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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Сучасний етап розвитку мовознавчих студій позначено багатьма 

напрямками лінгвістичних досліджень. У світлі антропоцентричного підходу та 

прагматично-комунікативної парадигми в основі багатьох з них лежать автентичні 

види письмової чи усної комунікації у визначеному інституційному чи 

соціокультурному контексті. Аргументація як комплексне соціокогнітивне явище, 

яке до середини ХХ ст. переважно розглядалось з позиції філософії, риторики та 

логіки поступово стає об’єктом емпіричних лінгвістичних студій. Проблеми 

аргументації з різних позицій розглядають зарубіжні та вітчизняні автори:  

X. Перельман, Ф. ван Еемерен та Дж. Р. Гроотендорст, Е. Грундлер, Ч. Ларсон, 

 Д. Олінгер, Е. Сафар, К. Траутманн, Д. Хітчкок, Т. Шпранц-Фоґасі, А. Янел,  

А. П. Алексеев,  В. М. Баранов, А. Д. Бєлова, Ю. А Кошеварова, О. В. Куликова, 

В. І. Охріменко та інші. Попри існування низки міждисциплінарних та 

лінгвістичних досліджень аргументації як комплексного когнітивно-мовленнєвого 

явища, воно залишається недостатньо вивченим, особливо у контексті усної 

комунікації.   

Актуальність дисертаційного дослідження визначається спрямованістю 

сучасної лінгвістики до вивчення питань стратегічного планування і здійснення 

мовленнєвого впливу в процесі комунікації, зумовлено недостатнім висвітленням 

цих явищ у контексті усного мовлення  інституційного характеру та 

підтверджується необхідністю комплексного аналізу й класифікації 

аргументативних стратегій і тактик у публічному німецькому мовленні з 

урахуванням прагматичних і лінгвокультурних особливостей комунікації та 

соціально-рольової структури жанру німецького  ток-шоу.    

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано в межах комплексної  наукової  теми  Інституту  філології  

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Мови та 

літератури народів світу: взаємодія та самобутність» (код № 11БФ044-01), 

затвердженої Міністерством освіти і науки України. Тему дисертації затверджено 

Вченою радою Інституту філології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка (протокол № 5 від 23.12.2013 р.). 

Метою дисертаційного дослідження є висвітлення та побудова типології 

аргументативних стратегій і тактик персуазивного впливу на реципієнта, а також 

комунікативних стратегій і тактик керування та структурування дискусійного 

процесу в жанрі ток-шоу; висвітлення комунікативно-прагматичних і 

лінгвостилістичних вербальних засобів реалізації цих стратегій і тактик залежно 

від інституційних та соціальних ролей комунікантів, що надасть можливість 

побудувати комунікативні портрети прототипних учасників німецького 

аналітичного ток-шоу як особливого типу інституційної комунікації публічного 

характеру.   

Для досягнення поставленої мети у цій роботі вирішуються такі завдання: 
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1) шляхом узагальнення новітніх лінгвістичних підходів до емпіричного аналізу 

усної комунікації створити теоретичне підґрунтя та визначити концептуальний 

апарат дослідження;  

2) висвітлити інтерпретацію поняття «аргументація» через призму становлення 

та розвитку теорії аргументації та визначити релевантну модель аналізу 

аргументативного дискурсу в рамках жанру ток-шоу;   

3) розкрити соціальні, інституційні та прагмалінгвальні характеристики 

комунікації в рамках жанрової форми ток-шоу, ідентифікувати прототипні 

інституційні комунікативні ролі його учасників та охарактеризувати процес 

аргументації у контексті обраного жанрового типу німецького ток-шоу; 

4) розглянути типологію жанру ток-шоу, висвітлити поняття «публічний 

економічний дискурс» і визначити місце жанру ток-шоу в його структур; 

5)  охарактеризувати тактико-стратегічні комунікативні засоби структурування та 

керування дискусійним процесом у ток-шоу на його макро- та мікроструктурному 

рівні та прослідкувати роль модератора й учасників ток-шоу в цьому контексті;  

6) дослідити та класифікувати аргументативні стратегії, спрямовані на вербальне 

вираження змісту аргументації, визначити та описати комунікативні засоби 

реалізації відповідних стратегій і тактик, а також прослідкувати роль різних 

мовностилістичних засобів, зокрема й вираження модальності;  

7) висвітлити комунікативні засоби вираження мовної особистості у 

дискусійному процесі німецького ток-шоу та на основі цього побудувати 

комунікативні портрети його прототипних учасників, визначивши зокрема 

частотність вживання та функціональний потенціал лексичних елементів фахової 

мови економіки у процесі утвердження соціально-рольового статусу адресанта.  

Об’єктом дослідження є аргументативні стратегії і тактики, спрямовані на 

вербальне вираження аргументації, та стратегії й тактики, орієнтовані на 

структурування й керування дискусійним процесом в жанрі німецького ток-шоу.  

Предметом дослідження є комунікативно-прагматичні та 

лінгвостилістичні засоби реалізації зазначених стратегій і тактик у дискусійному 

процесі німецького ток-шоу.   

Матеріалом дослідження є корпус даних, що вміщує транскрипти 

теледискусій та ток-шоу з корпусу DGD, які були вибрані за тематичним 

принципом й налічують близько 250 тис. слів. Також корпус дослідження містить 

аудіо- та відеоматеріали, які налічують 10 годин відеозаписів німецьких ток-шоу з 

економічної тематики «Майбріт  Ілнер»  і  «Квадрига» у часовому проміжку між 

2009 р. та 2016 р. Спектр тем обраних ток-шоу охоплює такі підтеми: економічна 

та фінансова криза, ринок праці, ситуація на ринку нерухомого майна тощо. Для 

здійснення подальшого лінгвістичного аналізу зібрані аудіо- та відеоматеріали 

корпусу були відповідно протранскрибовані із залученням спеціалізованого 

програмного забезпечення «F4» згідно з прийнятими нормами транскрибування. 

Обсяг самостійно підготовлених транскриптів складає близько 150 тис. слів.  
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Методи і прийоми дослідження. У дисертації використані як 

загальнонаукові, так і специфічні лінгвістичні методи дослідження: описовий 

метод, методи дедукції та індукції, завдяки яким розроблено методологію 

дослідження, систематизовано та представлено його результати. З метою 

ідентифікації прототипних мовленнєвих актів у процесі аргументування було 

залучено методологічні принципи прагма-діалектики та теорії мовленнєвих актів. 

Метод конверсаційного аналізу дозволяє здійснити опис дискусійного процесу в 

ток-шоу на його різних дискурсивних підрівнях. Для висвітлення 

прагмакомунікативного потенціалу комунікативних засобів, які вживаються 

мовцями у процесі реалізації аргументативних стратегій та тактик, 

використовуються лінгвістичні методи прагматичного та функціонального 

аналізу. Шляхом залучення методів лексико-семантичного, морфологічного та 

лексико-стилістичного аналізу висвітлено вербальні засоби актуалізації 

відповідних стратегій та тактик на рівні окремих реплік, визначено та 

класифіковано засоби вираження експресії та модальності, а також способи 

підкреслення соціального статусу мовців. Метод кількісного аналізу дозволив 

виділити та підтвердити типовість і значущість вербальних засобів, які 

використовуються в процесі аргументації та реалізації відповідних стратегій, а 

також визначити частотність вживання економічних термінів мовцями з різними 

комунікативними ролями й статусом.  

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що аргументація вперше 

аналізується як комплексний макрокомунікативний акт у соціо-

лінгвокультурному й інституційному контексті німецького економічного ток-шоу, 

яке розглядається як жанр публічного економічного дискурсу. Новаторський 

характер дослідження та отриманих результатів зокрема підтверджуються тим, 

що у ньому: розроблено й застосовано модифіковану модель аналізу аргументації 

в процесі усної публічної комунікації на кількох дискурсивних підрівнях; 

розкрито прагмакомунікативні характеристики комунікації в жанрі ток-шоу, 

особливості його композиції, а також соціолінгвальні та прагматичні аспекти 

аргументації в ньому; побудовано типологію комунікативних й аргументативних 

стратегій і тактик, які характерні для кожного з етапів дискусійного процесу в 

ток-шоу, й детально висвітлено комунікативні засоби їхньої реалізації в мовленні; 

охарактеризовано засоби актуалізації інституційних комунікативних ролей мовців 

і побудовано комунікативні портрети прототипних учасників дискурсу; 

встановлено частотність вживання мовцями з різними інституційними ролями 

фахової економічної лексики при аргументуванні та висвітлено її 

функціональність у контексті утвердження адресантом своєї інституційної 

комунікативної ролі та підкреслення соціального статусу.  

Положення, які виносяться на захист:  

1. У жанрі німецького аналітичного ток-шоу аргументація вербалізується як 

складний макрокомунікативний акт, що складається із сукупності 

послідовно з’єднаних між собою на тематичному, синтаксичному та 

ілокутивному рівні простих мовленнєвих актів, і втілюється в дискусії 



4 
 

відповідно до висвітлених прагматичних та соціальних параметрів і 

характеристик комунікації, які є типовими для цієї жанрової форми та 

зумовлені, зокрема, й культурно-специфічними особливостями ведення 

критичних дискусій у німецькому культурному лінгвопросторі.      

2. Дискусійний процес у ток-шоу має чітку композицію та залежно від стадії 

ток-шоу характеризується більш чи менш виразною  асиметричною 

рольовою структурою. Вибір аргументативних стратегій і тактик та 

комунікативних засобів їхньої реалізації варіюється залежно від стадії 

дискусійного процесу, ступеня конфронтації комунікації, а також 

соціальних та статусно-рольових характеристик комунікантів. 

3. У процесі утвердження структури дискурсивної інтеракції  прототипними 

стратегіями модератора ток-шоу є: стратегія керування темою дискусії; 

створення інформаційно-емоційного тону, маркування соціальної структури 

дискурсу, які реалізуються на початкових етапах ток-шоу та сприяють 

формуванню контекстуальних рамок для розгортання дискусійного процесу 

й утверджують глобальний інформаційно-персуазивний фон у ток-шоу. 

Типовими стратегіями гостей ток-шоу в цьому функціональному аспекті є 

стратегія актуалізації позиції мовця та стратегія зміни комунікативних 

ролей, за допомогою якої формується подальший інтеракційний ритм 

дискусії.     

4. З перспективи змістового вираження макрокомунікативного акту 

аргументації вирізнено кооперативну та конфронтативну стратегією. 

Кооперативна стратегія спрямована на побудову чіткої позиції мовця, яка 

логічним чином пов’язана та зіставна з тематикою дискусії, репліками та 

позиціями інших співрозмовників і зумовлена необхідністю дотримання 

принципів кооперації з метою досягнення глобальної комунікативної 

інтенції жанру ток-шоу. Конфронтативна стратегія, натомість, є засобом 

досягнення індивідуальних комунікативних цілей диспутантів і орієнтована 

на нівелювання позицій опонентів та їх дискредитацію як учасників 

публічного дискурсу в очах сукупної телеаудиторії. 

5.  У контексті використання комунікантами в ток-шоу засобів вираження 

модальності чітко простежується тенденція до виразного маркування змісту 

та ілокуції висловлювань, яке реалізується стратегією підсилення і може 

розглядатись як конститутивна характеристика вербального вираження 

аргументації у жанрі німецького аналітичного ток-шоу. 

6. На рівні вираження мовної особистості простежується пряма залежність 

між соціальним статусом й ситуативною роллю учасників ток-шоу та 

характером вербалізації ними аргументування. Для комунікативних 

портретів політиків та експертів притаманним є домінуючий стиль 

комунікативної інтеракції та вживання статусно-маркованих мовленнєвих 

актів. Мовний портрет ведучого ток-шоу зумовлений, насамперед, його 
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основними інституційними ролями: модератора, представника інтересів 

телеаудиторії та експерта у сфері економічного дискурсу. Попри 

національну традицію та тенденцію до проведення публічних дебатів у 

формі критичних дискусій, учасники актуального ток-шоу схильні активно 

використовувати комунікативні кроки, спрямовані на актуалізацію та 

підкреслення своєї інституційної ролі й соціального статусу. 

7.   Вживання комунікантами в ток-шоу лексичних елементів фахової мови 

економіки під час аргументування зумовлено, по-перше, необхідністю 

стислого та об’єктивного представлення певних економічних фактів, явищ 

чи процесів, а, по-друге, розглядається окремими мовцями, зокрема 

політиками та модератором, як засіб підкреслення свого статусу експерта у 

сфері економічної комунікації.    

         Теоретична значущість дослідження визначається тим, що воно є внеском 

до теорії аргументації та фахового дискурсу, оскільки висвітлює характерні 

аспекти конструювання дискурсу та реалізації процесу аргументації 

комунікантами з різним соціально-інституційним статусом у сфері німецького 

публічного мовлення.   

Практичне значення дисертаційної роботи полягає в можливості 

використання її теоретичних положень та отриманих результатів у курсах 

лексикології сучасної німецької мови, основ ділової комунікації, дискурсології, 

спеціальних курсах перекладу письмових та усних текстів економічної тематики 

тощо, а також для укладання навчальних посібників і лексикографічних джерел, 

розробки термінологічних баз тощо.  

Апробація результатів дослідження. Окремі положення та аспекти 

дослідження було висвітлено на таких конференціях: Всеукраїнська наукова 

конференція за участю молодих учених «Філологічна наука в інформаційному 

суспільстві» », Київ 10.04.2014; лінгвістичні колоквіуми в Інституті імені Гердера 

Лейпцизького університету, Лейпциг 16.10.2014, 20.11.2014; Всеукраїнські 

наукові читання «Дух нового часу у дзеркалі слова і тексту», Київ 8-10.04.2015; 

науковий колоквіум для аспірантів у рамках ХХІІ Міжнародної науково-

практичної конференції «Германістика в діалозі культур» Асоціації українських 

германістів, Львів 06-07.10.2015; Міжнародна наукова конференція «Сучасна 

філологічна наука в міждисциплінарному контексті», Київ 08.10.2015; 

Всеукраїнські наукові читання за участі молодих учених «Мова і література в 

глобальному і локальному медіапросторі», Київ 05.04.2016; Міжнародна науково-

практична конференція «Лінгвістика фахових мов, термінознавство, переклад», 

Київ 11-12. 05. 2017; Міжнародна наукова конференція «Філологія та лінгвістика 

в епоху цифрових технологій», Будапешт 26.03.2017. 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження висвітлено в 

7 одноосібних наукових публікаціях, з яких 6 статей опубліковано у фахових 
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виданнях України, затверджених ДАК МОН України, та одній публікації у 

закордонному фаховому виданні.  

Структура та обсяг роботи. Дисертаційне дослідження складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків до кожного з розділів, загальних висновків, 

бібліографії та додатків. Обсяг основного тексту дисертації становить 214 

сторінок, а загальний обсяг праці з бібліографією та додатками – 241 сторінка. 

Список використаних джерел містить 257 праць, з них 153 – іноземні джерела. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 

визначено зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 

охарактеризовано мету, завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, розкрито 

наукову новизну роботи, її теоретичну та практичну значущість, наведено 

відомості про апробацію результатів дослідження та публікації, формулюються 

основні положення, що виносяться на захист.   

У першому розділі дисертації «Теоретико-методологічні основи 

дослідження аргументації в усному дискурсі» визначено термінологічний 

апарат й обґрунтовано методологію та алгоритм аналізу аргументації у жанрі ток-

шоу. Спершу було узагальнено теоретичні підходи до дослідження усної 

міжособистісної комунікації та детально описано методологічні принципи 

конверсаційного аналізу як специфічного емпіричного методу лінгвістичного 

аналізу усного дискурсу. Інструментарій конверсаційного аналізу дозволяє 

здійснити дослідження усної комунікації з перспективи її процесуального 

вербального вираження як комплексу мовленнєвих дій на трьох різних пов’язаних 

один з одним рівнях: прагматично-комунікативному, семантично-тематичному та 

граматичному (тобто синтаксичному). Шляхом узагальнення основних течій у 

рамках теорії аргументації, серед яких можна виділити такі групи: структурні 

теорії, раціональні теорії та теоретичні підходи до дескриптивного аналізу 

аргументації як комунікативного процесу через призму прагма-комунікативної 

парадигми, подано дефініцію поняття «аргументація», яка визначається як: 

комплексна соціокогнітивна вербальна діяльність, спрямована на виправдання 

або спростування певної точки зору й вербально представлена системою 

тверджень з метою досягнення схвалення аудиторією. У контексті усного 

мовлення аргументація реалізується у формі макрокомунікативного акту, що 

складається із сукупності типових для аргументативного дискурсу послідовностей 

мовленнєвих актів, а також риторичних мовленнєвих засобів для досягнення 

інтенційного комунікативного ефекту. Інструментарієм аналізу аргументації 

визначено методологічні принципи теорії мовленнєвих актів і модель 

аргументативних категорій Д. Олінгер (2003), які дозволяють ідентифікувати у 

мовленні прототипні мовленнєві акти, характерні для макрокомунікативного акту 

аргументування. Теоретичною основою дослідження є також прагма-діалектична 

модель критичної дискусії, яка дає можливість виділити основні стадії 

дискусійного процесу в ток-шоу та модифікована модель аргументативного 
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дискурсу Т. Ш. Фоґасі, що дозволяє здійснити аналіз аргументації в її 

динамічному, процесуальному аспекті на таких підрівнях: організації 

дискурсивної інтеракції; змістового вираження аргументації; інтерактивної 

модальності; вираження мовної особистості та соціальних зв’язків. Шляхом 

поєднання зазначених методів, моделей і теоретичних принципів дослідження 

було обґрунтовано методологічну основу та алгоритм дослідження вербального 

вираження аргументації у жанрі ток-шоу.           

Ток-шоу як один з новітніх жанрів масової комунікації, у свою чергу, 

характеризується низкою прагматичних параметрів комунікації, найважливішими 

з яких є такі: інституційний, публічний характер комунікації, асиметрична 

рольова структура з керівною роллю модератора, багатоадресованість 

комунікативного повідомлення та тріадна структура комунікації (наявність 

внутрішнього та зовнішнього комунікативного кола), гібридний характер жанру, 

який є поєднанням кількох жанрових форм (інтерв’ю, неформальна бесіда, 

критична дискусія тощо), жорсткі тематичні та часові рамки, часткова 

інсценізованість тощо.  Для ток-шоу характерним також є чіткий розподіл 

комунікативних ролей учасників та конкуруючих груп, який сприяє підкресленню 

конфронтативного потенціалу, в наслідок чого комунікація відбувається у 

експліцитно аргументативних рамках. 

З типологічної точки зору жанр актуального ток-шоу визначено як 

аналітичне ток-шоу, адже розважальний аспект для нього є другорядним, а 

основна функція – інформування широких верств населення та публічне 

обговорення певної суспільно-економічної проблематики. З огляду на тематику, 

жанр та учасників ток-шоу обґрунтованим є його інтерпретація як жанру 

публічного економічного дискурсу.   

Характер дискусійного процесу в рамках німецького аналітичного ток-шоу 

з лінгвокультурної перспективи визначається, по-перше, орієнтацією на 

національну традицію проведення полемічних дебатів у формі критичної дискусії, 

а по-друге – індивідуальними комунікативними цілями, які намагаються досягти 

мовці. Цей дуалістичний характер комунікації та аргументування  виражається в 

тому, що дискусія отримує, по-перше, форму переговорів, де учасники 

намагаються досягти інтенційні індивідуальні чи колективні комунікативні цілі а, 

по-друге, дискусійний процес отримує форму критичної дискусії, де виробляється 

спільна/компромісна позиція щодо певного суспільного явища чи проблеми. У 

цьому аспекті німецьке аналітичне ток-шоу протиставляється англо-

американській традиції, адже у першу чергу орієнтоване на репрезентацію 

інтересів соціальних груп і тільки після цього – на самовираження особистості.           

У другому розділі  «Стратегії і тактики аргументації в німецькому 

ток-шоу з економічної тематики» аналізується композиція дискусійного 

процесу в ток-шоу, а також досліджується мовленнєва стратегічна поведінка 

комунікантів, яка реалізується у формі відповідних стратегій та тактик. Жанр 

німецького аналітичного ток-шоу характеризується усталеною композицією. На 

основі прагма-діалектичної моделі критичної дискусії було виділено його 
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конститутивні стадії: вступна частина, стадія конфронтації, основна частина 

(стадія аргументації) та заключна частина. Залежно від стадії ток-шоу 

дискусійний процес має більш чи менш виражену асиметричну рольову 

структуру. На перших двох стадіях модератор наділений домінуючою роллю, і 

комунікація відбувається переважно у діалогічному форматі. У вступній частині 

комунікативно-тактичні кроки модератора насамперед спрямовані на тематичне 

та рольове структурування дискусійного процесу й реалізуються у мовленні 

конститутивними стратегіями створення інформаційно-емоційного фону, 

керування темою дискусії тощо. Кожна зі стратегій вербалізується низкою тактик, 

типовими комунікативними засобами втілення яких є: прямі звертання, різні типи 

питань (риторичні, провокативні тощо), а також непрямі директивні мовленнєві 

акти, лінгвостилістичні засоби маркування експресивності висловлювань, зокрема 

експресивно маркована лексика, стилістичні фігури на рівні синтаксису тощо. 

Ідентифікована стратегія створення інформаційно-емоційного фону, яка 

реалізується у мовленні тактиками актуалізації проблеми, конкретизації, 

драматизації тощо, є втіленням комунікативних кроків модератора для досягнення 

інтенційного мовленнєвого впливу на адресата чи гарантування достатньої 

поінформованості й адекватного сприйняття змісту дискусії сукупною аудиторією 

телеглядачів: 

Mod  #00:00:38-3# die fdp holte bei der letzten bundetstagwahl knapp 15 

prozent, die hatte allerdings eine steuersenkung versprochen (..) hat sich der wind in 

deutschland gedreht? gibt's da eine steuermoral? warum zahlen da trotzdem manche 

weiter gern und manche gar keine steuer? (.) und zahlt am ende dann wirklich jeder, 

was er kann oder wird wieder nur die mittelschicht gemolken, weil die da am leichtesten 

zu holen ist?: #00:01:03-6#  

Стратегія керування темою дискусії, натомість, спрямована на контроль над 

процесом зміни тематичного структурування дискурсу й реалізується тактиками 

зміни чи утримання тематичного фокуса дискусії. Вербальними засобами 

втілення цих тактик є звертання, різні типи питань, непрямі директивні 

мовленнєві акти, а також засоби членування реплік на рівні синтаксису: «zunächst, 

erstmal,dann»:      

 Mod  #00:06:53-4# ich würde gerne vorschlagen, dass wir uns mal auf gleiche zahlen 

verständigen. ich würde christian lindner zunächst erstmal fragen wollen. herr lindner, 

gibt es in diesem land tatsächlich keine reichen mehr, denen man durchaus zumuten 

könnte, ein bisschen mehr an den staat zu zahlen. oder gibt es die? #00:07:11-8#. 

Важливим аспектом діяльності ведучого на цьому етапі дискусії також є активне 

вживання мовленнєвих засобів вираження експресії, психологічних прийомів 

завуальованої репрезентації інформації, використання провокативних питань з 

метою маніпулятивного впливу на безпосередніх учасників чи аудиторію ток-

шоу.  

Прототипною аргументативною стратегією гостей ток-шоу на стадії  

конфронтації є стратегія актуалізації позиції комуніканта, яка реалізується 

тактиками конкретизації суб’єктивної позиції, актуалізації проблеми, 
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роз’яснення, обґрунтування тощо. Комунікативними засобами втілення цих 

тактик у мовленні є прості мовленнєві акти, спрямовані на вираження позиції 

мовця щодо проблемного питання: репрезентативи, експресиви, перформативи 

тощо; мовленнєві акти з метою наведення додаткових фактів, здійснення 

посилань; риторичні, розділові та проблемні питання, а також лінгвостилістичні 

засоби: експресивно маркована лексика, стилістичні фігури інверсії, 

перерахування тощо: 

 Gero. #00:01:15-4# Ich glaube  nicht, ich glaube, das haben wir von anfang an 

eigentlich gewusst, dass die griechen, wenn man nur auf rezession setzt, überhaupt 

keine chancen haben….. und insofern war es eine schlechte taktik, die bisher nicht 

geglückt war, und die frage ist, wie wir jetzt damit umgehen. 

У основній частині дискусії гості ток-шоу долучаються до контролю над 

тематичним розгортанням дискусії та безпосередньо беруть участь у процесі 

зміни комунікативних ролей, що вербалізується відповідними стратегіями 

перехоплення, утримання та передачі права репліки. Кожна з ідентифікованих 

стратегій залежно від комунікативної ситуації та рівня конфронтації може бути 

ініціювального чи реагувального типу і реалізується за допомогою низки типових 

тактик, комунікативними засобами втілення яких є різні типи питань, прийоми 

перебивання реплік опонентів, прототипні для аргументування мовленнєві акти, 

спрямовані на заперечення, схвалення, обґрунтування певних тез чи позицій 

мовців тощо. За допомогою реалізації мовцями зазначених стратегій у мовленні 

утворюється своєрідний інтеракційний ритм, який сприяє ефективному перебігу 

дискусії.   

Виходячи із прагматичних параметрів комунікації та принципів реалізації 

аргументації в жанрі аналітичного ток-шоу, у контексті змістового вираження 

аргументації було виокремлено два типи глобальних конститутивних 

аргументативних стратегій: кооперативна та конфронтативна стратегія, кожна з 

яких реалізується за допомогою окремих тактик, спрямованих на «захист» 

(підтримку, обґрунтування та відстоювання висловленої тези чи окремого 

аргументу) або «атаку» (блокування, відкидання, критику та нівелювання тези 

опонента чи загалом його дискредитацію як учасника публічного дискурсу в очах 

сукупної телеаудиторії). У процесі реалізації кооперативної стратегії учасники 

ток-шоу втілюють у мовленні типові для макрокомунікативного акту аргументації 

комунікативні кроки, спрямовані на вираження, роз’яснення, обґрунтування та 

захист своєї позиції чи висловленої тези. Прототипними тактиками реалізації цієї 

стратегії є: тактика конкретизації суб’єктивної позиції, актуалізації проблеми, 

констатації, роз’яснення, обґрунтування тощо. Також у контексті кооперативної 

аргументації комуніканти вживають низку тактик психологічного характеру, 

зокрема: тактику застереження, повтору аргументу, підкреслення спільної вигоди 

та позитивних наслідків, представлення певного факту як загальновідомого та 

беззаперечного тощо, основною комунікативною метою яких є імпліцитний 

персуазивний, а часом маніпулятивний вплив на реципієнта повідомлення. 

Засобами реалізації конфронтативної аргументативної стратегії натомість є 
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тактики: заперечення, нівелювання аргументів чи дискредитації опонента, які 

актуалізуються шляхом уживання типових мовленнєвих актів: «ich bestreite, dass 

wir...», «das behaupten sie, dass es so wohl sei…», риторичних і провокативних 

питань, а також лексики з імпліцитною негативною конотацією тощо: «aber die 

rethorischen geraune, das es immer darum geht, die zukunft europas hängt von euro 

ab. wieso denn? das wäre lächerlich…»   

У процесі реалізації ідентифікованих стратегій та тактик аргументації 

комуніканти, з одного боку, орієнтуються на формально-логічний аспект 

вербалізації певних аргументативних кроків, що відображається на когерентному 

рівні  висловлювань, а також на використання типових для формальної логіки 

прийомів аргументації, як-от: повтор, порівняння, узагальнення, посилання на 

факти, приклад, авторитет тощо. З іншого боку, визначальним є також 

риторичний аспект, який виражається в емоційно-експресивному забарвленні 

реплік на морфологічному, лексичному та синтаксичному рівнях. 

Розділ 3 « Засоби вираження мовної особистості та соціальних зв’язків 

у німецькому аналітичному ток-шоу» присвячено висвітленню комунікативних 

засобів  вираження статусно-рольових аспектів комунікації, маркування та 

підкреслення соціальної ролі та статусу комунікантів. Оскільки в процесі дискусії 

репліки чи окремі тези мовців часто мають евалюативний характер, у першій 

частині цього розділу визначено та систематизовано лінгвостилістичні засоби 

вираження модальності, які є одним із аспектів актуалізації та представлення 

мовної особистості комунікантів. На основі аналізу емпіричного матеріалу 

корпусу було виділено два основні типи стратегій: стратегія підсилення та 

пом’якшення. Перша спрямована на підсилення категоричності тверджень, 

маркування очевидного та беззаперечного характеру окремих аргументів, тез і 

загалом експресивності реплік, підкреслення ілокуції при висловленні заперечень, 

сумнівів, критики і т. д. Засобом втілення стратегії підсилення є тактика вживання 

лексичних елементів у функції модальних операторів, функцію яких можуть 

виконувати: якісно-означальні та модальні прислівники, модальні частки 

(natürlich, wirklich, sicherlich, ganz, überhaupt, doch, ja, wohl та інш.), модальні 

дієслова у граматичній формі дійсного способу (müssen, sollen) тощо. Серед 

ідентифікованих модальних часток найбільш часто вживаними є частки «doch» та 

«ja», основною функцією яких є підсилення заперечення, підкреслення 

очевидного та загальновідомого характеру окремих фактів тощо. Додатково для 

підсилення категоричності висловлювань мовці залучають експресивно-

марковану лексику, перформативні дієслова при вираженні заперечення, згоди та 

інших прототипних для аргументування мовленнєвих актів. 

    Cтратегія підсилення також вербально актуалізується в мовленні тактикою 

вживання розділових питань, основною функцією якої є фокусування уваги 

адресата на певному змісті реплік: 

 Till #00:05:00-6# das ist eine ganz einseitige darstellung. erst mal wollen wir mal ganz 

klar sagen, dass deutschland an dem schuldenmachen der griechen ganz viel verdient 
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hat, ja? also deutsche und österreicher sind gewinner dieser krise. und noch hat 

deutschland an griechenland kein cent verloren, JA?     

Протилежною за своєю комунікативною функцією є стратегія 

пом’якшення, за допомогою якої комуніканти з огляду на необхідність 

дотримання принципів кооперації та постулат ввічливості чи комунікативну 

інтенцію висловлення суб’єктивних сумнівів обмежують пропозиційний зміст та 

ілокуцію своїх висловлювань, пом’якшуючи, наприклад, гостроту критики чи 

негативної оцінки, прямі заперечення тощо. Засобом реалізації стратегії 

пом’якшення у мовленні є тактика вживання пом’якшуючих модальних 

операторів, функцію яких можуть виконувати: якісно-означальні та модальні 

прислівники, частки тощо, які відповідно до інтенції адресанта модифікують 

комунікативне повідомлення. 

 Kuperanis. #00:02:28-7# Ich könnte es so sagen, griechenland befindet sich in 

einer transformationsphase, ähnlich den ländern von osteuropa nach 1990 und man 

muss jetzt ein bisschen ausdauer jetzt (..) mit den griechen (...) haben #00:02:42-4# 

Показовим є те, що частотність вживання мовцями стратегії підсилення у 

актуальному жанрі ток-шоу є значно вищою.  

У другій частині цього розділу розглянуто низку інших комунікативних 

засобів вираження мовної особистості учасників ток-шоу, зокрема способи 

маркування статусно-рольових аспектів комунікації, а також підкреслення 

соціальної й інституційної ролі й статусу комунікантів, що дало можливість 

описати комунікативні портрети мовної особистості модератора та типових 

учасників німецького аналітичного ток-шоу з економічної тематики.       

 Як правило, жанр ток-шоу характеризується жорсткою рольовою 

структурою, де кожен з комунікантів отримує наперед визначену конститутивну 

інституційну роль: модератор, політик, експерт, звичайний громадянин тощо. У 

той же час, у аспекті вираження мовної особистості та соціальних зв’язків при 

аргументуванні соціальний статус комунікантів безпосередньо визначає характер 

вербального вираження аргументації, що проявляється у домінуючому стилі 

комунікативної інтеракції, вживанні статусно-маркованих мовленнєвих актів, 

комунікативних актів, що загрожують іміджу ситуативних опонентів, а також 

тактичних комунікативних кроків, спрямованих на актуалізацію та підкреслення 

інституційної та соціальної ролі мовців. Зокрема, прототипні ситуативні 

комунікативні ролі  ведучого, як-от: керівника дискусійним процесом в ток-шоу, 

представника медіа-інституції та інтересів аудиторії, експерта, який ситуативно 

виступає фахівцем у публічному економічному дискурсі, тощо  втілюються 

низкою типових тактично-комунікативних засобів. У процесі актуалізації двох 

перших ситуативних ролей модератор реалізує стратегію управління темою 

дискусії, маркування соціально-рольової структури дискурсу, передачі права 

репліки тощо. Зазначені стратегії реалізуються низкою тактик, комунікативними 

засобами вербального втілення яких є статусно-марковані мовленнєві акти, 

зокрема різні типи провокативних питань, непрямі директиви, мовленнєві акти з 
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метою вираження оцінних суджень, критики тощо, які є маркером соціально-

рольових аспектів комунікації. Підкреслення модератором своєї ситуативної ролі 

експерта у сфері економічної комунікації здійснюється шляхом вживання низки 

типових мовленнєвих актів, спрямованих на конкретизацію та роз’яснення певних 

понять, процесів чи фактів з суспільно-економічної сфери. Показовим є також 

частотне вживання модератором у цьому контексті лексичних елементів фахової 

мови економіки, відносна частотність яких складає 0,09-0,14. Крім того, для 

комунікативного портрета модератора німецького аналітичного ток-шоу 

характерним є те, що ведучі не є нейтральними, сторонніми спостерігачами у 

дискусії, займають та експліцитно відстоюють свою індивідуально позицію у 

диспуті, активно використовуючи арсенал комунікативно-тактичних засобів для 

актуалізації визначених вище ситуативних комунікативних ролей та підкреслення 

високого соціального статусу.  

Комунікативний портрет політиків у дискусійному процесі ток-шоу  

зумовлений їхнім високим соціальним статусом, що актуалізується у мовленні 

домінуючим стилем комунікації, а саме: активним залученням до дискусійного 

процесу, постійним бажанням контролювати процес зміни комунікативних ролей 

та керування темою дискусії тощо. Також комуніканти-політики шляхом 

відхилення адресованих звертань та настанов ведучого експліцитно підкреслюють 

своє небажання підкорятись соціально-рольовій структурі жанру ток-шоу. 

Комуніканти-політики схильні до постійного підкреслення своєї соціальної та 

інституційної ролі, по-перше, як представника політичної сили, яку вони 

репрезентують, а, по-друге, як висококваліфікованого фахівця у сфері 

економічної комунікації. У мовленні цей процес втілюється за допомогою 

стратегії самоідентифікації, яка відповідно реалізується тактиками актуалізації 

ролі політика та маркування статусу експерта. Засобами вербалізації першої 

тактики є, насамперед, займенникові форми, власні назви та номінативні 

структури, за допомогою яких мовець підкреслює приналежність до певної 

політичної сили, політикуму як державної інституції чи політиків як окремої 

соціальної групи. Друга тактика актуалізується переважно мовленнєвими актами, 

спрямованими на заперечення, роз’яснення, повчання тощо, а також залученням 

мовцями лексичних елементів фахової мови економіки, відносний показник 

вживання яких зростає і становить 0,12- 0,17.  

 Мовленнєвий портрет комунікантів у інституційній ролі експертів   

подібний до портрета політиків. Для мовців-експертів також характерним є 

домінуючий стиль комунікації, що виражається активним залученням до 

дискусійного процесу, управлінням процесом зміни комунікативних ролей та 

темою дискусії тощо. Комуніканти-експерти за допомогою стратегії 

самоідентифікації постійно підкреслюють свою ситуативну інституційну та 

соціальну роль і високий соціальний статус, що реалізується в мовленні за 

допомогою вживання статусно-маркованих мовленнєвих актів (директиви, прямі 

заперечення, висловлення оцінних суджень тощо), роз’яснення певних 

економічних фактів, процесів чи понять, висловлення настанов, порад тощо, які 
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сприяють експліцитному чи імпліцитному маркуванню повчального тону реплік,  

а також використанням економічних термінів, відносна частотність вживання 

яких мовцями у статусі експертів становить 0,09-0,016. 

Комунікативний портрет звичайного громадянина зумовлений нижчим 

соціальним та інституційним статусом цих учасників. У ток-шоу, де представлена 

ця група комунікантів, мовці займають експліцитно пасивну позицію, практично 

не долучаються до процесу керування темою дискусії та не перехоплюють 

самовільно мовленнєву ініціативу, підкорюючись керівній ролі модератора. 

Мовці з цієї групи найрідше вживають економічні терміни (0.01-0.02) і не 

розглядають їх як засіб підкреслення свого статусу, маркуючи натомість свою 

приналежність до певної соціальної групи на рівні слововжитку чи експліцитно 

вказуючи соціальну групу, яку вони репрезентують.     

ВИСНОВКИ  

У цьому дисертаційному дослідженні подано результати комплексного 

аналізу аргументації як комунікативної дії в її процесуальному вираженні в 

рамках німецького аналітичного ток-шоу з економічної тематики з перспективи 

прагмалінгвістичної парадигми, зокрема методу конверсаційного аналізу та 

модифікованої 4-рівневої моделі аргументативного дискурсу. У дисертації 

вдалось повністю досягнути поставленої мети та сформульованих завдань, 

зокрема: узагальнено та систематизовано основні теоретичні підходи до аналізу 

усної комунікації і аргументації й на основі цього розроблено теоретичний 

інструментарій та методологію дослідження аргументації в жанрі ток-шоу; 

висвітлено прагмалінгвальні  параметри комунікації в рамках жанрової форми 

ток-шоу, найважливішими з яких є такі: інституційний, публічний характер 

комунікації, гібридний характер жанру, асиметрична рольова структура з 

керівною роллю модератора, мульти-адресованість комунікативного 

повідомлення та тріадна структура комунікації, жорсткі тематичні та часові 

рамки, часткова інсценізованість та інш. Крім того, для ток-шоу характерним є 

чіткий розподіл комунікативних ролей учасників та конкуруючих груп, який 

сприяє підкресленню конфронтативного потенціалу, і комунікація відбувається у 

експліцитно аргументативних рамках.  

З типологічної точки зору жанр актуального ток-шоу визначено як 

аналітичне ток-шоу, оскільки розважальний аспект для нього є другорядним, а 

його основна функція – інформування широких верств населення та публічне 

обговорення певної суспільно-економічної проблематики. 

Аргументація як соціальна вербальна діяльність, спрямована на 

виправдання або спростування певної точки зору з метою досягнення схвалення 

аудиторією, у контекстуальних рамках жанру німецького аналітичного ток-шоу 

має яскраво виражений діалогічний, інтенційний та стратегічно-прагматичний 

характер. На вербальному рівні вона реалізується як комплексний 

макрокомунікативний акт, що складається із сукупності послідовно з’єднаних між 

собою на тематичному, синтаксичному та ілокутивному рівні прототипних 
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мовленнєвих актів чи аргументативних категорій і актуалізується в мовленні 

відповідно до зазначених прагматичних параметрів комунікації в жанрі ток-шоу, а 

також національної традиції проведення публічних дебатів у формі критичної 

дискусії. З лінгвокультурної перспективи характер дискусійного процесу в рамках 

німецького аналітичного ток-шоу відповідно зумовлений, з одного боку, 

орієнтацією  на формат критичної дискусії, а з іншого – індивідуальними 

комунікативними цілями, які намагаються досягти учасники. У цьому аспекті 

німецьке аналітичне ток-шоу протиставляється англо-американській традиції, 

адже у першу чергу орієнтоване на репрезентацію інтересів соціальних груп і 

тільки після цього – на самовираження особистості. 

Ґрунтуючись на прагма-діалектичній моделі критичної дискусії, були 

виокремлені основні його стадії: вступна частина, стадія конфронтації, стадія 

аргументації, заключна частина. Вибір тактичних засобів мовленнєвого впливу 

на реципієнта варіюється залежно від стадії дискусійного процесу, ступеня 

конфронтації між учасниками, а також соціальних та інституційних статусно-

рольових характеристик комунікантів. 

Вербальна поведінка учасників ток-шоу характеризується високим 

ступенем стратегічного планування. На основі аналізу емпіричного матеріалу  

побудовано типологію аргументативних стратегій і тактик, характерних для 

модератора та учасників ток-шоу на кожному з етапів дискусії, та висвітлено 

вербальні засоби їхньої актуалізації. У вступній частині діяльність модератора 

насамперед спрямована на тематичне та рольове структурування дискурсу й 

реалізується у мовленні конститутивними стратегіями створення інформаційно-

емоційного фону, маркування соціально-рольової структури дискурсу, керування 

темою дискусії.  

Прототипною аргументативною стратегією гостей ток-шоу на стадії  

конфронтації є стратегія актуалізації позиції комуніканта, функцією якої є 

глобальне представлення суб’єктивної позиції мовця, на основі чого 

вибудовується його подальша аргументативна лінія.  

У основній частині дискусії гості ток-шоу долучаються до контролю над 

тематичним розгортанням дискусії та безпосередньо беруть участь у процесі 

зміни комунікативних ролей, що вербалізується відповідними стратегіями 

перехоплення, утримання та передачі права репліки, за допомогою яких 

утверджується певний інтеракційний ритм у диспуті.     

Виходячи із прагматичних параметрів комунікації та принципів вербальної 

реалізації аргументації в аналітичному ток-шоу, було виокремлено дві прототипні 

аргументативні стратегії: кооперативну та конфронтативну стратегію, кожна з 

яких втілюється за допомогою окремих тактик, спрямованих на «захист» 

(підтримку, обґрунтування та відстоювання висловленої тези чи окремого 

аргументу) або «атаку» (блокування, відкидання, критику та нівелювання тези 

опонента чи загалом його дискредитацію як учасника публічного дискурсу). 

Перша стратегія сфокусована на побудові чіткої позиції мовця щодо проблемного 

питання, яка логічним чином пов’язана та зіставна з тематикою дискусії, 
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репліками та позиціями інших співрозмовників і зумовлена необхідністю 

дотримання принципів кооперації для досягнення глобальної комунікативної 

інтенції жанру ток-шоу: вироблення спільної компромісної позиції щодо 

проблематики дискусії на тлі конфронтації суб’єктивних позицій мовців. 

Конфронтативна аргументативна стратегія, яка реалізується тактиками 

заперечення, нівелювання аргументів чи дискредитації опонента тощо, 

спрямована, натомість, на досягнення індивідуальних комунікативних цілей 

мовців.  

На основі дослідження засобів вираження модальності при оформленні 

реплік виокремлено два основні типи стратегій: стратегію підсилення та 

пом’якшення. Перша стратегія спрямована на підсилення категоричності 

тверджень, маркування очевидного характеру окремих аргументів чи тез, 

підсилення експресивності реплік, підкреслення ілокуції при висловленні 

заперечень, критики і т. д. Стратегія пом’якшення є засобом пом’якшення 

критики чи негативної оцінки, прямих заперечень та будь-яких інших 

конфронтативних мовленнєвих актів. Показовим є те, що загальна частотність 

реалізації мовцями стратегії підсилення є значно вищою. На основі цього 

висновку можна стверджувати, що у контекстуальних рамках німецького 

аналітичного ток-шоу чітко простежується тенденція до виразного маркування 

пропозиційного змісту та ілокуції висловлювань, що  сприяє підкресленню тез і 

позиції адресанта, підсилює перлокутивний ефект мовленнєвих актів і може 

розглядатись як конститутивна характеристика вербалізації процесу 

аргументування у цьому жанрі комунікації.  

На рівні вираження мовної особистості для учасників ток-шоу, попри 

лінгвокультурну традицію проведення дискусій у формі критичних дискусій-

диспутів, характерним є використання комунікативних засобів підкреслення своєї 

соціальної та ситуативної інституційної комунікативної ролі, а також маркування 

високого соціального статусу. На вербальному рівні це реалізується висловленням 

статусно-маркованих мовленнєвих актів, активним залученням до процесу 

керування дискусією, використанням конфронтативних комунікативних тактик, 

що загрожують іміджу ситуативних опонентів тощо.   

Частотне вживання комунікантами з високим соціальним статусом  

лексичних елементів фахової мови економіки під час аргументування 

обґрунтовується, по–перше, необхідністю стислого й об’єктивного представлення 

певних фактів, явищ чи процесів, а, по-друге, розглядається мовцями як засіб 

підкреслення свого статусу експерта у сфері економічної комунікації.    

Комунікативні портрети прототипних учасників німецького аналітичного 

ток-шоу зумовлені, насамперед, їхніми інституційними ролями та соціальним 

статусом. Комунікативний портрет модератора ток-шоу визначається його 

основними інституційними ролями: керівника дискусійним процесом у ток-шоу, 

представника інтересів сукупної аудиторії та медіа-концерну, фахівця у певній 

суспільно-економічній проблематиці, що розглядається тощо. Для комунікантів-

політиків та експертів характерний домінуючий стиль комунікативної інтеракції й 
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вербального вираження певних аргументативних кроків. Звичайним громадянам, 

натомість, у актуальному дискурсі відводиться другорядна роль і вони займають 

експліцитно пасивну позицію, що зумовлено статусно-рольовими аспектами 

комунікації та форматом ток-шоу. 
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АНОТАЦІЯ 

  Маленький Б. І. Аргументативні стратегії в німецькому 

економічному дискурсі (на матеріалі жанру ток-шоу). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2017. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню аргументативного 

дискурсу в контексті німецького аналітичного ток-шоу через призму 

комунікативної лінгвістики, методів конверсаційного та дискурс-аналізу з метою 

опису та класифікації  прототипних  аргументативних і комунікативних стратегій. 

Автором висвітлено теоретичні та методологічні засади дослідження аргументації 

в усному дискурсі та розроблено власну теоретичну модель аналізу. У роботі 

розкрито прагмакомунікативні характеристики комунікації в жанрі ток-шоу, 

особливості його композиції, а також соціолінгвальні, прагматичні та 

функціональні аспекти аргументації в німецькому аналітичному ток-шоу. За 

допомогою емпіричного аналізу матеріалів корпусу виокремлено, класифіковано 

та систематизовано  основні аргументативні стратегії й тактики, висвітлено 

комунікативні засоби їхньої реалізації в мовленні, охарактеризовано засоби та 

прийоми актуалізації інституційних комунікативних ролей мовців й побудовано 

комунікативні портрети прототипних учасників дискурсу в рамках жанрової 

форми німецького економічного ток-шоу, встановлено частотність вживання 

мовцями з різними інституційними ролями економічних термінів.     

   Ключові слова: аргументація, усне мовлення, жанр ток-шоу, публічний 

дискурс, інституційна комунікація, стратегії та тактики аргументації, економічна 

термінологія.  

АННОТАЦИЯ       

Маленький Б. И. Аргументативные стратегии в немецком 

экономическом дискурсе (на материале жанра ток-шоу). - Рукопись. 

                 Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.04 - германские языки. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2017. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию аргументативного 

дискурса в контексте немецкого аналитического ток-шоу с позиции 

коммуникативной лингвистики, методов конверсационного и дискурс-анализа с 

целью описания и классификации прототипных аргументативних и 

коммуникативных стратегий. Автором рассмотрены теоретические и 

методологические основы исследования аргументации в устном дискурсе и 

разработана собственная теоретическая модель анализа. В работе раскрыты 

прагмакоммуникативные характеристики коммуникации в жанре ток-шоу, 

особенности его композиции, а также социолингвальные, прагматичные и 

функциональные аспекты аргументации в немецком аналитическом ток-шоу. С 

помощью эмпирического анализа материалов корпуса выделены, 

классифицированы и систематизированы основные аргументативные стратегии и 
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тактики, а также коммуникативные средства их реализации в речи; 

охарактеризованы средства и приемы актуализации институциональных 

коммуникативных ролей гостей ток-шоу и составлены коммуникативные 

портреты типичных участников дискурса в рамках жанровой формы немецкого 

экономического ток-шоу; определена частотность употребления экономических 

терминов говорящими с различными институциональными ролями. 

         Ключевые слова: аргументация, устная речь, жанр ток-шоу, 

публичный дискурс, институциональная коммуникация, стратегии и тактики 

аргументации, экономическая терминология. 
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Malenkyi B. I. Argumentative strategies in the German economic discourse 

(based on the talk show genre). – Manuscript 

A Thesis submitted for the Academic Degree of Candidate of Philology, 

Specialty 10.02.04 - Germanic Languages. - Taras Shevchenko National University of 

Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2017.   

This thesis is devoted to the complex analysis of argumentation in its procedural 

expression within the contextual frames of the German talk show on  economic subject 

from the perspective of communicative linguistics, conversational and discourse 

analysis methods for the following purpose: 

- defining and classification of argumentative strategies and tactics of persuasive 

influence on the recipient, as well as communicative strategies and tactics, focused on 

managing and structuring the discussion process in the talk show genre; 

- presentation and coverage of communicative, pragmatic and linguo-stylistic verbal 

means of implementation of these strategies and tactics, depending on the institutional 

and social roles of communicators; 

- creation the typology of the specified constitutive strategies and tactics, including 

prototype communicative portraits of the talk show participants as a special type of 

institutional communication of the public nature. 

The scientific novelty of the actual research and the obtained results is confirmed 

by the fact that argumentation has been analyzed for the first time as a complex macro-

communicative act in the socio-linguocultural and institutional context of the German 

economic talk show, which is regarded as a genre of the public economic discourse. 

Basing on the conversation analysis method, the speech act theory, the pragma-

dialectical model of critical discussion, etc. the theoretical tools, own model and the 

corresponding research algorithm of verbal argumentation expression in discourse have 

been elaborated and, respectively, the methodology of linguistic analysis of this 

phenomenon in the context of a verbal public discourse of an institutional nature, 

providing the presentation of the reasoning’s verbalization on several discourse levels 

has been improved. This study has revealed the pragma-communicative characteristics 

of communication in the talk show genre, peculiarities of its composition, as well as the 

socio-lingual, pragmatic and functional argumentation aspects in the German talk show. 
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Basing of the empirical material analysis, the main argumentative strategies and tactics, 

which are typical for each stage of the discussion process in the talk show, and 

implemented on the corresponding discourse sublevels, have been marked and 

classified, and communicative means of their implementation in speech have been 

described in details; the means and procedures of actualization of the institutional 

communicative speakers’ roles have been characterized and the communicative 

portraits of the prototype discourse participants within the frames of a genre form of the 

German economic talk show have been developed. Furthermore, this research defines 

the frequency of economic vocabulary usage by the talk-show participants with 

different institutional roles, and emphasizes its functionality in the context of 

establishing the speaker’s institutional communicative role, social and expert status in 

the field of economic discourse. Additionally, this paper marks the most relevant 

aspects and characteristics of communication and verbal expression of argumentation in 

the current institutional discourse with a view to didactic prospects, that could be taken 

into account in the process of speakers’ foreign-language argumentative competence 

formation. Highlighting of pragma-communicative communication parameters in the 

analytical talk show genre, analysis of the structure and principles of the argumentative 

discourse construction at its fundamental level and studying the aspects of 

argumentation verbal implementation in the institutional public communication with 

involvement of both professionals and non-specialists in the field of economic activity 

have been further developed in this thesis.  

Basing on the empirical material analysis, the typology of argumentative 

strategies and tactics, typical for the moderator and participants of the talk show at 

every stage of discussion and discourse sublevels has been created and the verbal means 

of their actualization highlighted.  

Key words: argumentation, oral speech, talk show genre, public discourse, 

institutional communication, strategies and tactics of argumentation, economic terms. 
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