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У статті окреслено основні інформаційні блоки, пов’язані з вивченням 

мовних особливостей рекламних текстів на заняттях з української мови. 

Запропоновано можливі види вправ для вивчення цієї  теми та обґрунтовано 

мету різних типів завдань.  
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The paper deals with basic information blocks related to the study of linguistic 

features of advertising texts on the lessons of Ukrainian language for professional 

direction. Possible types of exercises for the study of this topic are shown in the 

article.  
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Вступ. Реклама як важливий чинник розвитку економіки, безперечно, є 

невід’ємною частиною нашого життя. Реклама може залучити великий, 

географічно широкий ринок. Водночас вона не лише дозволяє інформувати 

споживачів про товар, на який є попит на ринку, а й сама створює цей попит. 



Тому знати про рекламу і розумітися на ній повинен кожен фахівець із вищою 

освітою. 

Огляд літератури. Хоча існує чимало розвідок, присвячених мовним 

аспектам реклами (для прикладу [3-6]), проте до сьогодні фактично не 

висвітлено можливості вивчення мовних особливостей рекламних текстів на 

заняттях із дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням».  

Постановка завдання. Метою нашої розвідки є окреслити основні 

інформаційні блоки, пов’язані з висвітленням мовних особливостей рекламних 

текстів на заняттях з української мови  за професійним спрямуванням і подати 

можливі типи вправ для вивчення цієї теми. 

Опис дослідження. Рекламний текст, заснований на використанні 

виразних можливостей мовних засобів усіх рівнів, робить значний вплив на 

формування різних стереотипів і способу життя сучасного суспільства. Саме 

тому аналіз мови реклами є актуальною проблемою. 

Спеціалісти з реклами визначають такі її завдання: -  привернути увагу 

(читача – заголовком реклами, телеглядача – відеорядом), впливати на ті 

категорії потенційних споживачів, на яких вона розрахована; - вплинути на 

емоції споживачів (важливо вдало дібрати рекламний аргумент і вдало його 

подати); - аргументувати необхідність придбання даного товару; - подати повну 

інформацію про товар (особливо вказати корисність товару чи послуги);                     

- «прикувати увагу» до повідомлення – треба скласти рекламу так, щоби було 

бажання дослухати її чи дочитати до кінця. 

Для досягнення своїх цілей рекламне звернення повинно бути: 

аргументованим і конкретним; цілеспрямованим, тобто мати відповідного 

адресата; достовірним і правдивим;  виразним і доступним широкому загалу. 

Ці ж вимоги містить ст. 7 Закону України "Про рекламу": "Стаття 7. 

Принципи рекламної діяльності», яка, зокрема, говорить, що основними 

принципами рекламної діяльності є законність, точність, достовірність, 

використання державної мови, використання форм та засобів, які не завдають 

споживачеві реклами моральної, фізичної або психічної шкоди [2]. 



Яскраві образи та стислий зміст оголошення у поєднанні з частотністю 

повторення, безумовно, розраховані на закріплення у свідомості споживачів, а, 

якщо пощастить, то й у мовній практиці. Саме в цьому і знаходить свій прояв 

вплив реклами на власне мовному рівні. Зазначені вимоги змушують авторів 

ретельніше добирати необхідні лексичні засоби.  

Зважаючи на психологічні чинники успішного рекламування та наявність 

творчих концепцій, фахівці поділяють зразки рекламних текстів на групи згідно 

з різними підходами, які використовують автори для організації інформації, а 

саме: фактологічна реклама, образна та емотивна [3]. 

Оголошення, створені за першим принципом, найчастіше наводять факти, 

звертаючись до розуму споживача, і мають раціональний характер, лише 

інформуючи реципієнта. Передусім йдеться про сам рекламований об'єкт, із 

чого він складається, з чого зроблений, у чому полягає послуга. 

При застосуванні образного підходу мистецтво успішного рекламування 

полягає у вираженні відомих фактів несподіваним способом, створенні образу, 

здатного буденну інформацію показати під свіжим, несподіваним кутом зору, 

рельєфно демонструючи певну перевагу рекламованого об'єкта: Бутізан® стар. 

Зірковий шлях ріпаку. 

Тексти, створені з використанням емотивного підходу, відрізняються 

виразністю й безпосередньо апелюють до емоцій адресата, змушують читача 

відчути радість, задоволення або навіть почуття розпачу під час сприйняття 

оголошення: Соковинка. Радості краплинка. 

Обов’язковим елементом будь-якої серйозної рекламної кампанії є 

створення слогану – своєрідного рекламного резюме, ретельно підготовлене, з 

підвищеною прагматичною спрямованістю. Це важливий елемент рекламного 

звернення, яке у стислій формі формулює неповторність та виключні переваги 

пропозиції і ґрунтується на ключових для глядача та споживача словах, які ніби 

гіпнотизують його: уперше, шанс, ефективний, натуральний, сенсація тощо.  

Ще один важливий момент, на який варто звернути увагу саме в розрізі 

дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»,  – використання 



мовної гри у рекламі, тобто свідоме порушення мовних норм, правил мовної 

поведінки, перекручення (викривлення, спотворення) мовних кліше з метою 

надання повідомленню більшої експресивної сили. Особливої ролі вона набула 

в рекламі останнім часом, і, на думку фахівців, саме мовна гра допомагає 

зробити рекламу оригінальною і встановити теплий, неформальний контакт із 

реципієнтом [1].  

Зокрема, до прийомів мовної гри належать: 

1) графічні виділення назви товару чи фірми (створюють можливість 

подвійного прочитання): Наш банк зробить Ваш успіх РЕАЛьним! -  РЕАЛбанк.  

2) графічні виділення ключових слів у тексті. За їх допомогою можна 

створити «подвійний» текст (з двома рекламними повідомленнями). Спершу 

читається виділене графічно коротке повідомлення, сконструйоване з 

фрагментів, які входять до другого – довшого повідомлення, наприклад: Ми 

пропонуємо те, що БУДУЄМО. 

3) спеціально зроблені орфографічні помилки (на думку спеціалістів, вони 

допомагають ввести додаткові відтінки у значенні): Бережи жуби ж 

дитинства; 

4) творення неологізмів: аромоксамит, цілогоріхова насолода, 

смачніссімо! тощо. 

5) неправильне сполучення слів: Мамина любов у кожній ложці; Діє 

безвідмовно, освіжає наповал;  

6) гра слів (каламбур): Додай яскравого смаку (реклама кетчупу) – слово 

яскравий вжито у двох значеннях: 1) той, що виділяється інтенсивністю 

забарвлення (що властиве для зовнішніх ознак цього продукту); 2) своєрідний, 

характерний, чітко виражений; 

7) переробка відомих виразів, прислів’їв тощо: БУДХАТА на все багата. 

8) стильовий контраст – використання мовних засобів, не характерних для 

певної комунікативної ситуації, наприклад: «Так, це мій банк!»  



Актуальним, безперечно, є також питання дотримання мовних норм під 

час складання рекламних текстів, враховуючи їх масовий контакт зі 

споживачами. 

Зважаючи на окреслений виклад мовних особливостей рекламних текстів, 

ми пропонуємо на занятті, присвяченому вивченню реклами, такі практичні 

завдання: 

1. Змоделювати ситуацію і скласти рекламний ролик для радіо (4-7 

речень) відповідно до фахової діяльності студентів.  

Радіореклама позбавлена візуальних ефектів, тому тут головне – якісний 

текст і, звичайно, вміння його озвучити, щоб привернути увагу аудиторії.  

Студенти працюють над таким завданням у парах, а потім зачитують 

готові рекламні тексти. Викладач звертає увагу в поданих роботах як на логіко-

психологічні особливості побудови реклами, зокрема використання фірмового 

гасла, нестандартність викладу ситуації для того, щоб привернути увагу 

споживача тощо, так і на безпосереднє мовне оформлення (дотримання 

фонетичних, лексичних, граматичних норм). 

2. Зредагувати запропоновані рекламні тексти. Вказати тип помилки. 

А. Приазовська інкубаторна станція 

Інкубація яйця та реалізація добового молодняка всіх видів птиці: 

гусенята, каченята, циплята бройлери та інші види птиці. Комбікорма ТМ 

«Мультигейн» для всіх видів птиці і тварин. 

Б. Кіровоградський насіннєвий завод пропонує послуги по підготовці 

насіння сільськогосподарських культур до посіву. Проводим роботи на 

обладнанні фірми «Кімбрія»: сушка, очистка, гравітація, калібровка. 

В. Висока ефективність нашого препарата доведена на практиці. 

Препарат сумісний з багатьма дезинфектантами (при одночасному 

застосуванні). Конкурентоздатна ціна. За більш детальнішою інформацією 

звертайтесь по телефонам… 

Г. Виробництво безрешітних сепаруючих машин «АЛМАЗ» 



Розподіл насіння по фракціям відбувається за питомою вагою та за 

розмірами з урахуванням геометрії та шершавості зерна, що дозволяє 

підготувати насіннєвий матеріал самої вищої якості. 

Д. Пропонуємо «IVA-MM»: пристрій обліку витрачання палива у двигунах. 

В комплект поставки входить все переферійне обладнання адаптоване для 

двигунів згідно замовлення покупця. При великому об’ємі закупки надається 

знижка. 

3. Перекласти з російської мови рекламні тексти. Звернути увагу на 

переклад фахової термінології. Наприклад: 

Сепараторы «САД» способны: - обеспечить производителя семенами І 

класса; - производить очистку и калибровку любых семян сельхозкультур 

независимо от влажности исходного материала; - выделять зерно, 

принадлежащее средней части колоса, обладающее повышенной биологической 

ценностью и дающее прибавку к урожаю до 30% и более. 

Листовые минеральные подкормки обеспечивают поступление 

питательных веществ через лист и действуют в 5-8 раз быстрее корневых 

обработок. Реальные результаты – защита от неблагоприятных факторов 

внешней среды, улучшение урожайности выращиваемых культур до 7-39%. 

Возможность экономности на таре – налив в емкости заказчика.  

Перекладаючи тексти, студенти закріплюють навички підбору 

нормативних українських відповідників. Даючи завдання, викладач може 

закцентувати увагу аудиторії на основних проблемах перекладу російських 

текстів на українську мову (конструкції з активними дієприкметниками 

теперішнього часу, правильне творення форм вищого / найвищого ступеня 

порівняння, конструкції з прийменником по тощо). 

До блоку індивідуальних проблемних завдань можемо запропонувати такі: 

1. Знайти рекламні тексти з помилками (на телебаченні, у пресі, на біг-бордах) і 

проаналізувати тип помилки. 



2. Підібрати приклади рекламних оголошень, в основу яких покладено 

фактологічний, образний чи емотивний принцип створення. Проаналізувати 

доцільність такої побудови реклами.  

3. Підготувати наукове повідомлення на тему: «Прийоми маніпуляції в 

рекламних текстах», «Мовне обличчя реклами нашого міста», «Застосування 

мовної гри в рекламі банківських послуг», «Використання молодіжного сленгу 

в рекламних текстах». 

Висновки. Оскільки діяльність фахівця аграрної сфери охоплює аспекти, 

пов’язані з рекламою послуг чи товарів на цьому ринку, тому вивчення мовних 

особливостей реклами, безперечно, є доцільним на заняттях з української мови 

за професійним спрямуванням. Для теоретичного опрацювання проблеми варто 

зосередити свою увагу на питаннях поняття реклами, її мети й завдань, 

основних особливостях її творення (використання різних прийомів побудови 

реклами, створення слогану, принципи мовної гри в рекламі як засіб 

привернення уваги споживача). Для практичного засвоєння матеріалу 

рекомендуємо творчі завдання на складання рекламних текстів, редагування та 

переклад рекламних оголошень.  
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