
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В.Н. КАРАЗІНА

РОМАНЮК СВІТЛАНА КОСТЯНТИНІВНА

                                     УДК 811.111:659(73)

ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОВЛЕННЄВОГО ВПЛИВУ
В АМЕРИКАНСЬКІЙ КОМЕРЦІЙНІЙ

ЖУРНАЛЬНІЙ РЕКЛАМІ
1925-2010 рр.

Спеціальність 10.02.04 – германські мови

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук

Харків – 2013

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі англійської філології та перекладу Житомирського
державного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України.

Науковий керівник: кандидат філологічних наук, професор
СИНГАЇВСЬКА АНГЕЛІНА ВОЛОДИМИРІВНА,
директор Навчально-наукового інституту іноземної
філології Житомирського державного університету
імені Івана Франка, завідувач кафедри англійської
філології та перекладу

Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
МОРОЗОВА ОЛЕНА ІВАНІВНА,
професор кафедри англійської філології Харківського
національного університету
імені В.Н. Каразіна

кандидат філологічних наук, доцент
СОКОЛОВА ІРИНА ВАЛЕНТИНІВНА,
доцент кафедри іноземних мов Державного вищого
навчального закладу “Українська академія банківської
справи Національного банку України” (м. Суми)

Захист відбудеться 25 червня 2013 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої
вченої ради К 64.051.16 у Харківському національному університеті імені
В.Н. Каразіна за адресою 61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, ауд. 7-75.

З дисертацією можна ознайомитися у Центральній науковій бібліотеці
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за адресою:
61022, м. Харків, майдан Свободи, 4.

Автореферат розіслано 23 травня 2013 р.

Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.В. Солощук

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Реферована дисертація присвячена дослідженню вербальних і невербальних
засобів здійснення мовленнєвого впливу в американському комерційному
журнальному рекламному дискурсі. Аналізу піддано їх синхронний стан
та мікродіахронічні зміни, що відбувалися впродовж 1925-2010 рр.
У сучасній лінгвістиці пильна увага приділяється вивченню різноманітних

аспектів реклами, зокрема досліджено роль рекламного тексту в рекламній
діяльності (У.Ф. Аренс, К.Л. Бове, М.М. Кохтєв, Д.Е. Розенталь),
схарактеризовано рекламний текст (Т. Вестергаярд, С. Гайзінгер, Є.П. Ісакова,
Дж. Ліч, І.П. Мойсеєнко, Г.Г. Почепцов), проаналізовано типи реклами
за тематикою, а саме: науково-технічна (С.А. Колесніченко, С.В. Подолкова,
І.В. Соколова, І.Г. Шестакова), торгова (В.В. Глазунова, С.К. Топачевський),
політична (Ю.В.Сивак, О.С. Фоменко), ділова (А.І. Раду), екологічна
(І. Розмаріца) та віртуальна реклама (Р. Адамс, Р. Бригс, М. Берке, Б. Дойф,
М. Модал, Б. Еббот, Т.В. Крутько, В. Лі, Дж. Стерн, Т. Хіленд), реклама
косметики (О.В. Анопіна), упаковки (І.В. Ковальчук), а також за жанром:
рекламна анотація (І.В. Соколова, Т.І. Ямчинська), текст-анонс (І.В. Соколова).
Встановлено окремі аспекти функціонування рекламного тексту: структурно-
семантичні (І.А. Гусейнова , Г.М. Кузнєцова), лінгвостилістичні
(Г.О. Абрамова, О.Л. Шамсутдінова), комунікативні (Р. Дайер, О. Ніколенко,
Є. Пелі), прагмалінгвістичні (А.О. Ворначов, І.В. Гриліхес, Н.Г. Гуменюк,
Л.М. Киричук, С.М. Козлова , М.Л. Крамаренко, О.В. Кулаєва ,
Л.Г. Мигляченко, О.В. Нагорна), гендерні (А.О. Малишенко, А.П. Мартинюк,
П.М. Землянський). Досліджено такі структурні компоненти рекламного
тексту, як заголовок та рекламний слоган (О.Д. Солошенко), а також його
невербальна складова (Ю.Б. Корнєва, Т.В. Крутько, І.П. Мойсеєнко). Вивчено
рекламний дискурс у цілому (А.Д. Бєлова, Н.Л. Волкогон, А. Годдард,
Н.Г. Гуменюк, Т.В. Крутько, Г. Кук, О.Є. Ткачук-Мірошниченко). Останнім
часом з’явилися дослідження, в яких розглянуто маніпулятивний (В.В. Зірка,
О.В. Медведєва , Н.О. Остроушко) і сугестивний  (Н.В. Вертянкіна ,
О.В. Медведєва) характер рекламного дискурсу.
Однак деякі проблеми рекламного дискурсу, у тому числі механізми

здійснення мовленнєвого впливу та мікродіахронічні зміни у реалізації
відповідних стратегій і тактик реклами, все ще залишаються поза увагою
дослідників. Ці лакуни заповнює подана дисертація.
Актуальність теми дослідження визначається його відповідністю

загальному спрямуванню сучасної лінгвістики на вивчення дискурсу
як контекстуалізованого мовлення. Важлива роль американського рекламного
дискурсу робить особливо своєчасним вивчення стратегій його впливу
на свідомість і підсвідомість споживачів. Актуальність проблематики

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


підсилюється необхідністю подальшої розробки теоретичних основ і методик
вивчення різних типів мовленнєвого впливу і засобів їх реалізації
за допомогою природних мов.
Зв’язок роботи з науковими темами. Проблематика дисертації відповідає

профілю досліджень, що проводяться на кафедрі англійської філології
та перекладу Житомирського державного університету імені Івана Франка
у межах наукової теми “Системно-структурний та когнітивно-комунікативний
аспекти дослідження одиниць мови” (номер державної реєстрації 0112 U
002273).
Мета дослідження полягає у визначенні засобів реалізації стратегій

і тактик мовленнєвого впливу у різних типах американської комерційної
журнальної реклами та розкритті їх мікродіахронічної динаміки.
Досягнення цієї мети передбачає розв’язання таких завдань:

• визначити  типи  рекламних текстів, сукупність яких становить
американський комерційний журнальний рекламний дискурс;

• встановити стратегії і тактики дискурсу;
• виявити вербальні та невербальні засоби реалізації мовленнєвого впливу
в американському комерційному журнальному рекламному дискурсі;

• розкрити мікродіахронічну динаміку засобів здійснення мовленнєвого
впливу та типів текстів на аналізованому дискурсі.
Об’єктом дослідження є американський комерційний журнальний

рекламний дискурс періоду 1925-2010 рр.
Предметом дослідження є вербальні та невербальні засоби реалізації

стратегій і тактик мовленнєвого впливу в американському комерційному
журнальному рекламному дискурсі в аспекті синхронії та мікродіахронії.
Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що американська

комерційна журнальна реклама як різновид англомовного дискурсу зазнає
постійних змін, причому зсуви стосуються окремих засобів реалізації та типів
рекламних текстів у цілому.
Матеріалом дисертаційної роботи слугували 11000 рекламних текстів

з ілюстраціями , дібраних методом суцільної і серійної вибірок
з американського журналу The New Yorker за 1925-2010 рр.
Загальнонауковим методологічним підґрунтям роботи є дискурсивна

парадигма лінгвістичного знання, зокрема її прагматичний напрямок. Конкретно-
науковою базою є функціональний підхід до вивчення мовних об’єктів,
який дозволяє органічно поєднати постулати структурної та формально-логічної
лінгвістики з комунікативними принципами. Дослідження спирається на новітні
досягнення у галузі дискурсології, лінгвопрагматики та теорії мовленнєвого
впливу (Н.Д. Арутюнова, А.Д. Бєлова, О.О. Леонтьєв, І.С. Шевченко).
Дослідницькі завдання дисертації розв’язуються шляхом використання

сукупності методів. На всіх етапах роботи послідовно застосовано індуктивний
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метод, відповідно до якого дослідження здійснено у напрямку від аналізу
конкретного матеріалу – до узагальнень та висновків. Дескриптивний метод
дозволив визначити особливості американського комерційного журнального
рекламного дискурсу і характерних для нього типів рекламних текстів. Метод
системно-функціонального аналізу став інструментом для дослідження
вербальних одиниць у їх взаємодії з невербальними під час здійснення
комунікативного впливу на адресата. Методи семантико-стилістичного
та контекстуального аналізу використано для виявлення смислів, актуалізованих
у рекламних текстах. Інтерпретаційний метод застосовано для спостереження,
аналізу й класифікації різновидів здійснюваного за посередництвом мови
комунікативного впливу на адресата реклами. Лінгвостатистичні методи
обчислення за критерієм хі-квадрат і коефіцієнтом спряженості ознак
використано для отримання об’єктивних даних про мікродинамічні процеси
в досліджуваному дискурсі.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що в результаті здійсненого

дослідження мікродинаміки засобів реалізації мовленнєвого впливу й типів
рекламних текстів в американській комерційній журнальній рекламі вперше:
• статистично обґрунтовано, що мікродинамічні зсуви у межах американського
комерційного журнального рекламного дискурсу зумовлені метою
вдосконалення впливу на споживача;

• виокремлено й описано в комплексі комунікативні стратегії і тактики
різних типів рекламних текстів: інформуючого, аргументативного,
маніпулятивного, сугестивного, нагадувального;

• розроблено класифікацію стратегій і тактик, на основі якої виявлено
функціональне навантаження мовних засобів реалізації комунікативного
впливу;

• виявлено мікродіахронічну динаміку оцінних і емотивних засобів реалізації
мовленнєвого впливу в різних типах рекламних текстів.
Наукова новизна одержаних результатів може бути узагальнена у положеннях,

що виносяться на захист:
1. Американський комерційний журнальний рекламний дискурс, з одного

боку, є різновидом опосередкованої журнальним виданням розумово-
комунікативної взаємодії виробника та споживача американської комерційної
реклами (процесуальний аспект), з іншого – масивом інформуючих,
аргументативних, маніпулятивних, сугестивних та нагадувальних рекламних
текстів у сукупності їх лінгвальних і екстралінгвальних характеристик
(результативний аспект). Рекламні тексти інформуючого типу надають
необхідну і достатню інформацію про товар, наявний  у продажу;
аргументативні рекламні тексти поєднують інформацію з раціональною
оцінкою, а маніпулятивні – з емоційною оцінкою змісту; сугестивні рекламні
тексти, побудовані на зразок гіпнотичних текстів, здійснюють заглиблення
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у стан трансу, індукцію трансу (навіювання) і вихід із трансу (пробудження);
нагадувальні рекламні тексти скеровані на утримання в пам’яті споживачів
інформації про товар та його імідж.

2. Глобальна стратегія американського комерційного журнального
рекламного дискурсу націлена на спонукання адресата до придбання
рекламованого товару, реалізується через локальні стратегії: інформативну,
аргументативну, маніпулятивну, сугестивну, нагадувальну, – що корелюють
із типами текстів комерційної журнальної реклами. Кожна з локальних
стратегій і підстратегій об’єктивується характерними мовними засобами,
серед яких найчисленніші групи утворюють оцінно та емотивно марковані
одиниці.

3. Під час реалізації мовленнєвого впливу оцінні засоби комунікації
впливають на раціональну сферу свідомості адресата і є основою раціональної
аргументації; отже, вони переважають в інформуючих та аргументативних
рекламних текстах. Одиниці, які називають, описують або виражають
емотивні стани, впливають на емоційну сферу свідомості адресата і на його
підсвідомість шляхом маніпуляції або навіювання; відтак, вони
найпоширеніші в маніпулятивних та сугестивних рекламних текстах. Власні
назви характерні для нагадувальних рекламних текстів, зміст яких, зазвичай,
зводиться до мінімуму.

4. Серед невербальних засобів американського комерційного журнального
рекламного дискурсу візуальний ряд відіграє першочергову роль. До числа
другорядних невербальних засобів здійснення рекламного впливу належать
засоби параграфеміки: виділення декоративними шрифтами, курсивом,
напівжирним шрифтом, великими літерами тощо. Однак тільки невербальні
засоби, без вербальної складової, не здатні забезпечити рекламі ефективне
досягнення її мети – спонукання адресата до придбання певного товару.

5. В американському комерційному журнальному рекламному дискурсі
зареєстровано мікродіахронічні зміни, що стосуються його оцінного
та емотивного аспектів.

5.1. В оцінному аспекті такі зміни відбуваються у досліджуваному дискурсі
на рівні цінностей, потреб і мотивів споживача. У різні історичні періоди
адресант американського комерційного журнального рекламного дискурсу,
здійснюючи рекламний вплив, апелює до різних цінностей, що залежать
від норм, прийнятих у суспільстві конкретного періоду.

5.2. Мікродіахронічні зміни досліджуваного дискурсу в емотивному аспекті
виражаються у зміні частотності функціонування емотивних засобів у різні
періоди. Значна кількісна перевага емотивів у рекламних текстах у 1920-х,
1940-х, 1950-х рр. супроводжується їх експліцитною реалізацією,
яка кореспондує з аргументативною стратегією, покликаною чинити
відкритий вплив на свідомість адресата. Проте найменша їх частотність
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у другій половині XX і на початку XXI ст. поєднується з їх імпліцитністю,
тобто реалізацією на  глибинному текстовому рівні, що є певною
маніпулятивною чи сугестивною стратегією, яка спрямована на створення
прихованого впливу на свідомість і підсвідомість адресата реклами.

6. Продуктивність і динамічність американського комерційного
журнального рекламного дискурсу засвідчують його постійний розвиток,
поповнення новими типами текстів, превалювання різних типів текстів
і, відповідно, мовних засобів реалізації впливу у різні хронологічні проміжки.
У I періоді (1925-1945 рр.) переважають рекламні тексти аргументативного
типу, у II періоді (1946-1990 рр.) аргументативні й маніпулятивні рекламні
тексти функціонують майже нарівні, у III періоді (1991-2010 рр.) переважають
рекламні тексти маніпулятивного типу. Найдавніший інформуючий тип
реклами хоч і продовжує сьогодні функціонувати  в американському
комерційному журнальному рекламному дискурсі, але частотність його різко
знижується. Динаміка функціонування сугестивної і нагадувальної реклам
стрімко зростає і вони набувають широкого розповсюдження у III періоді.
Теоретична значущість дисертації полягає у тому, що її результати

та  висновки є суттєвим внеском у розв’язання нагальних проблем
антрополінгвістики, а саме: дискурсології (розмежування глобальної
спонукальної стратегії американського комерційного журнального рекламного
дискурсу, його локальних стратегій (інформативної, аргументативної,
маніпулятивної, сугестивної та нагадувальної) і тактик у різних типах
рекламних текстів), теорії мовленнєвого впливу (встановлення специфіки
інформаційного, аргументативного, маніпулятивного і сугестивного впливу
в рекламі, виявлення вербальних і невербальних засобів мовленнєвого впливу
в американському комерційному журнальному рекламному дискурсі та
обґрунтування їх мікродинаміки), квантитативної лінгвістики (виявлення
зв’язків і залежностей між частотою функціонування окремих типів рекламних
текстів і хронологічними періодами в американському комерційному
журнальному рекламному дискурсі).
Практична цінність роботи полягає в можливості використання результатів

дослідження в теоретичних курсах лексикології (розділ “Семасіологія”),
стилістики англійської мови (розділи “Стилістична фонетика”, “Стилістична
морфологія”, “Стилістична семасіологія”), спецкурсах із лексичної семантики
та прагматики, у спецсемінарах, що вивчають проблеми мовної аргументації,
маніпулювання й сугестії, а також при укладанні навчальних посібників,
під час написання курсових і дипломних робіт. Результати дослідження можуть
також знайти прикладне застосування в галузі реклами.
Основні положення роботи пройшли апробацію на засіданнях кафедри

англійської філології та перекладу ЖДУ імені Івана Франка (2010-2013);
III Міжнародній науково-практичній конференції “Мови і світ: дослідження
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та викладання” (Кіровоград, 2009); IV Міжнародній науково-практичній
конференції “Актуальні проблеми  психолінгвістики” (Переяслав-
Хмельницький, 2009); XVIII Міжнародній науковій конференції “Мова
і кульура” ім. проф. Сергія Бураго (Київ, 2009); IX Міжнародній науковій
конференції “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація” (Харків,
2010); Міжнародній науково-практичній інтердисциплінарній конференції
“Етнос, мова та культура: минуле, сьогодення, майбутнє” (Рівне, 2011);
на всеукраїнських наукових конференціях пам’яті докт. філол. наук, проф.
Д.І. Квеселевича “Сучасний стан і перспективи дослідження германських мов
та проблеми перекладу” (Житомир, 2008, 2009, 2010).
Публікації. Основні положення дисертації відображено у 6 одноосібних

статтях, з них – 5 у фахових виданнях України та 1 – у зарубіжному виданні
(Росія), та тезах 1 наукової конференції.
Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів

із висновками до кожного з них, загальних висновків, списку використаної
літератури, лексикографічних джерел, джерел ілюстративного матеріалу
і додатків. Загальний обсяг роботи – 281 сторінка, обсяг основного тексту –
221 сторінка. Бібліографія містить 344 позиції. Додатки включають 2 схеми
і 7 таблиць.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано вибір теми, актуальність дослідження, його
методологічну основу, методи та матеріал дослідження, встановлено зв’язок
із науковими темами, визначено мету і завдання, об’єкт і предмет дослідження,
розкрито наукову новизну, теоретичне та практичне значення отриманих
результатів, викладено положення, що виносяться на захист, подано
інформацію про апробацію та публікації за темою дисертації.
У першому розділі “Теоретико-методологічні основи лінгвістичного

опису мовленнєвого впливу реклами” викладено теоретичні положення,
на яких базується дослідження реклами як дискурсивного феномену;
висвітлено характеристики американського комерційного журнального
рекламного дискурсу (далі – АКЖРД); схарактеризовано поняття
мовленнєвого впливу та визначено теоретичні інструменти його аналізу
в рекламному дискурсі: дискурсивну стратегію і тактику, оцінність
та емотивність рекламного дискурсу, а також його невербальну складову;
визначено типи рекламних текстів  за характером мовленнєвого впливу
на свідомість і підсвідомість адресата; схарактеризовано методику дослідження
особливостей здійснення мовленнєвого впливу в рекламному тексті.
Реклама є явищем дискурсивної природи, яскравим прикладом мови у дії,

що відбувається у соціально-культурному середовищі. Рекламний дискурс,
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відповідно, є дискурсивною діяльністю суб’єктів реклами, процесом
і результатом їх розумово-комунікативної взаємодії за посередництвом
рекламних текстів у єдності лінгвального й екстралінгвального аспектів.
Мета рекламного дискурсу – вплинути на свідомість та / або підсвідомість
споживача у такий спосіб, щоб спонукати його до придбання рекламованого
товару.
Теоретичною базою дослідження рекламного дискурсу у поданій

дисертації є прагмалінгвістика – мовознавча дисципліна, яка вивчає мову
в її прагматичній функції як знаряддя впливу, вербальне керування людською
поведінкою, а також моделює колективну й індивідуальну поведінку людей
(О.О. Леонтьєв, І.С. Шевченко). Мовленнєвий  вплив визначається
у прагмалінгвістиці як вплив на індивідуальну чи колективну свідомість
за допомогою мови для досягнення поставленої мовцем мети – змінити
поведінку адресата, його настанови, наміри, уявлення, оцінки тощо під час
спілкування (О.О. Леонтьєв, Є.Ф. Тарасов). Актом мовленнєвого впливу
на свідомість та / або підсвідомість адресата є, зокрема, і реклама.
Мотиви й інтенції адресанта рекламного дискурсу зумовлюють його

дискурсивні стратегії і тактики. Стратегія є сукупністю мовленнєвих дій,
спрямованих на вирішення загального комунікативного завдання мовця
(В.З. Дем’янков). Дискурсивна стратегія реалізується у відповідних тактиках.
Тактикою вважають систему дій, що забезпечують ефективну реалізацію
стратегії (О.С. Іссерс). Стратегії пов’язані із загальним задумом, кінцевою
метою спілкування, а тактики складаються із конкретних мовленнєвих ходів,
що відповідають загальній стратегії (Н.І. Формановська).
Оцінка, одне з головних знарядь мовленнєвого впливу, є каталізатором

прагматичної функції мови рекламного дискурсу. Саме оцінні судження
впливають на адресата й підштовхують його зацікавитися об’єктом реклами,
щоб надалі вибрати його (М.Л. Крамаренко).
Оцінність безпосередньо пов’язана з емотивністю, що є властивістю мови

виражати емоційні переживання за допомогою спеціальних одиниць –
емотивів (О.М. Вольф). Апеляція до емоцій адресата відіграє першочергову
роль під час здійснення впливу на його свідомість та / або підсвідомість.
Досить часто адресант замінює логічні аргументи емоційною оцінкою,
асоціацією, апеляцією до усталеної суспільної думки, здорового глузду
або загальноприйнятого символу (Ю.О. Єрмаков).
Рекламні тексти , сукупність яких утворює АКЖРД, є різновидом

креолізованих текстів, тобто таких, що складаються із двох гетерогенних
частин: вербальної і невербальної, представленої знаками, відмінними
від знаків природної мови. Невербальна складова рекламного тексту, а саме
ілюстрація, набуває ваги в АКЖРД завдяки великій швидкості її сприйняття.
Зображення привертає увагу потенційного покупця і викликає в його
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свідомості образи й асоціації, які створюють позитивний емоційний фон
для сприйняття рекламної інформації.
В АКЖРД ми виділили такі типи рекламних текстів:
1) інформуючі, що знайомлять споживача з новим товаром, надають

інформацію про його наявність у продажу тощо: (1) Altman & Co. Fifth Avenue
New York New Frocks for Vacation Parties Misses’ dresses Third Floor (NY, 1928,
Mar. 24). Цей рекламний текст інформує споживача про назву фірми, її адресу,
назву товарної категорії, гендерну адресованість.

2) аргументативні, які надають інформацію, що супроводжується
раціональною оцінкою змісту: (2) Chevrolet’s Body by Fisher integrates safety,
spaciousness, durability into a lastingly beautiful design… Why not enjoy two fine
cars? At Chevrolet’s price you save enough to buy another! (NY, 1949, Aug. 6).
Адресант надає експлуатаційні характеристики автомобіля, що слугують
аргументами на користь придбання товару: safety, spaciousness, durability,
lastingly beautiful design і раціонально обґрунтовує причину купівлі машини
саме цієї марки: at Chevrolet’s price you save enough to buy another.

3) маніпулятивні, що поєднують інформацію з емоційною оцінкою змісту:
(3) Close friends. Close talk. Close feelings. Just say the word, and the evening
doesn’t have to end. Say Galliano instead of goodnight (NY, 1980, Nov. 24).
Адресант не надає раціональних характеристик товару, але, апелюючи
до емоцій адресата, створює новий образ рекламованого спиртного напою,
який дарує радість спілкування: Close friends. Close talk. Close feelings.

4) сугестивні, що будуються на зразок гіпнотичних текстів, які містять
три типи  структурних елементів, за  допомогою яких здійснюється:
заглиблення у стан трансу, індукція трансу (навіювання) та вихід із трансу
(пробудження): (4) Lungs fill with air made fresh that day. Your pulse slow in
time to softly undulating waves. Your eyes open to morning glories. As you listen
to the song of a kiskadee miles away. Forget how old you are and remember how
young you are. Call your travel agent or 1-800-Bermuda. Make yourself happy
(NY, 1997, Aug. 25). Речення цього сугестивного тексту складаються
із однотипних конструкцій, які створюють монотонний ритм, що сприяє
заглибленню адресата у трансовий  стан (за  аналогією з мовленням
психотерапевта): Lungs fill with air. Your pulse slow. Your eyes open. You listen
to the song. Далі, у фазі навіювання, адресант використовує імперативні
конструкції, які допомагають підкорити волю адресата і здійснити на нього
вплив: Forget how old you are, remember how young you are, call your travel
agent. У фазі пробудження також використана імперативна конструкція: Make
yourself happy.

5) нагадувальні, що скеровані на те, щоб споживач тримав у пам’яті імідж
товару чи фірми. Прикладом є реклама великих видатних будинків моди:
(5) Gucci (NY, 2000, Sep. 18). У такій рекламі текст зводиться до мінімуму
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або відсутній зовсім. Функції основного рекламного тексту бере на себе
зображення, заголовок і логотип.
Ці типи рекламних текстів виокремлюються відповідно до типів стратегій,

характерних для АКЖРД.
У другому розділі “Стратегії і тактики мовленнєвого впливу

американського комерційного журнального рекламного дискурсу”
виокремлено й схарактеризовано стратегії та тактики мовленнєвого впливу,
притаманні АКЖРД.
Особливості функціонування рекламних текстів, що належать до АКЖРД,

з метою здійснення впливу на адресата визначаються дією глобальної
і локальних дискурсивних стратегій, у межах яких реалізуються певні тактики.
Глобальною стратегією рекламного дискурсу є спонукальна, яка ґрунтується

на комунікативному намірі адресанта здійснити вплив на адресата з метою
спонукання його до купівлі рекламованого товару. Глобальна спонукальна
стратегія контролює результати реалізації мовленнєвого впливу на всіх етапах
розгортання АКЖРД і конкретизується за допомогою його локальних стратегій
(інформативної, аргументативної, маніпулятивної, сугестивної і нагадувальної).

1. Інформативна стратегія є комплексом дій адресанта, спрямованих
на формування обізнаності адресата про продукт рекламування. За допомогою
цієї стратегії адресант АКЖРД здійснює вплив на адресата через інформацію,
апелюючи до його інтересів, оскільки для більшості споживачів саме
інформативність реклами є головним чинником: (6) Wendell Gowns For
Madame. Priced 39.50. Madame’s Gown Shop – Fourth Floor. Franklin Simon &
Co. Fifth Avenue, 37th and 38th Streets, New York (NY, 1928, Sep. 15).
Тут адресант надає адресату відомості про назву фірми, назву магазину
та  його адресу, товарну категорію, ціну товару. Засобами реалізації
інформативної стратегії є стилістично нейтральні мовні одиниці, які містять
фактологічну інформацію про рекламований продукт.

2. Аргументативна стратегія – це поступове, послідовне формування
споживацької переваги, переконання споживача у необхідності, доцільності
вибрати конкретний товар або послугу, заохочення до їх придбання.
Аргументативна стратегія ґрунтується на логіці й аргументах адресанта,
що переконують у користі об’єкта рекламування, за допомогою яких він
повідомляє про рекламований товар й обґрунтовує, чому адресат повинен
купити саме його. За допомогою аргументативної стратегії адресант АКЖРД
відкрито здійснює вплив на раціональну сферу свідомості адресата, апелюючи
до його логіки: (7) Perfumer since 1775 HOUBIGANT Symbolizes the Most
Refined French Qualities (NY, 1939, Oct. 7). У цьому прикладі аргументами
на користь придбання парфумів є їх довгострокове виробництво і найвишуканіша
французька якість, на які вказують мовні одиниці since 1775 і the most refined
French qualities.
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Аргументативну стратегію реалізують такі мовні засоби: аргументеми (див.
приклади 2; 7), позитивно марковані лексичні одиниці для оцінювання
рекламованого товару (unique, superb тощо) та негативно марковані (в даному
контексті) лексичні одиниці для оцінювання товарів конкурентів (ordinary,
other тощо), порівняльні конструкції: (8) The 760 GLE is faster than a Jaguar
or Audi (NY, 1983, Jan. 31).

3. Маніпулятивна стратегія заснована на ірраціональному сприйнятті
рекламного тексту. Вона відрізняється від вищерозглянутих стратегій тим,
що має прихований характер і апелює до емоційної сфери адресата.
Маніпулятивна стратегія спрямована на створення приємного емоційного стану
адресата, на отримання насолоди від купівлі рекламованого товару, володіння
ним, а  також від читання тексту, в якому описується задоволення
від використання товару: (9) CHARMING! Delicate colors in a modernistic soap.
AN ADORABLE GIFT (NY, 1930, Dec. 6). У цьому рекламному тексті позитивний
настрій адресата створюється шляхом використання лексичних одиниць
з позитивною емотивно-оцінною конотацією charming, delicate, adorable.
До реалізації  маніпулятивної стратегії  залучаються  вербальні

й  невербальні засоби . Вербальні  засоби  представлені лексемами ,
які позначають багатство, престижність, успіх (luxury, prestige, success);
лексемами  чи  словосполученнями , що містять емоційну оцінку
або номінують емоційні стани (див. приклад 9); іншомовною лексикою:
(10) le collezioni (NY, 1997, Aug. 25); телескопізмами: (11) Yo-Goat –
yogurt+goat (NY, 1990, June 4); евфемізмами: (12) Canitic Coloring (NY, 1927,
Oct. 8); етикетними формулами: (13) It is with the greatest of pleasure
(NY, 1926, Feb. 20); висловленнями, які описують емоційні або гумористичні
ситуації: (14) plenty of women would trade their precious independence for
a BONMOUTON (NY, 1946, Sep. 14) та висловлюваннями видатних людей:
(15) No great artist ever sees things as they really are. If he did he would cease
to be an artist (NY, 1994, Dec. 5), а також стилістичними прийомами,
до яких належать: каламбур: (16) Get away in a big way (NY, 1987, Sep. 28),
алюзія: (17) Merry Clinique (NY, 1996, Dec. 16), алітерація: (18) Tiffany
Sterling Stocking Stuffers (NY, 1965, Nov. 27), рима: (19) Come Play a World
Away (NY, 2002, Mar. 4), метафора: (20) Five Great Whiskies WEDDED into
One! (NY, 1940, Jun. 8), порівняння: (21) Shalimar Exotic as an Indian Love
Song (NY, 1926, May 29), суперлативи: (22) best of all (NY, 1982, Jan. 25).
Невербальні (візуальні) засоби охоплюють зображення людей в позитивних
емоційних станах, дітей , тварин, історичних пам’яток, природних
ландшафтів, космічної фотозйомки, шедеврів мистецтва тощо.

4. Сугестивна стратегія відрізняється від маніпулятивної тим, що вона
спрямована на підсвідомість адресата. Вона має на меті введення адресата
у стан трансу, в якому знижується здатність людини до критичного сприйняття
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й оцінювання інформації, що, відповідно, підвищує можливість спонукання
її до придбання рекламованого товару. За допомогою сугестивної стратегії
адресант АКЖРД здійснює навіювання на підсвідомість адресата: (23) Forget
gloves, forget shoes, forget names, forget news – in the beautiful shock of seeing
yourself in the new Seamprufe No-iron Bonus Batiste Lingerie! (NY, 1956, Jan.
28). У цьому прикладі, що рекламує жіночу білизну, адресант навіює адресату
(жінці) забути про все на світі: forget gloves, forget shoes, forget names, forget
news – і  насолоджуватися новою покупкою. Трансова поведінка адресата
реклами (жінки) тут представлена лексемою shock.
До реалізації сугестивної стратегії залучаються вербальні й невербальні

засоби . Вербальні засоби  охоплюють лексеми , що номінують стан
відпочинку, розслабленості (relax, sleep, comfort) й описують ситуацію
у зорових, слухових образах чи за допомогою відчуттів і почуттів (see, tells,
feels); омоніми: (24) Take your Pick… and you’ll Pick GEORGIA (NY, 1953,
June 20); новотвори: (25) Novartis (NY, 2004, July 5); терміни: (26) 8% Glycolic
Acid (NY, 2005, Feb. 14); усічені конструкції, характерні для розмовного
мовлення: (27) ‘cause (NY, 1984, July 13); порівняльні конструкції: (28) the
more you drive a Peugeot, the more you’ll want to own one (NY, 1975, Mar. 31),
паралельні конструкції: (29) You ought to sample this Buicks silent might. You
ought to try this spectacular new Buick engine (NY, 1953, Oct. 10) і питальні
конструкції: (30) Isn’t this Your dream of a towel? (NY, 1941, Sep. 10);
стилістичні прийоми, до яких належать уривчастий ритм: (31) Drumbeat.
Heartbeat. Pulsebeat (NY, 1936, Feb. 15) і повтор назви рекламованого товару,
торгової марки  або команди (див. приклад 29). Невербальні засоби
представлені в АКЖРД зображеннями трансової поведінки персонажів
реклами при зустрічі з рекламованим товаром; ілюстраціями персонажів
у звичайних трансових станах: сну, відпочинку, комфорту, затишку, спокою,
розслабленості, споглядання природи  та  іншими  неоднозначними
зображеннями.

5. Нагадувальна стратегія спрямована на утримання в пам’яті адресата
інформації про торгову марку, товар, його імідж шляхом багаторазового
повтору рекламного тексту в різних засобах масової інформації і залучення
невербальних елементів, які володіють сугестивним ефектом: (32) Ralph
Lauren (NY, 1996, Jun. 24 & Jul. 1).
Нагадувальну стратегію реалізують вербальні та невербальні засоби.

Вербальні засоби охоплюють власні назви, що номінують торгові марки (див.
приклад 5); висловлення, які слугують слоганами рекламної компанії: (33)
Relentless pursuit of perfection (NY, 1999, Oct. 18) і стилістичний прийом
повтору ключових слів рекламного тексту. Невербальні засоби нагадувальної
стратегії – це зображення товару та / або персонажів, які рекламують товар,
а також логотип фірми і колір рекламної компанії.
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У процесі розвитку АКЖРД виникають нові стратегії і тактики впливу
на споживача; старі, натомість, не зникають, а продовжують функціонувати
разом з новими.
У третьому розділі “Засоби реалізації мовленнєвого впливу

в американському комерційному журнальному рекламному дискурсі
в мікродіахронії” подається аналіз вербальних (оцінних та емотивних)
і невербальних засобів реалізації рекламного впливу та аналізуються
мікродіахронічні процеси в оцінному й емотивному аспектах АКЖРД
і в типах рекламних текстів.
Кількісний аналіз вербальних засобів здійснення мовленнєвого впливу

в АКЖРД показав, що найчисленніші групи серед них утворюють оцінно
та емотивно марковані одиниці. Зауважимо, що 92,1% (1504) текстів вибірки
містять оцінні та 35,3% (577) – емотивні одиниці від загальної кількості
вибірки (1633), що реалізують аргументативні, маніпулятивні й сугестивні
можливості американської комерційної реклами.
Категорія оцінки представлена в АКЖРД естетичними, етичними,

раціональними та сенсорними оцінками і реалізована різними мовними
засобами, які змінюють свідомість споживача, спонукаючи його до придбання
рекламованого товару: (34) You may have the elegance and charm of the famed
gardens of Versailles…Wamsutta Supercale (NY, 1966, Dec. 17). У цьому прикладі
іменники elegance і charm є маркерами естетичної оцінки і використані
для створення в адресата відчуття естетичного задоволення від рекламованого
товару та здійснення ненав’язливого спонукання до його придбання.
Емотивні засоби забарвлюють емотивно відповідні рекламні тексти

у цілому: (35) ADMIRAL Clearest Picture in Television Your eyes say “A-h-h-h,”
and your heart skips а beat… and you linger! (NY, 1951, May 5). У цьому
рекламному тексті емотивні структури eyes say “A-h-h-h” та heart skips а beat
апелюють до емоцій  адресата  з метою здійснення прихованого
маніпулятивного впливу на його свідомість.
Аналіз АКЖРД дозволив виявити в ньому лексичні одиниці, які називають,

описують або виражають емоції. Емоції номінуються за допомогою іменників
(laughter, love, happiness, etc.). Одиницями, які описують емоції, є лексеми
різної частиномовної належності (joy, thrilling, enjoy, happily) і синтаксичні
конструкції (див. приклад 35). Вираження емоцій здійснюється за допомогою
вигуків (Ah, Oh, Oooh, Whee, Wow), стилістичних прийомів: порівняння:
(36) like a piece of music (NY, 1951, May 5), каламбуру: (37) not a light but a delight
(NY, 1927, Oct. 8), авторських новотворів: (38) fresh-as-a-posy (NY, 1954, Mar.
27), клішованих емотивних структур: (39) That’s fantastic! (NY, 1981, Apr. 20).
Візуальний ряд в АКЖРД відіграє важливу роль у сприйнятті та декодуванні

рекламного тексту адресатом і є дієвим засобом впливу на свідомість
і підсвідомість адресата. Рекламний текст нерідко можна віднести до певного
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типу за допомогою саме ілюстративного блоку. В інформуючій рекламі
найчастіше використовується рисунок, що зображає товар за принципом
подібності, тобто є іконічним зображенням. В аргументативній рекламі
ілюстрація підтверджує вербальну інформацію рекламного тексту, зображає
найкращі риси товару і виділяє його серед інших. У маніпулятивній рекламі
візуальний ряд допомагає створити імідж товару і переконати адресата в тому,
що придбання цього товару підвищить його самооцінку чи соціальний статус,
дозволить змінити стиль життя і думку оточення. У сугестивній рекламі
найчастіше використовуються ілюстрації, які зображають персонажів
у природних трансових станах (сну, комфорту, спокою, розслабленості,
відпочинку). У нагадувальній рекламі використовуються фотографії моделей,
які рекламують одяг і аксесуари відомих брендів.
Здійснене дослідження АКЖРД дозволило виявити мікродіахронічні зміни

в його аксіологічному та емотивному аспектах.
Під час створення рекламного тексту адресант спирається на цінності,

які пов’язані з потребами адресата і служать прагматичним мотивом,
що забезпечує розв’язання комунікативних завдань рекламного тексту. У різні
періоди розвитку АКЖРД у відповідні рекламні тексти закладаються різні
цінності й потреби, які залежать від норм, прийнятих у суспільстві в певний
період часу. У роки війни і криз головними цінностями та потребами,
віддзеркаленими в текстах АКЖРД, були прагнення до економії, практичності
й мінімалізму: (40) Sophisticated people like the simplest things. Founders
(NY, 1971, Apr. 10). Тут передається мотив простоти і мінімалізму. Натомість,
в роки розквіту американського суспільства найпоширенішими цінностями
і потребами адресата були прагнення до престижності, комфортності, багатства:
(41) CHRYSLER IMPERIAL This is a car frankly and deliberately intended for those
who regard beautiful and luxurious things as essential to their complete enjoyment
of life (NY, 1929, Aug. 17). У цьому прикладі експлікується мотив успішності
та багатства. Таку автівку, як “Крайслер”, можуть дозволити собі ті, хто вважає
красиві й розкішні речі важливими для повного задоволення від життя.
Мікродіахронічні зміни зареєстровано і в емотивному аспекті АКЖРД.

Частотність реалізації у відповідних рекламних текстах емотивних засобів
суттєво відрізняється в різні періоди  розвитку реклами. Зауважимо,
що у 20-х, 40-х і 50-х рр. XX ст. спостерігається найбільша їх щільність.
Відповідно – в 30-х рр., а також із 60-х рр. до сьогодення частотність реалізації
емотивів помітно знижується. Значна кількісна перевага емотивів у рекламних
текстах у 20-х, 40-х і 50-х рр. ХХ ст. супроводжується їх експліцитною
реалізацією. Проте найменша їх частотність у другій половині XX ст. –
на  початку XXI ст. пов’язана  з переходом на глибинний текстовий
рівень: (42) The All-New AVALON. Re-imagined. It become clear. Green grass
is right underneath your feet, and you’re going for it. The car for this re-imagined
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life? (NY, 2005, Feb. 14). У цьому рекламному тексті емотивність закладена
на глибинному текстовому рівні: адресант викликає в уяві адресата приємні
відчуття та  емоції, завдяки чому рекламований товар сприймається
без критичного аналізу.
Заміна експліцитних емотивів на імпліцитні свідчить про наявність

певної динаміки в емотивному аспекті АКЖРД і є певною маніпулятивною
або сугестивною стратегією, яка спрямована на створення прихованого впливу
на свідомість чи підсвідомість адресата реклами.
Лінгвостатистичний аналіз демонструє, що в АКЖРД впродовж 1925-

2010 рр. відбулися певні зміни. За допомогою лінгвостатистичних методів
обчислення за критерієм хі-квадрат і коефіцієнтом спряженості встановлено
критерії і міру розходження між частотою реалізації кожного з п’яти типів
рекламних текстів в різні хронологічні періоди функціонування досліджуваного
дискурсу.
За формулами                                                                              обчислюємо суму

критерія хі-квадрат, а за формулою df = (r–1)(c–1) – ступінь вільності.
Порівнявши отримані результати із критичними значеннями (за таблицею
критичних значень), встановлено, що наші значення більші за критичні. Отже,
між розподілом частот різних типів рекламних текстів простежуються значні
відмінності.
Однак сума χ2 дозволяє встановити тільки наявність або відсутність зв’язку

між частотами, але не його міру. Останню визначено за допомогою коефіцієнта
взаємної спряженості за формулою          . Отримані значення коефіцієнта
спряженості дозволяють зробити висновки про те, що величина відмінності
ознак між частотами різних типів рекламних текстів є достатньо великою,
найбільшою вона є для аргументативного і маніпулятивного типів реклами.
Таким чином, наша гіпотеза підтвердилася: критерії і міра розходження

між частотами реалізації п’яти типів рекламних текстів в різні хронологічні
періоди функціонування досліджуваного дискурсу є науково обґрунтованими.
Отже, було встановлено, що у I періоді (1925-1945 рр.) переважають

рекламні тексти аргументативного типу, у II періоді (1946-1990 рр.)
аргументативні й маніпулятивні рекламні тексти функціонують майже нарівні,
а у III періоді (1991-2010 рр.) переважають рекламні тексти маніпулятивного
типу. Найдавніший інформуючий тип рекламних текстів продовжує
функціонувати в сучасному АКЖРД, але його частотність різко знижується
(від 31 тексту у I періоді до 12 – у III періоді). Частотність рекламних текстів
сугестивної і нагадувальної реклами стрімко зростає; відповідні рекламні
тексти набувають широкого розповсюдження в III періоді. Це свідчить
на користь висновку, що АКЖРД постійно розвивається, утворюючи нові
форми з метою вдосконалення впливу на споживача.

χ2 = __________________
χ2 = Σ _____  і

(0–Ε)2

Ε
(ad–bc)2N

(a+c)(b+d)(a+b)(c+d)

K =  __
N
χ2
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ВИСНОВКИ

АКЖРД – це різновид опосередкованої журнальним виданням розумово-
комунікативної взаємодії виробника американської комерційної реклами
та її споживача і масив інформуючих, аргументативних, маніпулятивних,
сугестивних та нагадувальних рекламних текстів у сукупності їх лінгвальних
і екстралінгвальних характеристик.
Комплексний аналіз АКЖРД на основі маркетингового і психологічного

критеріїв дозволив виділити типи текстів, які його формують: інформуючий,
аргументативний, маніпулятивний, сугестивний і нагадувальний.
Комунікативний намір адресанта АКЖРД визначає зміст його глобальної

стратегії – спонукання до придбання рекламованого товару, що реалізується
через локальні стратегії: інформативну, аргументативну, маніпулятивну,
сугестивну і нагадувальну, у межах яких реалізуються певні тактики.
Американська комерційна журнальна реклама застосовує всі семантичні

різновиди позитивної оцінності. Продуктивними є засоби естетичних, етичних,
раціональних (утилітарних, нормативних, телеологічних), сенсорних (слухових,
зорових, ольфакторних, смакових, тактильних) оцінок, які є основним
компонентом змісту рекламного тексту та служать вирішальним чинником
у досягненні його комунікативно-прагматичної мети. За допомогою оцінних
засобів реклама аргументує, переконує, тобто здійснює регулятивний вплив
на раціональну сферу свідомості адресата і формує його потреби й смаки.
Американський  комерційний  журнальний  рекламний  дискурс

характеризується високою емотивністю. Аналіз емотивного аспекту АКЖРД
встановив, що емотивність є ефективним знаряддям реалізації маніпулятивних
і сугестивних стратегій американської комерційної журнальної реклами.
Створюючи позитивні яскраві образи, емотивні засоби стимулюють емоційно-
асоціативні реакції адресата і спонукають його до придбання рекламованого
товару. Тому вони більш поширені в маніпулятивних і сугестивних рекламних
текстах.
Креолізовані тексти АКЖРД утворюються шляхом поєднання вербальних

і невербальних елементів, що взаємодіють і доповнюють один одного.
Важлива роль у прагматичній спрямованості рекламного тексту належить
візуальному ряду, який активізує увагу адресата і полегшує процедуру
сприйняття та декодування реклами. Аналіз невербального складника
досліджуваного дискурсу демонструє, що рекламні тексти у більшості
випадків можна віднести до певного типу за допомогою саме ілюстративного
блоку. Однак без вербальної складової невербальні засоби не здатні
забезпечити спонукання адресата до придбання певного товару.
Мікродіахронічні зміни в АКЖРД відбуваються на  рівні засобів

мовленнєвого впливу в оцінному і емотивному аспектах.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


В аксіологічному аспекті мікродіахронічні зміни відбуваються у сфері
цінностей, потреб і мотивів споживача. У різні періоди функціонування
досліджуваного дискурсу адресант маніпулює різними  цінностями
і потребами адресата. Це дає підстави констатувати, що АКЖРД постійно
розвивається, змінюється і залежить від норм, прийнятих у суспільстві.
Соціальні інтереси і мода, престижність і непрестижність є потужними
засобами впливу на адресата реклами.
Кількісний аналіз емотивних засобів у досліджуваному дискурсі свідчить

про мікродіахронічну динаміку в емотивному аспекті. Більша частотність
їх вживання в I половині XX ст. супроводжується їх експліцитною реалізацією,
а незначна їх частотність у АКЖРД у II половині XX ст. і на початку XXI ст.
поєднується з імпліцитністю їх використання. Заміна експліцитних емотивів
на імпліцитні є певною маніпулятивною чи сугестивною стратегією,
яка  направлена  на  створення прихованого впливу на  свідомість
або підсвідомість адресата реклами.
Лінгвостатистичний аналіз, а саме використання статистичних методів

критерія хі-квадрат і коефіцієнта спряженості, свідчить про мікродіахронічні
зміни в АКЖРД. Встановлено, що частота інформуючого, аргументативного,
маніпулятивного, сугестивного і нагадувального типів рекламних текстів
в АКЖРД залежить від хронологічного періоду і може слугувати статистичним
параметром, який вказує на його розвиток.
Таким чином, АКЖРД є продуктивним типом дискурсу, який постійно

еволюціонує і поповнюється новими різновидами. За свою довготривалу історію
він пройшов декілька етапів розвитку: від інформування до переконання,
від переконання – до маніпулювання свідомістю адресата, від маніпулювання –
до підсвідомого навіювання і, нарешті, – до проекціювання символічного
зображення.
Перспективи подальшого дослідження вбачаємо у вивченні мовленнєвого

впливу в інших різновидах рекламного дискурсу, а також дослідження
діахронічних змін рекламного дискурсу в порівняльному аспекті на матеріалі
різних мов.
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АНОТАЦІЯ
Романюк С.К. Засоби реалізації мовленнєвого впливу в американській

комерційній журнальній рекламі 1925-2010 років. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук

зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – Харківський національний
університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013.
У дисертації в межах лінгвопрагматичного підходу здійснено аналіз засобів

мовленнєвого впливу на свідомість і підсвідомість адресата американського
комерційного журнального рекламного дискурсу в синхронії і мікродіахронії.
П’ять типів рекламних текстів: інформуючий, аргументативний ,

маніпулятивний, сугестивний і нагадувальний корелюють з локальними
стратегіями: інформативною, аргументативною, маніпулятивною,
сугестивною і нагадувальною. Стратегії і тактики реалізуються характерними
для кожної із них мовними засобами, серед яких найчисленніші групи
утворюють оцінно та емотивно марковані одиниці. Мікродіахронічні зміни
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стосуються засобів мовленнєвого впливу в оцінному та емотивному аспектах
досліджуваного дискурсу.
Динамічність американського комерційного журнального рекламного

дискурсу спрямована на підвищення потужності впливу на сучасного
споживача і поповнення дискурсу новими типами текстів. У різні хронологічні
проміжки в досліджуваному дискурсі превалюють різні типи текстів
і, відповідно, мовні засоби реалізації впливу.
Ключові слова: американський комерційний журнальний рекламний

дискурс, мовленнєвий вплив, стратегія, тактика, оцінні засоби, емотивні
засоби, мікродіахронічні зміни.

АННОТАЦИЯ
Романюк С.К. Средства реализации речевого воздействия

в американской коммерческой журнальной рекламе 1925-2010 годов. –
Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук

по специальности 10.02.04 – германские языки. – Харьковский национальный
университет имени В.Н. Каразина. – Харьков, 2013.
В дисертации на основе лингвопрагматического подхода исследованы

средства речевого воздействия на  сознание и  подсознание адресата
в американском коммерческом журнальном рекламном дискурсе.
Американский  коммерческий  журнальный  рекламный  дискурс

понимается, с одной  стороны , как разновидность опосредованного
журнальным изданием когнитивно-коммуникативного взаимодействия
адресанта  американской  коммерческой рекламы  и  ее адресата
(процессуальный  аспект), с другой  – как массив информирующих,
аргументативных, манипулятивных, суггестивных и  напоминающих
рекламных текстов в совокупности их лингвальных и экстралингвальных
характеристик (результативный аспект).
В работе выделено и проанализировано пять типов рекламных текстов:

информирующий, аргументативный, манипулятивный, суггестивный,
напоминающий.
В исследовании выделены и описаны дискурсивные стратегии и тактики,

характерные для каждого типа рекламных текстов. Глобальная стратегия
американского коммерческого журнального рекламного дискурса – стратегия
побуждения – основана на коммуникативном намерении  адресанта
воздействовать на адресата с целью побуждения его к совершению покупки
рекламируемого товара. Эта стратегия конкретизируется с помощью
локальных стратегий, нацеленных на достижение более конкретных задач.
Локальные стратегии американского коммерческого журнального рекламного
дискурса – информативная, аргументативная, манипулятивная, суггестивная,
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напоминающая – коррелируют с типами рекламных текстов. Каждая
коммуникативная стратегия реализуется в соответствующих тактиках, которые
объективируются характерными речевыми средствами.
В работе исследованы вербальные средства, которые обладают высоким

прагматическим потенциалом и реализуют аргументативные, манипулятивные
и суггестивные возможности американской коммерческой журнальной
рекламы. Определено, что оценочно и эмотивно маркированные единицы
образуют среди них самые многочисленные группы.
Полученные результаты исследования аксиологичности американского

коммерческого журнального рекламного дискурса  демонстрируют,
что с помощью оценочных средств реклама побуждает адресата к действию,
формирует его вкусы и стиль жизни.
Эмотивные средства  в американском коммерческом журнальном

рекламном дискурсе стимулируют эмотивно-ассоциативные реакции адресата
и скрыто побуждают его к приобретению рекламируемого товара.
Среди невербальных средств воздействия на сознание и подсознание

адресата исследуемого дискурса главная роль принадлежит иллюстрации,
с помощью которой рекламные тексты в большинстве случаев можно отнести
к определенному типу.
Зарегистрированы микродиахронические изменения в оценочном аспекте

американской коммерческой журнальной рекламы, которые произошли
на уровне ценностей и потребностей адресата. В разные периоды развития
американской коммерческой журнальной рекламы адресант использует
различные ценности для приобретения товаров, которые зависят от норм,
принятых в обществе. Микродиахроническая динамика в эмотивном
аспекте исследуемого дискурса выражается в изменении частотности
функционирования эмотивов в разные исторические периоды, что объясняется
их эксплицитной или имплицитной реализацией и служит определенной
манипулятивной или суггестивной стратегией.
С помощью методов вычисления по критерию хи-квадрат и коэффициенту

сопряженности признаков засвидетельствовано динамику американского
коммерческого журнального рекламного дискурса , направленную
на повышение силы воздействия на современного потребителя. Выявлено
пополнение исследуемого дискурса новыми типами текстов, преобладание
разных типов текстов и, соответственно, речевых средств реализации
воздействия в разные хронологические периоды.
Ключевые слова: американский коммерческий журнальный рекламный

дискурс, речевое воздействие, стратегия, тактика, оценочные средства,
эмотивные средства, микродиахронические изменения.
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ABSTRACT
Romanyuk S.K. Speech Impact Means in American Commercial Magazine

Advertising in 1925-2010. – Manuscript.
Thesis for a candidate degree in philology. Speciality 10.02.04. – Germanic

Languages. – V.N. Karazin Kharkiv National University. – Kharkiv, 2013.
Underpinned with the postulates of the linguopragmatic approach, this thesis

considers a variety of means of exerting impact on the conscious and subconscious
cognitive processes of the addressee of American commercial magazine advertising
discourse in synchrony and microdiachrony.

Five types of advertising texts – the informative, argumentative, manipulative,
suggestive and reminding – correlate with the local strategies: the informative,
argumentative, manipulative, suggestive and reminding ones. These strategies and
tactics are implemented with the help of specific linguistic means; among the latter
evaluative and emotive units prevail. Microdiachronic shifts concern the evaluative
and emotive means of exerting speech impact in the discourse under study.

The dynamics of American commercial magazine advertising discourse
is conditioned by the aim of increasing the impact of the advertising discourse
on modern consumer, enriching the discourse with new types of texts. The different
types of texts and means of speech impact prevail in different chronological periods
of the discourse.

Keywords: American commercial magazine advertising discourse, speech
impact, strategy, tactic, evaluative means, emotive means, microdiachronic shifts.
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