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РЭФЕРАТ 

Дыпломная работа: 57 ст., 48 крыніц, 4 дадаткі. 

Ключавыя тэрміны: рэкламны тэкст, беларускамоўная рэклама, моўныя 

асаблівасці, лексіка-семантычны аспект, фанетычны аспект, марфалагічны 

аспект, сінтаксічны аспект, камунікацыйна-прагматычны фактар.  

Аб’ект даследавання: рэкламны тэкст як асноўны элемент рэкламы. 

Прадмет даследавання: мова беларускага рэкламнага тэксту. 

Мэта работы: даследаваць моўныя асаблівасці беларускіх рэкламных 

тэкстаў. 

Метады даследавання: апісальны і статыстычны. 

Дыпломная работа складаецца з уводзін, пяці глаў асноўнай часткі, 

заключэння. 

У выніку даследавання праведзены шматаспектны аналіз моўных 

асаблівасцей беларускага рэкламнага тэксту. Ва ўводзінах раскрываецца 

актуальнасць і навізна даследавання, фармулюецца мэта і задачы работы. 

Першая глава прысвечана аналізу даследаванняў рэкламнага тэксту ў 

беларускай, рускай і замежнай лінгвістыцы. У другой главе распрацавана 

лексіка-семантычная класіфікацыя беларускіх рэкламных тэкстаў, 

разгледжаны лексічныя асаблівасці, спецыфічныя рысы агульнанацыянальнай 

рэкламы. У трэцяй главе даецца фанетычная характарыстыка рэкламнаму 

тэксту, аналізуюцца сродкі выразнасці на фанетычным узроўні мовы. 

Чацвёртая глава мае на мэце даследаваць марфалагічныя асаблівасці 

беларускіх рэкламных тэкстаў. У пятай главе разглядаюцца сінтаксічныя 

асаблівасці беларускамоўных рэкламных тэкстаў, а таксама сродкі 

экспрэсіўнай выразнасці. Заключэнне змяшчае асноўныя высновы па рабоце. 

Дадаткі адлюстроўваюць найбольш значныя вынікі даследавання.  

Матэрыялы дыпломнай работы могуць быць выкарыстаны пры выкладанні 

лексікалогіі і стылістыкі беларускай мовы, лінгвістыкі тэксту, разглядацца ў 

межах курсаў па мове рэкламы, рыторыкі, маўленчага ўздзеяння ў 

камунікатыўных сферах дзейнасці. 



ABSTRACT 

57 pages, 48 sources, 4 appendixes. 

Keywords: advertising text, advertising in belarusian, linguistic features, lexical-

semantic aspect, phonetic aspect, morphological aspect, syntactic aspect, 

communication and pragmatic factor. 

Object: advertising text as a main element of advertising. 

Subject of study: advertising text in Belarusian. 

Objective: To explore the linguistic features of advertising texts in Belarusian. 

Used methods: descriptive and statistical. 

The work consists of an introduction, five chapters, and conclusion. 

Multidimensional analysis of linguistic features of the advertising text in 

Belarusian was conducted. The introduction describes the aim of the work and 

novelty of the research. The first chapter is devoted to the analysis of existing 

research materials in advertising texts in Belarusian, Russian and foreign linguistics. 

There is a lexical-semantic classification of Belarusian advertising texts in the 

second chapter, lexical features and specific features of national advertising. The 

third chapter provides phonetic characteristics of advertising texts, describes means 

of expression on a phonetic level of the language. The fourth chapter investigates 

the morphological features of advertising texts in Belarusian. The fifth chapter 

describes the syntactic features of Belarusian advertising texts, as well as means of 

expression. Conclusion describes the main results of the work. Additional the most 

significant materials are placed in appendixes. 

The results of the research can be used in teaching of Belarusian lexicology and 

stylistics, in linguistics, in studing courses on advertising language, rhetoric, and 

speech influences in communicative spheres. 

 

 


