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ВСТУП
Явище мовленнєвого впливу має

дивовижну здатність змінювати свідомість
людини, її світобачення й емоційний стан.

В епоху бурхливого розвитку
інформаційних технологій та мас-медіа, в
сфері публіцистики найактивніше
використовуються методи мовленнєвого
впливу.

Мовленнєвий вплив та мас-медіа
немов об’єднуються в єдине ціле. 



Мовленнєвий вплив досліджувала

значна кількість вчених на різних

етапах його розвитку:

Дж. Остін, Дж. Серль, Д. Болінджер, 
П. Лазарфельд, Г. Ласвелл, Т. М. Дрідзе, 

Ю. С. Степанова, С. Г. Тер-Мінасова, 
О. О. Леонтьєв, О. Р. Лурія, Є. Ф. Тарасов, 

А. В. Луначарський, Л. В. Щерба, 
Н. О. Енгельгардт, Л. П. Якубінський, 

М. О. Рубакін, Р. М. Блакар, А. М. Баранов,
І. А. Стернін. 



• Об’єкт дослідження – вербальні засоби впливу. 

• Предмет дослідження – застосування
вербальних засобів впливу в англомовних
медійних текстах, дуальність впливу, його
виявлення на різних рівнях. 

• Матеріалом дослідження слугують англомовні
мас-медійні тексти новинних сайтів
Великобританії (BBC News, The Guardian) та 
США (Fox News, NY Daily News, ABC News).

• Мета полягає в різнобічному дослідженні
вербальних засобів впливу на матеріалі
англомовних медійних текстів, їх особливостей
та характеру дії на реципієнта. 



ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Мовленнєвий вплив, як поняття, має
багатовікову історію й сягає корінням

античності. 

На початку XX століття почав проявлятися
активний інтерес до мовленнєвого впливу

як науки. 

В другій половині століття увага до 
вербального впливу посилилася, 

проводилося його систематизоване
дослідження. 



• Мова слугує дзеркалом та знаряддям для вираження
мислення. Між семіотикою й розумовою активністю
людини існують міцні зв’язки, які реалізуються
завдяки видам мовленнєвої діяльності (МД).

• МД має на увазі поєднану систему вербальних
висловлювань, які є основними для будь-якої
діяльності людини. Вона має свої власні цілі та
функції.

• Ці функції були визначені Виноградовим. Серед них
вчений виділяє: комунікативну, інформативну та
функцію впливу.



• Істинною функцією впливу, 
використовуваного в мовленнєвому акті чи
тексті є створення нових значень та нових
відтінків реалій, образів зовнішнього світу. 

• Ця функція найбільш яскраво
проявляється в таких сферах як художня

література та мас-медіа. 



Підходи до визначення поняття
• Відповідно до наукових доробків

О. О. Леонтьєва, мовленнєвий вплив
представляє собою мовленнєву дію, що
спрямована на об’єкт та володіє
ілокутивною силою. 

• П. Б. Паршин розглядає цей термін у 
широкому розумінні, трактуючи його як 
впливання на індивідуальну чи суспільну
свідомість. 

• В. Ф. Петренко вважає доцільним
досліджувати вплив у вузькому та широкому 
сенсі. Згідно з його доробками, мовленнєвий
вплив розглядається в взаємозв'язку з 
перебудовою свідомості адресата. 



Рівні мовленнєвого впливу 
Явище мовленнєвого впливу реалізується на 

різних рівнях. Кожен рівень має ряд 
особливих лінгвістичних засобів, які

впливають на реципієнтів певним чином.
Серед рівнів на яких виявляється
мовленнєвий вплив, такі: 
1) фонологічний, 
2) просодичний, 
3) соматичний, 
4) лексико-семантичний, 
5) морфо-синтаксичний, 
6) екстралінгвальний. 



Види мовленнєвого впливу:
• Відповідно до прагматичної спрямованості

висловлювання, мовленнєвий вплив може
набувати наступного характеру: соціального, 
волевиявлення, інформативно-
роз'яснювального та емоційно-оцінного.

• За характером взаємодії між адресантом й 
адресатом, вплив розділяють на: імпліцитний
(непрямий) й експліцитний (прямий) . 

• Згідно з І. А. Стерніним, будь-який вид впливу
може мати два основних фундаментальних
спрямування – позитивне й негативне, іншими
словами маніпулятивний характер чи
лояльний. 



Поняття медіа-тексту
Медіа-текст – сукупний продукт трьох глобальних

підсистем масової комунікації: журналістики, PR і реклами. 
Серед характерних ознак текстів, які аналізуються, такі: 

універсальність, унікальність та специфічність. 

Специфіка текстів пояснюється головним чином через 
притаманну їм модель комунікації. Класичною вважається
модель американського політолога Г. Ласвелла, яка 
подібна до лінгвістичного представлення функціональної
моделі комунікативного акту, яка була запропонована
Р. Якобсоном.



ЗАСТОСУВАННЯ ВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ВПЛИВУ В 

АНГЛОМОВНИХ МЕДІЙНИХ ТЕКСТАХ

Дослідження вербальних засобів впливу проводиться на 
основі аналізу публіцистичних текстів новинних Інтернет

сторінок: BBC News, The Guardian, Fox News, NY Daily News, 
ABC News. 

Наголошуємо на тому, що з огляду на матеріал дослідження, 
аналізу підлягають вербальні засоби впливу, що
функціонують виключно на мовних рівнях: фонологічному, 
лексико-семантичному та морфо-синтаксичному. 
Аналіз проводиться за  за такими критеріями: 
• визначення лінгвістичного рівня функціонування

досліджуваної одиниці, 
• загальний характер впливу на читача, 
• вид впливу за характером взаємодії

між адресантом й адресатом. 



Вербальні засоби впливу, які

провокують негативний ефект та 

наслідки
Одними з найпоширеніших видів є засоби

мовленнєвого впливу, що виявляються на лексико-
семантичному рівні: 

(1) Just how dumb Donald Trump is: Look at how 
counterproductive his war on the Republican Party has 
been. Is Donald Trump, as Secretary of State Rex Tillerson
reportedly stated, a moron? It is safe to say Trump has 
made some incredibly dumb moves as President. His 
presidency has, so far, not been a largely successful one. As 
I wrote two months ago, Trump is isolated, impotent and 
has an overblown sense of grievance. Congress has largely 
distanced itself from him and his agenda. Simply put: 
When it comes to tackling the important issues of the day, 
Congress is putting Trump at the kids’ table (NY Daily 
News, 10.10.2017).



На фонологічному рівні мовленнєві засоби
впливу успішно використовуються в 

медійних текстах: 
(2) Free Women Writers, an organisation
supporting female writers in Afghanistan, 
issued a response to Mr Ghani's comments on 
Facebook. “Who can be the hope for Afghan 
women when their president thinks being a 
woman as well as womanhood is embarrassing” 
they said (BBC News, 03.12.2017).
(3) Jefferson, who has eight prior arrests, was 
charged with assault, acting in a manner 
injurious to children, menacing and resisting 
arrest (NY Daily News, 17.11.2017).



Приклад засобів вербального впливу на 
морфо-синтаксичному рівні: 

(4) “I think the time has come to change 
the government. The government is corrupt. 
We’re sick of the corrupt,” said a protester, 
Avi Elmozlinu. “Bibi and his government are 
destroying the country. There’s been enough 
corruption,” said one demonstrator, Michal, 
a Tel Aviv resident who preferred not to give 
his full name (The Guardian, 03.12.2017).



Вербальні засоби впливу, які

викликають позитивний ефект та 

наслідки

Приклади застосування морфо-синтаксичних
засобів вербального впливу:

(5) Even at his age, Rogers said, he continues to 
run because “It makes me feel good. I'm convinced 
– in my own personal experience – that it's good 
for me.” Rogers added. “Exercise is good for you to 
have good health and a long life. That's a 
combination I can't turn down.” (ABC News, 
01.12.2017).

(6) “Nature doesn’t need humans, humans need 
nature” (The Guardian,   03.11.2017).



Задля формування позитивного ефекту, часто
використовуються засоби вербального впливу на

лексико-семантичному рівні:
(7) Champ had also “desperately wanted someone 
to adopt her baby,” Holets said and he wanted to be 
the one. “I got so tired of seeing so many situations 
that I want to help, but can’t. But in that moment I 
realized I had a chance to help,” Holets continued. “I 
am so thankful and blessed and humbled that we are 
allowed to be Hope in our family,” Holets said (Fox 
News, 03.12.2017).
(8) He said he sees people getting in trouble for 
their tweets, and says they should follow the old 
advice of thinking before you speak: “Think before 
you tweet,” Obama said. “Same principle.” (ABC 
News, 01.12.2017).



Засоби вербального впливу, що належать до 
фонологічного рівня: 

(9) The new findings reiterate that walking 
and cycling have a huge role to play in tackling 
the air quality crisis that causes tens of 
thousands of premature deaths every year. (The 
Guardian, 04.12.2017).

(10) We are to make a major modal shift, we 
need to provide a network of direct protected 
cycle routes on roads in addition to quieter 
routes across the UK. (The Guardian, 
04.12.2017).



ВИСНОВКИ
Дослідивши вербальні засоби впливу в англомовних медійних

текстах виявили, що вони ефективно застосовуються на фонетичному,
лексико-семантичному та морфо-синтаксичному рівнях, задля того, щоб
сформувати негативний ефект, образ чи конотацію, викликати негативну
оцінку аудиторії, маніпулювати, навіювати. Ці засоби вербального впливу
вживаються переважно в медіа-текстах політичної та кримінальної
тематики.

Розглянувши та проаналізувавши англомовні медіа тексти, що
належать до тем: культура, здоров’я, навколишнє середовище, виявили, що
засоби вербального впливу, які в них застосовуються, викликають
позитивний ефект. Вони спрямовані на підвищення рівня моральності та
етичності, захист природи, формування соціальної та політичної активності.

Отже, мовленнєвий вплив – це унікальне явище, яке має дивовижну
здатність змінювати світобачення, психічний та емоційний стан, погляди,
думки, переживання та переконання людини. А мова медіа-текстів є
потужним та яскравим засобом впливу на суспільство, який має дуальний
характер, може бути як позитивним, так і негативним.



Дякую за 
увагу!


