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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Структура работы. Дипломная работа «Язык рекламы: лексико-

стилистические особенности рекламного текста (на материале итальянских и 

русских печатных СМИ)» состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованных источников, который включает в себя 55 позиций, и 

7 приложений. Объем составляет 60 страниц.  

Ключевые слова: рекламный текст, троп, риторические фигуры, 

метафора, эпитет, гипербола, олицетворение, лексические повторы, 

риторические восклицания, риторические вопросы, антитеза, вербальный и 

невербальный компоненты. 

Объект исследования – италоязычные и русскоязычные рекламные 

тексты. 

Предметом исследования являются лексико-стилистические 

особенности в италоязычных и русскоязычных рекламных текстах. 

Целью данной работы является изучение лексико-стилистических 

особенностей в текстах итальянской и русской рекламы. 

Задачи исследования: 

1) рассмотреть определения рекламы, рекламного текста, а также 

основные классификации рекламы; 

2) охарактеризовать основные компоненты печатного рекламного 

текста и способы их воздействия на читателя; 

3) проанализировать язык рекламных текстов косметических средств и 

их специфические черты на уровне лексики и стиля; 

4) проанализировать язык рекламных текстов медпрепаратов и их 

специфические черты на уровне лексики и стиля; 

5) проанализировать язык рекламных текстов автомобилей и 

автомобильных услуг и их специфические черты на уровне лексики и стиля; 

6) исследовать взаимодействие вербальных и невербальных 

компонентов в рекламных текстах косметики, медпрепаратов и автомобилей. 

Методы исследования – сравнительный метод, статистический метод. 

Полученные результаты: для италоязычных и русскоязычных 

рекламных текстов, входящих в тематические группы «косметика», 

«медпрепараты», «автомобили» характерно использование одинаковых 

лексико-стилистических средств, но в разном количестве. 
 

 

 

 

 



РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 

Мова рэкламы: лексіка-стылістычныя асаблівасці рэкламнага тэксту (на 

матэрыяле італьянскіх і рускіх друкаваных СМІ) 

Структура працы: дыпломная праца складаецца з уводзін, двух раздзелаў, 

заключэння і спісу выкарыстыных крыніц, які ўключае ў сябе 55 пазіцый і 7 

дадаткаў. Аб’ём працы складае 60 старонак. 

Ключавыя словы: рэкламны тэкст, троп, стылістычныя фігуры, метафара, 

эпітэт, гіпербала, увасабленне, лексічныя паўторы, рытарычныя пытынні, 

рытарычныя воклічы, антытэза, вербальны і невербальны кампаненты. 

Аб’ект даследавання – італамоўныя і рускамоўныя рэкламныя тэксты. 

Прадметам даследавання з’яўляюцца лексіка-стылістычныя асаблівасці 

рэкламных тэкстаў. 

Мэтай дадзенай працы з’яўляецца вывучэнне лексіка-стылістычных 

асаблівасцей у тэкстах італьянскай і рускай рэкламы. 

Задачы даследавання: 

1) разглядзець азначэнні рэкламы, рэкламнага тэксту, а таксама асноўныя 

класіфікацыі рэкламы; 

2) ахарактарызаваць асноўныя кампаненты друкаванага рэкламнага 

тэксту і спосабы іх уздзеяння на чытача; 

3) прааналізаваць мову рэкламных тэкстаў касметычных сродкаў і іх 

спецыфічныя рысы на ўзроўні лексікі і стылю; 

4) прааналізаваць мову рэкламных тэкстаў медпрэпаратаў і іх 

спецыфічныя рысы на ўзроўні лексікі і стылю; 

5) прааналізаваць мову рэкламных тэкстаў аўтамабіляў і аўтамабільных 

паслуг і іх спецыфічныя рысы на ўзроўні лексікі і стылю; 

6) дследаваць узаемадзеянне вербальных і невербальных кампанентаў у 

рэкламных тэкстах касметыкі, медпрэпаратаў і аўтамабіляў. 

Метады даследавання – параўнальны аналіз, статыстычны метад, метад 

суцэльнай выбаркі. 

Атрыманыя вынікі: для італамоўных і рускамоўных рэкламных тэкстаў, 

якія ўваходзяць у тэматычныя групы «касметыка», «медпрэпараты», 

«аўтамабілі» характэрна выкарыстанне аднолькавых лексіка-стылістычных 

сродкаў, але ў рознай колькасці. 

  



ABSTRACT 

Language of advertisement: lexical and stylistic features of the 

advertisement text (on the material of Italian and Russian print media) 

The structure: the thesis consists of an introduction, two chapters, a 

conclusion, a list of references, which includes 55 items and 7 appendixes. The 

volume of the thesis is 60 pages.  

Keywords: advertisement text, trails, rhetorical figures, metaphor, 
epithet, hyperbole, personification, lexical repetitions, rhetorical 
exclamations, rhetorical questions, antithesis, verbal and nonverbal 
components. 

The object of the research is Italian and Russian advertisement texts. 

The subject of the research is lexical-stylistic features in Italian and Russian 

advertisement texts. 

The purpose of this work is to study the lexical-stylistic features in the texts 

of Italian and Russian advertisement. 

The objectives of the study are: 

1) to consider the definitions of advertisement, advertisement text and the 

main classifications of advertisement; 

2)to describe the main components of print advertisement text and ways to 

influence the reader; 

3) to analyze the language of advertisement texts of cosmetics and their 

specific features at the level of vocabulary and style; 

4) to analyze the language of advertisement texts of medications and their 

specific features at the level of vocabulary and style; 

5) to analyze the language of advertisement texts of cars and automobile 

services and their specific features at the level of vocabulary and style; 

6)to  investigate the interaction of verbal and nonverbal components in 

advertisement texts of cosmetics, medications and cars. 

The research methods: a comparative method, a statistical method. 

Results: Italian and Russian advertisement texts from the thematic groups 

"cosmetics", "medications", "cars" are characterized by the same lexical-stylistic 

features, but in different numbers. 
 


