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лінгвістичним, психологічним та культурним феноменом сучасного 

суспільства, який впливає практично на всі сфери суспільного життя. 

Рекламний дискурс є об’єктом вивчення лінгвістики як процес, що 

безпосередньо торкається повсякденного життя сучасної людини, має 

опосередкований вплив на всі верстви населення та безперечно  впливає на 

мовне середовище та мовну картину світу.  

Специфіка дослідження рекламного дискурсу зумовлена природою 

реклами, якій відповідають наступні характеристики: 

1) Конкуренція. Здійснення комунікації за допомогою реклами неминуче 

відбувається в умовах конкуренції і боротьби за ринкову нішу і покупця; 

2) Напівправдива інформація. Інформація про рекламований продукт 

піддається ретельному відбору і кодуванні, що не дозволяє цілком довіряти їй. 

3) Творча діяльність. Рекламне повідомлення має привертати увагу 

цільової аудиторії, в зв'язку з чим виникає необхідність у використанні 

експресивних лексики і синтаксису, а також засобів стилістичної виразності. 

4) Різноманітність ролей – є рекламодавець, маркетолог і адресат 

рекламного повідомлення, − кожна з яких володіє певними цілями і 

завданнями. 

5) Умови і простір, в яких відбувається рекламна комунікація. 

Реклама усюдисуща, різноманітна. Вона тісно пов'язана із засобами 

масової інформації, які виступають в якості носія конкретних рекламних 

слоганів. Разом з тим реклама − не тільки масова, а й значною мірою примусова 

комунікація. 

DER DEUTSCHSPRACHIGE GASTRONOMISCHE DISKURS 

Інна КОЛІСНИК 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Ю.О. Пивовар 

DISKURS ist eines der heute am häufigsten verwendeten Begriffe. Um das 

Wesen des DISKURSES genauer zu verstehen, soll man sich auf die verschiedenen 

Quellen verweisen, unter denen das linguistische Lexikon an erster Stelle steht. Hier 

wird DISKURS als ein folgerichtiger Text in seiner Gesamtheit mit den 

pragmatischen, soziokulturellen und psychologischen Faktoren beschrieben. Als 

sprachlicher Begriff wurde DISKURS erst in den 1950er Jahren allgemein 

verwendet, nachdem der amerikanischer Sprachwissenschaftler Zellig Harris einen 

Artikel „Discourse Analysis“ veröffentlicht hatte. Seitdem hat die Zahl der 

Erforschungen zugenommen und die Meinungen der Wissenschaftler sind geteilt.  

 Als eine der interessantesten Arten des DISKURSES soll man den 

gastronomischen Diskurs hervorheben, bei dem es sich um ein System handelt, das 

die Besonderheiten der nationalen Kultur darstellt, soziale und geschlechtsspezifische 

Merkmale aufweist und eine besondere Art der Kommunikation darstellt. Angesichts 

des soziokulturellen Kontexts kann diese Art des DISKURSES als „Kommunikation 

+ kulinarischer Rezepttext + Kontext“ definiert werden. Verallgemeinernd auf die 

verschiedenen Definitionen des gastronomischen Diskurses sollte er als eine 
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besondere Art der Kommunikation definiert werden, die sich auf den Zustand der 

Lebensmittelressourcen und die Prozesse ihrer Verarbeitung und ihres Verbrauchs 

bezieht. Ein charakteristisches Merkmal des gastronomischen Diskurses ist das 

Vorhandensein einer Bewertungsskala in Bezug auf den Prozess der Vorbereitung der 

Gerichte und enthält eine große Anzahl der Standardelemente, unter denen eine 

bestimmte Struktur deutscher Rezepte erwähnt werden sollte, zu der Titel, Zutaten, 

Zubereitung und Nährwert gehören. Hier spielt der Titel eine sehr große Rolle, da es 

seine Aufgabe ist, die Aufmerksamkeit des Lesers zu wecken, Kontakt mit ihm 

aufzunehmen und dann trotz der Kürze des Textes die Erwartungen zu erfüllen.  

 Die Texte deutscher Rezepte sind für Linguisten aufgrund ihres stilistischen 

und syntaktischen Reichtums von großer Bedeutung, der das Vorhandensein von 

Metaphern, Abkürzungen, das Vorhandensein von infinitiven und perfektiven 

Konstruktionen impliziert. Dadurch eröffnet sich den Forschern ein riesiges 

Betätigungsfeld, an dem anhand von Rezepten bestimmte Merkmale des deutschen 

Volkes festgestellt werden können. 

In Anbetracht dessen ist die Relevanz und Bedeutung der Untersuchung dieses 

Aspektes für ein vollständiges und kohärentes Verständnis der deutschen Sprache 

und der deutschen Kultur als solche nicht zu unterschätzen. 

 

ОПИСИ ІНТЕР’ЄРУ В РОМАНІ Д. ЛОНДОНА «МАРТІН ІДЕН» 

Валерія КОРОБКА 

Науковий керівник – доктор філософських наук, доцент Г.О. Крапівник 

Дане дослідження присвячене вивченню мовних особливостей одного з 

трьох видів композиційно-мовленнєвої форми «опис» - опису закритого 

простору (інтер’єру) - і виконується в руслі новітніх пошуків у галузі 

лінгвістики тексту. Матеріалом дослідження стали 30 фрагментів описових 

контекстів – описів інтер’єру роману (конструкції, меблі, декор, аксесуари) у 

романі американського письменника Джека Лондона «Мартін Іден». 

Актуальність даного дослідження зумовлена загальною орієнтацією сучасної 

лінгвістики на детальне вивчення мовної організації (лексичних засобів та 

стилістичних прийомів), які використовують автори художнього твору при 

включенні описів інтер’єру у свій текст відповідно до жанру, історичної 

обстановки, своєрідного індивідуального почерку. Об’єктом дослідження стали 

описи інтер’єрів у романі “Мартін Іден”, а предметом вивчення виступають їх 

мовні та структурні особливості. Мета роботи полягає у виявленні 

композиційних та мовних особливостей опису інтер’єру як різновиду КМФ 

«опис» у зазначеному вище творі. В.А. Кухаренко, О.О. Калінюк, 

Т.В. Насалевич традиційно окремо виділяють опис закритого простору - 

інтер’єру - як один із видів КМФ «опис». У нашому дослідженні, ми 

спираємося на визначення О.О. Калінюк, і трактуємо КМФ «опис» як 

двостороннє мовленнєво-розумове утворення в межах цілого завершеного 

тексту, що представляє собою фрагмент монологічного авторського 


