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В-третьих, информационными поводами для создания интеллектуаль-
ных тестов часто служат значимые события, например Олимпийские игры. 
В отличие от них, личностные тесты в большей степени отражают общест-
венные тренды, например, предлагают пользователям выбрать, кем из ге-
роев популярного сериала они являются.  
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ЗАПАЗЫЧАНАЯ ЛЕКСІКА 
Ў РЭКЛАМНЫМ ТЭКСЦЕ НА ПРЫКЛАДАХ СМІ 

А. Г. Корчык 

Рэкламныя тэксты сёння з’яўляюцца багатай глебай для 
пранікнення запазычанняў у розныя пласты лексікі. Менавіта праз 
рэкламу слоўнікавы склад мовы штодня ўзбагачаецца «іншамоўнымі 
тэрмінамі, прафесіяналізмамі, жарганізмамі» [1, с. 192]. Розныя 
лексічныя разрады папаўняюцца за кошт рэкламы, якая 
распаўсюджваецца праз сродкі масавай інфармацыі. 

Згодна з даследаваннямі Л. М. Бажэнкі, экстралінгвістычнымі 
прычынамі пранікнення запазычанняў у сучаснае пісьмовае і вуснае 
маўленне носьбітаў мовы выступаюць «гістарычныя кантакты народаў; 
неабходнасць намінацый новых прадметаў і паняццяў; наватарства нацыі 
ў якой-небудзь асобнай сферы дзейнасці; моўны снабізм; мода; эканомія 
моўных сродкаў; аўтарытэт мовы-крыніцы; гістарычная абумоўленасць 
росту сацыяльных слаёў, якія прымаюць новае слова» [2].  

Большасць гэтых прычын абумоўлівае выкарыстанне іншамоўнай лексікі 
ў рэкламных тэкстах, якія актыўна дзейнічаюць у вэб-журналістыцы.  

У параўнанні з іншымі відамі СМІ, інтэрнэт-выданні даюць магчымасць 
больш вольна ўжываць розныя віды запазычанняў, галоўнае, каб яны 
спрыялі хуткаму засваенню новай інфармацыі чытачом. Маштабнае 
развіццё інтэрнэт-тэхналогій дапамагае новаму этапу адаптацыі 
іншамоўнай лексікі ў слоўніку беларускай і рускай моў. Гэта датычыцца 
ўсіх груп іншамоўных слоў: графічна незасвоеных лексем, гібрыдных 
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(змешаных) утварэнняў і графічна засвоеных моўнай сістэмай слоў [1], якія 
функцыянуюць у рэкламных тэкстах праз масмедыя. 

Хуткасць і лёгкасць ва ўспрыманні інфармацыі з’яўляецца важным 
фактарам, калі мы гаворым аб рэкламным паведамленні. Не істотна, 
актыўная ці пасіўная гэта рэклама, схаваная яна, наўмысная ці ненаўмысная.  

Падчас даследавання былі прааналізаваны матэрыялы інтэрнэт-
часопіса «Citydog.by», які сёння з’яўляецца прыкладам класічнага вэб-
выдання. Найбольш запазычанняў было заўважана ў тэкстах рубрык 
«Люди», «События» і «Места». 

Група графічна незасвоеных лексем сустракаецца найчасцей і стварае 
як наўмысную, так і схаваную рэкламу ў журналісцкіх тэкстах. У 
большасці выпадкаў гэта ўласныя назвы гандлёвых марак, назвы 
брэндаў: «гости Belarus Fashion Week», «платочек из Индии, а кеды 
Converse», «майка David Beckham, а брюки H&M», «на мне кроссовки 
Mango», «на мне ботильоны Miu Miu, платье Prada, куртка – очень 
демократичный бренд Massimo Dutti», «очень хороший американский 
канал – BuzzFeed».  

Група графічна засвоеных моўнай сістэмай слоў выконвае ў тэкстах функ-
цыю намінацыі новых прадметаў і паняццяў, эквівалентаў якіх яшчэ няма (не 
можа быць) у рускай мове: «это определенно смесь Ionia с робустой», «мы 
идем в кофешоп “Альтернатива” на втором этаже», «в четверг – Наталья 
Ковзик о каучсерфинге», «несколько видов прекрасных бургеров», «мы 
очень любим бренд “Даблби”», «в том же здании, что “Центральный” книж-
ный и барбершоп Cut», «реалити-шоу исполнения желаний».  

Група гібрыдных утварэнняў сустракаецца менш за папярэднія дзве: 
«новый выпуск youtube-шоу», «подают в собственных кофейнях (а точ-
нее – brew-барах)», «запустили “Терка-шоу” – свою кулинарную 
YouТube-программу».  

Перавага графічна засвоеных і графічна незасвоеных груп 
запазычанняў над гібрыднымі ўтварэннямі сведчыць пра тое, што ў рэк-
ламных тэкстах вэб-СМІ іншамоўныя лексічныя сродкі выконваюць дзве 
асноўныя функцыі:  

– намінацыйную;  
– эканоміі моўных сродкаў.  
На падставе праведзенага даследавання адзначым, што пашырэнне 

запазычанняў у рэкламных тэкстах вэб-СМІ можа паспрыяць больш хут-
каму запамінанню і прыманню новых слоў рознымі сацыяльнымі 
групамі, асабліва гэта датычыцца моладзі, якая часта ўжывае ў сваім 
маўленні так званыя «модныя» словы. Тым самым, з аднаго боку, 
павялічваецца слоўнікавы запас носьбітаў мовы, але з другога боку, 
актыўнасць функцыянавання запазычанняў прыводзіць да абмежаванняў 
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у выкарыстанні лексічнага багацця нацыянальных моў, што ў цэлым 
аказвае значны ўплыў на сучасны стан існавання мовы.  
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ПОЛЕМИКА В СОВРЕМЕННОЙ 
ЖУРНАЛИСТСКОЙ ПРАКТИКЕ 

(на примере материалов газеты «СБ. Беларусь сегодня») 

О. С. Пирог 

Обязательным качеством современного журналиста является умение 
грамотно и мастерски обсуждать насущные проблемы, утверждать и 
убеждать, аргументированно отстаивать свою точку зрения и опровер-
гать мнение оппонента, т. е. владеть искусством полемики. Однако мно-
гие путают термин полемика с двумя схожими – дискуссия и спор, а в 
некоторых источниках эти понятия вообще не разграничиваются. Един-
ственное сходство состоит в том, что они являются формой интеллекту-
ального общения. Поэтому стоит разъединить эти понятия, поскольку 
каждое из них несет на себе специфическую логико-психологическую и 
нравственную нагрузку. 

Спор – это борьба двух противоречащих или противоположных друг 
другу мнений по любым, каким угодно, даже малозначащим вопросам. По-
этому спор можно рассматривать как более общее родовое понятие, вклю-
чающее в себя в качестве своих разновидностей дискуссию и полемику. 

Дискуссия и полемика – особые виды спора, каждый со своими особен-
ностями. Нужно найти тонкую грань, находящуюся между ними. Дискус-
сия – форма интеллектуального общения, которая используется преимуще-
ственно в науке, она – наиболее приемлемый способ решения спорных на-
учных проблем. Цель заключается в достижении истины. В противовес 
выступает полемика, которая также является формой обмена мыслями, од-
нако цель ее – не достижение согласия, а победа над другой стороной.  

Полемика – это борьба идейная, нравственная, мировоззренческая. 
Она вершина интеллектуального, страстного, эмоционального спора во 
имя истины и ее победы по наиболее важным принципиальным полити-
ческим, идеологическим, мировоззренческим, научным вопросам.  

Однако сегодня не часто встретишь на страницах современной прес-
сы достойное словесное противостояние сторон. Одним из изданий в 


