типовими для них невербальними 

засобами 

фотографії:  

 

 

1.  Рекламований 

товар 

 
 

Реклама сиру Ammerländer Käse [329] 

 

 

2. Рекламований 

товар + зображення 

потенційних 

споживачів 

 
 

Реклама пластівців Kölln Flocken [370] 
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Продовження додатка В-1 

1 2 

 

 

3. Рекламований 

товар + зображення 

авторитетних 

медійних осіб 

 
 

Реклама парфумів Trésor Lancôme [358, с. 46] 

 

 

 

4. Рекламований 

товар + зображення 

спеціалістів у 

певній галузі 

 
Реклама крему для обличчя Time Control Day 

Cream [370] 
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Закінчення додатка В-1 

1 2 

 

 

5. Фотографії-

метафори 

 
 

Реклама посуду Kahla Elixyr [375] 
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Додаток В-2 

 Іконічні засоби (піктограми) у КРТ 

Засоби невербального 

коду 

Приклади КРТ із типовими для них 

невербальними засобами 

1 2 

Піктограми:  

 

 

 

 

1. Піктограми на 

позначення людей 

(чоловіків, жінок, 

роду діяльності та ін.) 

 
 

Реклама напою Vitamalz [373] 

 

 

 
Реклама агентства Hochzeitsfotograf [370] 
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Закінчення додатка В-2 

1 2 

 

 

2. Піктограми на 

позначення 

предметів та видів 

послуг 

(установи, засоби 

зв’язку, транспортні 

засоби, побутова 

техніка тощо) 

 
Реклама автомобіля Volkswagen [370] 

3. Піктограми на 

позначення частин 

тіла (губи, серце 

тощо) 

 

 
 

Реклама торгової мережі Edeka [351] 

 

 

  
 

Реклама торгової мережі Edeka [351] 
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Додаток В-3 

Ідеографічні засоби (ідеограми) у КРТ 

Засоби невербального 

коду 

Приклади КРТ із типовими для них 

невербальними засобами 

1 2 

Ідеограми:  

 

 

1. Фонограми 

або ідеограми-

субститути фонем 

 

 

Реклама автомобіля BMW [370] 

 

 

2. Морфемограми 

або ідеограми-

субститути морфем 

 

  

 

 

Реклама автомобіля BMW [370] 
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Закінчення додатка В-3 

 

 

3. Лексемограми 

або ідеограми-

субститути 

лексем 

 
 

 

Реклама автомобіля BMW [337] 

 

 
 

Реклама автомобіля BMW [337] 
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Додаток Д 

Концептополе комерційної реклами 

 

 

 

15–20 % 

5–20 % 
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Додаток Е  

Стратегії та тактики комерційної реклами 

 

 

із 

зі 
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Закінчення додатка Е 

 

Стратегії та тактики комерційної реклами 
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