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Комунікативні тактики залучення до культурно-пізнавального туризму 

та засоби їх вираження у сучасному англомовному туристичному 

дискурсі 

Стаття присвячена дослідженню комунікативних стратегій і тактик в 

рекламних текстах сучасного англомовного туристичного дискурсу культурно-

пізнавального спрямування. Розглядаються засоби вираження даних тактик 

через інтенції рекламодавців, а також сприйняття комунікативних тактик 

та стратегії адресатами рекламного продукту. Оскільки в рекламі культурно-

пізнавального туризму часто використовують прийоми прихованого впливу, то 

в даній статті поряд з комунікативними тактиками аналізуються засоби 

створення образності та виразності, графічні засоби та знаки, а також інші 

мовленнєві прийоми і методи впливу, показані на матеріалі рекламних текстів 

сфери культурно-пізнавального туризму. 
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В епоху глобалізації культурно-пізнавальний туризм набуває особливого 

значення, оскільки дає можливість повернутися до вивчення культурної 

спадщини людства, її гуманістичного змісту. На сьогодні культурно-

пізнавальний туризм розвивається в трьох взаємопов’язаних напрямах: 

пізнання культури і культурної спадщини, охорона і відродження культури та 

діалог культур. Інтерес до туристичного дискурсу культурно-пізнавальної 

діяльності  пояснюється стрімким розвитком і поширенням туристичної галузі 



та її впливом на різні аспекти життя сучасної людини. Одним із невід’ємних 

аспектів повсякденного життя є реклама, яка відіграє значну роль у процесах 

соціокультурної динаміки сучасного суспільства. Те, наскільки ефективною 

буде рекламна компанію культурно-пізнавального туризму, залежить від 

мовного оформлення рекламного тексту та від обраних комунікативних тактик 

та стратегій. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідники приділяють пильну 

увагу вивченню туризму (І. Зорін, В. Квартальнов, О. Сесьолкін) та дискурсу 

(Н. Арутюнова, Ш. Баллі, М. Бахтін, А. Вежбицька,) окремо, однак шляхи їх 

перетину та взаємодії отримали значно менше уваги. Тому актуальність 

вибору теми зумовлена недостатністю вивчення особливостей функціонування 

рекламного дискурсу у культурно-пізнавальному туризмі та вираження 

комунікативних тактик засобами сучасної англійської мови. 

Об'єктом даного дослідження є лексичні, синтаксичні, стилістичні засоби 

сучасної англійської мови й невербальні сигнали рекламування культурно-

пізнавального туризму. 

Метою даної статті є дослідити й охарактеризувати особливості 

використання лексичних, синтаксичних та стилістичний засобів туристичного 

дискурсу культурно-пізнавальної діяльності у комунікативній та когнітивній 

площині на матеріалі рекламних текстів. Для досягнення цієї мети були 

поставлені наступні завдання: 

1. розкрити сутність туристичного дискурсу культурно-пізнавальної 

діяльності; дати характеристику туристичній рекламі з точки зору її 

функціональних та комунікативних особливостей; 

2. розглянути основні комунікативні тактики залучення до культурно-

пізнавального туризму, які використовуються в англомовному 

рекламному дискурсі; 

3. проаналізувати матеріал дослідження (рекламні тексти) на основі 

отриманих даних зробити висновок про вираження комунікативних 

тактик засобами сучасної англійської мови. 



Матеріалом даного дослідження слугували рекламні тексти туристичних 

компаній: «Traveller», «Hurlingham Travel Services Limited» та рекламні тексти 

туристичного спрямування з публіцистичного видання «The Guardian». 

Виклад основного матеріалу. Дослідження туристичного дискурсу 

виходить за межі конкретних дисциплін. Туристичний дискурс слід віднести до 

публічних дискурсів глобального характеру, адже він об’єднує мільйони людей, 

які беруть активну участь у його формуванні входячи у безліч комунікативних 

ситуацій. Об’єктами туристичного дискурсу можна вважати культуру, історію, 

традиції.  

Існує декілька підходів до визначення поняття «туризм».  Н. Ф. Реймерсон 

зазначає, що туризм – це будь-яка подорож з метою відпочинку і знайомства з 

новими регіонами й об'єктами, а О. О. Бейдик трактує туризм як форму 

масового подорожування та відпочинку з метою ознайомлення з навколишнім 

середовищем, що характеризується екологічною, освітянською та іншими 

функціями [1]. 

Насамперед туризм задовольняє потреби людини у відпочинку, гедоністичні 

та естетичні потреби, а також потреби людини в інформованості. Слід 

наголосити, що форми туризму постійно вдосконалюються [3]. На сьогодні 

існує безліч різних видів туризму, а саме: діловий; навчальний; шоп-туризм; 

екстремальний; спортивний; паломницький; історичний; культурно-

пізнавальний та ін.  

Культурно-пізнавальний туризм – це подорож з пізнавальними цілями, яка 

знайомить туриста з культурними цінностями, розширює його кругозір та 

забезпечує подальший духовний розвиток [6, с.17]. 

Що стосується туристичного дискурсу, то одним із найважливіших завдань є 

визначення його типологічного статусу. Існує два підходи до вивчення цієї 

проблеми. Згідно з першим підходом туристичний дискурс є підвидом 

інституційного рекламного дискурсу [9, с. 45-46]. Інший підхід визначає 

туристичний дискурс як самостійний вид дискурсу, який володіє  здатністю до 



взаємодії з іншими типами дискурсу, зокрема науковим, рекламним та ін. [7, 

с.32]. 

Найбільш ґрунтовно питання туристичного дискурсу досліджене К. Терлоу 

та А. Яворським (C. Thurlow, A. Jaworski). В їхній праці представлено 

детальний аналіз ролі усного, писемного та візуального дискурсу в становленні 

туризму як глобальної культурної індустрії [10].  

Дослідження туристичного дискурсу має міждисциплінарний характер та 

ведеться у різних напрямах, зокрема соціолінгвістичному, культурологічному, 

етнографічному та ін. Дискурс культурно-пізнавального туризму реалізується 

на фона інших типів дискурсу, рекламного зокрема. 

Сучасний світ неможливо уявити без реклами, вона є невід’ємним атрибутом 

будь-якої підприємницької діяльності. У сучасному світі реклама міцно зайняла 

провідні позиції і виходить на перший план як явище економічне, 

інформаційно-комунікативне, загальнокультурне, адже реклама є одним з 

найяскравіших явищ масової культури. 

Реклама, зокрема туристична, несе в собі інформацію, яка зазвичай 

представлена в стислій, художньо вираженій формі, емоційно забарвлена і 

доводить до свідомості потенційних споживачів найбільш важливі відомості і 

факти про туристичні продукти  і туристичні підприємства. Реклама грає 

важливу роль в реалізації стратегій туристичної фірми та здійснює соціально-

культурний та психологічний вплив на суспільство. Реклама дає споживачеві 

нові знання, досвід, підсилює задоволеність від покупки. 

Реклама культурно-пізнавального туризму представляється як форма 

непрямого зв'язку між туристичним продуктом і споживачем, в реалізації якої 

вирішуються такі прагматичні завдання: 

1) інформування про туристичну послуги; 

2) підвищення рівня знань клієнта; 

3) нагадування про привабливість рекламованого продукту (вигода / 

зручність / отримання позитивних емоцій); 

4) створення виняткового образу туристичного продукту; 



5) полегшення завдання придбання послуги; 

6) переконання в правильності вибору. 

Прагматичний потенціал реклами туристичного продукту має в основі ряд 

особливостей туризму як діяльності. По-перше, на відміну від традиційних 

товарів, туристичні послуги не мають постійних властивостей (колір / розмір / 

смак ін.), Тому в туристичній рекламі практично неможливо застосувати 

порівняння, яке широко використовується в рекламних кампаніях споживчих 

товарів. 

По-друге, реклама туристичних послуг вимагає застосування вербальних і 

невербальних засобів впливу, які безпосередньо пов'язані з інтересом до 

туристичного продукту. Туристичні послуги потребують пріоритетного 

розвитку інформативності та пропаганди. 

По-третє, туристична реклама повинна демонструвати виняткову 

привабливість туристичного продукту серед однорідних послуг, тобто мати 

економічний (матеріальний) і емоційний характер. 

Крім того, те наскільки ефективною буде рекламна компанія залежить від 

мовного оформлення рекламного тексту. Рекламний текст представляє собою 

приклад максимально ефективного використання мовних засобів. Важлива 

вимога, яка висувається до рекламних текстів, – максимум інформації при 

мінімальній кількості слів [8, с. 27]. 

Прагматичний аспект рекламного тесту, в тому числі туристичного 

спрямування, безпосередньо проявляється в його своєрідній організації – 

виборі граматичних і лексичних одиниць, стилістичних прийомів, особливому 

синтаксисі, організації друкованого матеріалу, використанні елементів різних 

знакових систем. 

Реклама має чітку прагматичну спрямованість, тому досліджуючи мову 

реклами, в першу чергу слід розглянути мовні засоби, стратегії і тактики, 

використання яких створює прагматичний ефект, тобто забезпечує вплив на 

свідомість адресата і спонукає до вчинення дій, запланованих рекламодавцями. 



Від правильного вибору стратегій і тактик залежить якість рекламних 

повідомлень. Мовна стратегія позначає комплекс мовних дій, спрямованих на 

досягнення комунікативної мети [16, с. 54]. Мовна тактика – це ланцюжок 

мовних ходів, які використовуються адресантом відповідно до комунікативних 

намірів і застосовуються у процесі мовної взаємодії для досягнення конкретних 

цілей [2, c. 23]. 

На сьогодні в лінгвістиці немає однозначної класифікації комунікативних 

стратегій. Існує декілька підходів до типології стратегій. Під кутом зору 

функціонального підходу О. С. Іссерс пропонує виокремлювати основні 

(семантичні, когнітивні) та допоміжні стратегії [4]. 

У лінгвістичні літературі також  виділяються такі дві групи комунікативних 

стратегій: кооперативні та конфронтативні залежно від установки на 

консенсус або дисенсус [5]. До першої групи відносяться стратегії схвалення та 

апологетики, утіхи, умовляння та ін., до другої – стратегії дискредитації, 

сварки, погрози та ін.  Особливою рисою рекламного дискурсу є те, що йому 

властива лише кооперативна стратегія, і відсутня конфронтативна, адже 

рекламодавці спрямовані на позитивну взаємодію із споживачем. 

Тому розглянемо кооперативну стратегію, що включає в себе мовні засоби, 

націлені на те, щоб адресат міг відчути гарний настрій, позитивне сприйняття 

рекламної пропозиції. 

Реклама культурно-пізнавального туризму покликана вражати потенційного 

споживача, захопивши його увагу, і переконувати в необхідності його 

здійснення. Для досягнення такої мети використовуються комунікативні 

тактики кооперативної стратегії: 

1. Апеляція до чесності та надійності:  We’re truely dedicated to make your 

travel experience as much simple and fun as possible! [13]. 

2. Посилання на авторитет – наводяться авторитетні думки, точки зору 

людей, які заслуговують довіру, рейтинги та опитування громадськості та 

ін.: We continuously try to improve your experience when you book anything 

with us. Specializing in up-scale travel management for demanding clients 



based all over the world, who include many celebrities and high net worth 

individuals [11]. 

3. Швидкість, оперативність – в якості основного аргументу висувається 

швидкість та терміновість надання послуг: Feel free drop us line anytime! 

[13]. 

4. Вплив на волю:…if you wish to organise your own accommodation, we can 

cover all the logistical assistance you may need. So if you're looking for the 

ultimate tailor made luxury travel itinerary, best luxury package holiday or 

business travel, look no further [13]. 

5. Вигідна пропозиція – це тактика своєрідного заманювання, пообіцявши 

істотні матеріальні переваги: Get cheap airfares on flights to destinations 

worldwide [13]. 

6. Апеляція до фонових знань: Covering 1500 kilometres, highlights include 

Menindee Lake, Kinchega National Park and Mungo National Park [12]. 

7. Звернення до почуттів – тактика заснована на сентиментальних почуттях, 

яка апелює до любові до близьких): Give your beloved a day to remember 

with  a  birthday  party  in  Paris [13]. 

Прагнучи вплинути на потенційного клієнта, рекламодавець намагається 

завоювати його за допомогою позитивно-маркованих тактик, використанням 

лексичних засобів,  які направлені на те, щоб переконати покупця в 

унікальності та особливості даної комерційної пропозиції (You never saw such 

fine beach) [13]. 

Основна лексика реклами культурно-пізнавального туризму містить значне 

прагматичне навантаження: з одного боку, вона психологічно розслабляє 

адресата, емоційно налаштовуючи його на прийняття пропозиції, а з іншого – 

стилістично забарвлені одиниці сприяють підвищенню самооцінки адресата, 

так як висока оцінка об’єкта рекламування автоматично переноситься на 

адресата. 



В рекламних туристичних текстах когнітивно-пізнавального спрямування 

використовується велика кількість імперативних форм дієслова, які грають 

роль своєрідних сигналів, закликів до дії:  

Discover the wonders of scuba diving in Dubai’s clear warm waters [13]. 

Choose among the best handpicked location suitable for honeymoon [13]. 

Find great vacation ideas and inspiration from Us [11]. 

У кожному рекламному тексті міститься заклик заощадити, який виражений 

окличними реченнями (Save!), а також лексеми (bargain, free, no cost, cheap). 

Також, характерним для туристичних реклам є використання конотативних 

прикметників та емоційно-піднесеної лексики. Велику прагматичне 

навантаження в туристичній рекламі несуть якісні прикметники, метою яких є 

вихваляння рекламного об'єкта: great, amazing, elegant, breathtaking, fascinating, 

comfortable, beautiful. Досить часто зустрічається використання прикметників у 

найвищому ступені: the largest, the most luxurious, the most memorable, еhe 

world’s tallest. 

Крім того, необхідно виділити оціночні атрибутивні словосполучення, які 

націлені на посилення атмосфери довіри і надійності, необхідної для 

психологічного комфорту людей: strong and powerful assets, high-level services, 

valuable guests. 

За допомогою використання в тексті займенників you і your автори тексту 

реклами домагаються створення переконливої тональності рекламного 

звернення і створюють ілюзію довірливого діалогу. Наприклад: An unforgettable 

adventure awaits you in the world's most advanced water theme park [12]. 

У великих кількостях використовуються числівники, що вражають уяву 

споживача:  

Once the ancestral estate of local nobility, the hotel features a 150-year-old 

mansion set in lush greenery and dotted with 20 private ecologically-built villas [12]. 

More than 55 of London's most famous landmarks - all in just 30 minutes! [12]. 

Потужним засобом передачі емоційної інформації є і синтаксис. Стиль 

реклами зумовлює використання простих речень (Things to Do in London) [13], 



риторичні питання (What`s your excellent Scotland adventure?) [12] і вигуки 

(Scuba Diving Tour!) [12]. 

Синтаксичними особливостями мови туристичної реклами є  вживання 

різного роду питальних пропозицій з метою зацікавити аудиторію.  Питальні 

пропозиції надають рекламному дискурсу важливу для ефективної комунікації 

рису - діалогічність. Для того щоб наблизити до себе адресата і домогтися 

найкращого взаєморозуміння в рекламах когнітивно-пізнавального туризму 

використовують прийом нанизування питальних конструкцій, що містять 

досить привабливі пропозиції, які зваблюють адресата, допомагаючи йому 

подолати інерцію мислення: What do you know about Bermuda? Isn`t Bermuda full 

of high society? Do you want to open it for yourself? [12]. 

Аналізуючи прагматично орієнтовані мовні одиниці, що функціонують в 

туристичній рекламі, необхідно зупинитися на засобах створення образності і 

виразності. 

Основною функцією реклами є експресивна функція, яка пов'язана у 

реципієнта з позитивними емоціями. Серед експресивних засобів важливе місце 

займає метафора: 

The islands of Hawaii are a Polynesian paradise of dramatic volcanoes, tropical 

rainforest, beautiful beaches and rolling surf [12]. 

You’ll experience spectacular views of the Arkansas River Valley’s numerous 14 

000 foot tall peaks as you soar through pristine aspen groves and high mountain pine 

forests [13]. У даному випадку метафора you soar (Ви парите) означає, що ви у 

образі птаха, летите над землею і бачити всю краму. Вислів використано як для 

позначення висоти, так і для подання географічного об’єкта як 

найважливішого, найкрасивішого. 

Використання метафор studded with gold sand beaches and secret coves, 

glistening meres, vertiginous peaks описують туристичний об’єкт, порівнюючи 

його з чимось дорогоцінним, незвичайним. Створюючи ефект особливої 

привабливості запропонованого місця відпочинку. Таким чином, метафори в 



туристичному дискурсі дозволяють створювати привабливість, яскравість 

описуваного туристичного об'єкту. 

За допомогою гіперболи рекламодавець переконує споживача, в тому, що він 

купує все найкраще і бездоганне:  

Take an unforgettable guided tour of one of the most remarkable sites in the world 

- the legendary Valley of the Temples [12]; 

If you are looking for a perfect shopping center of the world, of course Dubai is 

the best place to visit and shop whatever you want and whatever you expect [12]; 

Гіперболи охоплюють майже всі сфери життя туриста – транспорт, готель, 

харчування, пляжі, природу, розваги, екскурсії та ін. – вселяючи адресату, що 

все, що він отримує є останнім та найвищим ступенем туристичного продукту: 

1. історія, екскурсії, визначні пам’ятки: You will arrive in the most 

historically remarkable city of South of France. You will arrive in the 

world's most romantic city [12]; 

2. природа: Along the way you will visit Pinnawala Elephant Orphanage, 

home to the world's largest number of captive elephants, ranging from 

newborns to elderly matriarchs [12]; 

3. сервіс: You will spend 2 nights at the city's most luxurious Hotel Cour 

des Loges, nestled in the heart of the Old Lyon (Vieux-Lyon) [12]. 

Використання епітетів у туристичній рекламі здійснюється з метою 

уточнення образа в уявлені адресата, вони надають особливий характер 

предмету рекламування, забезпечують його відмінність від стандартних, 

звичних форм і моделей, підкреслюють унікальність та одиничність того, що 

пропонують: еxclusive business lounges, a sumptuous chauffer-driver luxury car, a 

memorable opportunity, unique natural wonders. 

Наявність порівнянь є також типовою особливістю реклами, що представляє 

туристичну індустрію. Наприклад: Gardens and the attention to guests and detail 

makes you feel like you are the lead in a fairy tale [12]. 

Особливу роль у створенні туристичних текстів грає використання різних 

графічних засобів і знаків, що  пов'язано, в першу чергу, з 



психолінгвістичними особливостями людини, здатністю очей сприймати не 

окремі букви, а групи слів і, в залежності від довжини рядка, форми і величини 

букв, збільшувати або сповільнювати швидкість читання. 

 Графічне оформлення тексту привертає увагу, збуджує інтерес до 

рекламованої послуги або товару і полегшує сприйняття інформації. 

Проілюструємо наступним прикладом: Explore The Beautiful And Wild Alaska! 

(дане речення написано курсивом та всі слова написані з великих літер) [13]. 

Проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що реклама грає 

важливу роль в реалізації стратегії туристичної фірми та здійснює соціально-

культурний та психологічний вплив на суспільство. Ефективність реклами 

культурно-пізнавального туризму залежить від мовного оформлення 

рекламного тексту, інформація зазвичай представлена в стислій, художньо 

вираженій формі та емоційно забарвлена. В рекламах туристичного дискурсу 

культурно-пізнавальної діяльності використовуються комунікативні тактики 

кооперативної стратегії. Психологічний вплив в туристичній рекламі 

здійснюється за допомогою прагматично орієнтованих мовних одиниць різних 

рівнів, що володіють емоційно-експресивного характеристикою. Туристична 

реклама відрізняється не лише мовною, а й стилістичною своєрідністю, що 

викликане зверненням до тропічних прийомів. Образність, створювана 

епітетами, порівняннями, метафорами, гіперболами, є характерною 

особливістю реклами туристичної спрямованості. 
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