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Па сваёй асноўнай функцыі ўздзеяння рэкламныя тэксты з кожным годам усё бо-
лей і болей уплываюць на разумова-маўленчую дзейнасць адрасата. Іх прызна-

чанасць для масавай аўдыторыі з мэтай «набыцця» матывуе лінгвістычную арганіза-
цыю структурных кампанентаў: загалоўкаў, слоганаў, асноўнага тэксту, рэха-фразы, 
даведачнай інфармацыі.
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Кампазіцыйныя асаблівасці рэкламных тэкстаў варта пачынаць вывучаць праз за-
галоўкі і слоганы, паколькі іх камунікатыўна-стылістычная арганізацыя ўзмацняе эма-
цыянальнае, інтэлектуальнае і інфармацыйнае ўздзеянне на адрасатаў. Сінтагматыка 
адзначаных структурных кампанентаў у рэкламным тэксце адрознівацца своеаса-
блівай рытмікай, выбарам дакладнай стылістычнай фігуры і ўжываннем канкрэт-
ных сінтаксічных адзінак, фармальная арганізаванасць якіх вылучаецца функцыя-
нальнай накіраванасцю і камунікатыўнай зададзенасцю інфармацыі, калі адрасант 
выступае як прадстаўнік пэўнага сацыяльнага інстытута, а само выказванне мае пер-
лакутыўны эфект.

Вельмі часта праз слоганы і загалоўкі моўца перадае мадальнае значэнне, што 
змяшчае ў сабе волевыяўленне, прымушэнне або заахвочванне, просьбу, якія афарм-
ляюцца пэўным тыпам сказа. Рэалізацыя «мадальнага значэння пры дапамозе моўных 
сродкаў адбываецца праз рэдукцыю інфармацыі, што адпавядае патрабаванням адра-
сата, які не жадае траціць шмат часу на прачытванне рэкламных паведамленняў, і да-
зваляе імпліцытна перадаць сутнасныя інтэнцыі рэкламіста» [5].

Класіфікацыйныя паказчыкі сказаў залежаць у першую чаргу ад псіхакамуніка-
цыйнай здольнасці адрасатаў успрымаць і запамінаць змест выказвання па колькасці 
слоў роўнай у сем або плюс/мінус два словы. Самымі распаўсюджанымі тыпамі сказаў 
з’яўляюцца простыя сказы, якія пабудаваны як аднакампанентныя і двухкампанентныя 
структуры. Сярод аднакампанентных тыпу: «Сам Самыч. Пельмешки без спешки», 
«Сново МакХэппи. День в МакДональде», вылучаюцца найчасцей намінатыўныя ска-
зы, якія атаясамліваюцца аўтарамі «з якаснай характарыстыкай рэкламуемага аб’екта, 
вынесенага ў асобны сегмент» [6]. Назоўнікі ў намінатыўных канструкцыях валода-
юць станоўчым сэнсам, дазваляюць патэнцыйна выконваць пажаданні адрасатаў.

Асаблівую экспрэсіўнасць у загалоўках і слоганах набываюць аднакампанент-
ныя структуры, у якіх асноўную сэнсавую і граматычную функцыі рэалізуюць прыс-
лоўі ў ролі галоўнага члена сказа. Часта ў друкаваных СМІ можна прачытаць выра-
зы тыпу: «Очевидно вкусно! Невероятно полезно! Беллакт», «Всегда рядом. Просто. 
Профессионально. Сбербанк», «Вчера. сегодня, завтра – мы с вами. Белгосстрах», 
якія набываюць у канкрэтных кантэкстах суб’ектыўна-мадальнае значэнне, што пры-
водзіць да новых станоўчых канататыўных значэнняў.

Не менш пашыранай групай сярод рэкламных загаловачных комплексаў і слога-
наў з’яўляюцца канструкцыі, з галоўным членам – выказнікам. У падобных сказах 
найбольш ужывальны дзеяслоўныя формы ў другой асобе адзіночнага і множнага 
ліку, якія перадаюць функцыю ўздзеяння праз эмацыянальную дамінанту, таму «ім-
ператыў слоганаў характарызуецца гіпатэтычнай рэкамендуючай мадальнасцю» [6]. 
Паказальнымі могуць быць наступныя канструкцыі: «Лови настроение. Спартак!», 
«Позволь себе больше. Думай о хорошем! Альфа-Банк», дзе выказнікі акрамя асноў-
ных дзеяслоўных функцый нясуць яшчэ адценне імператыўнасці – пабуджэнне да ак-
тыўных дзеянняў з боку ўспрымальнікаў рэкламы.

Двухкампанентныя структуры ў фармальнай арганізацыі загалоўкаў і слоганаў, 
на нашу думку, вызначаюцца меншай выразнасцю і экспрэсіўнасцю ў перадачы зме-
сту паведамлення. Напрыклад, выказванні «Компания „Просто Мебель“ использует 
только качественные материалы» ці «Фирма оказывает весь комплекс услуг по уклад-
ке паркетных (деревянных) полов» з’яўляюцца даволі тыповымі, нават заштампава-
нымі выразамі, якія не спрыяюць хуткаму запамінанню інфармацыі.
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Акрамя фармальнай пабудовы слоганаў і загалоўкаў важна памятаць пра стылі-
стычныя фігуры, утвораныя на аснове ўдалага падбору сінтаксічнай канструкцыі – усё 
гэта сведчыць не толькі пра аўтарскую словатворчасць, а таксама пра сродкі рэаліза-
цыі рэкламнай ідэі: лаканічна і выразна перадаць у сціслым выглядзе аб’ёмную ін-
фармацыю. З гэтай мэтай адрасанты звяртаюцца да парцэляцыі, градацыі, умаўчання, 
моўнай гульні, эліпсіса, інверсіі, анафары, паралелізму і інш. прыёмаў, якія імітуюць 
размоўны стыль і з’яўляюцца сродкам кампрэсіі і рэдукцыі ў рэкламным тэксце, па-
колькі «рэдуцыраваныя ці сегментаваныя структуры дазваляюць кампактна выкласці 
вялікі аб’ём інфармацыі, што неабходна перадаць спажыўцу, каб у яго сфарміравала-
ся пачуццё даверу да рэкламуемай паслугі» [5].

Найбольш выразным з боку моўнага даследавання з’яўляецца слоган, які ўяўляе 
сабой разгорнутую характарыстыку рэкламнага аб’екта. Пабудова слогана базуецца 
ў першую чаргу на імпліцытным падыходзе, што часам прыводзіць адрасата да пад-
ману ў думках (умоўна зробленых уласных вывадаў, а не навязаных адрасантам).

Самымі пашыранымі з імпліцытных варыянтаў складання слоганаў з’яўляюцца 
ў апошні час у СМІ прэтэкставыя канструкцыі, якія паводле В. Іўчанкава «не суадно-
сяцца напрамую з кантэкстам твора, а служаць нейтральным паказчыкам на ўжо по-
бытавую сітуацыю, але пры гэтым утрымліваюцца ў сацыяльнай памяці рэцыпіен-
та» [3, с. 132].

Прэтэкставыя канструкцыі ў рэкламных слоганах маюць шэраг адрозненняў па па-
ходжанні і ўключанасці ўсіх кампанентаў у новы тэкст. Паводле нашага аналізу ай-
чынных друкаваных і аўдыявізуальных СМІ, сярод найбольш распаўсюджаных сло-
ганаў вызначаюцца канструкцыі, у якіх цытуюцца выразы з тэкстаў песень і фільмаў, 
добра знаёмых масаваму адрасату. У кантэксце рэкламы яны набываюць зусім іншае 
гучанне: «Акция МТС. Бизнес. Предлагаем дружить офисами», «В шортах PANTS вам 
не страшен целлюлит», «Компания „Строймир“. Спокойствие, только спокойствие», 
«Цифры надо знать в лицо. Сомбелбанк». У структуры падобных слоганаў абавязко-
ва ўключаюцца ўласныя назвы, а некаторыя з іх перадаюцца ў запазычаным варыян-
це, што на думку Л. Коправай, «узмацняе запамінальнасць рэкламных паведамленняў 
і далучае спажыўца інфармацыі» [4, с. 6].

На другім месцы па этымалагічнай крыніцы вылучаюцца прэтэкставыя канструк-
цыі, у якія ўведзены прыказкі і прымаўкі: «Кашу мясом не испортишь. Борисовский 
мясокомбинат», «По красоте встречают, по уму провожают. Гродненский мясоком-
бинат», «Ваш дом – ваша крепость? Остекление квартир». Сэнс такіх канструкцый 
можа падавацца адрасатам двухсэнсоўным і гэтым ускладняць разуменне неабход-
най інфармацыі.

Актыўна ў слоганах праглядаюцца канструкцыі-афарызмы, змест якіх часам на-
гадвае прыклад алагічнасці, што разбурае сутнасць самой інфармацыі: «Піва „Сябар“. 
Вартасць сяброўства трымацца разам. Сяброўства даражэй за ўсё!», «Суперлото. 
Бороться и искать. Найти и наслаждаться», «ROCS. Умные зубные пасты!» Набліжаны 
да прэтэкставых канструкцый-афарызмаў слоганы, у якіх выкарыстоўваюцца вядомыя 
выразы з прастамоўнай, жаргоннай лексікі: «ХрусTim. Живи охрустенно», «Дзерці 
бульбу? Няма дурных! BOSCH», «Шоколад фирмы „ТОПИНВЕСТ“ Всё будет в шо-
коладе». Яны ўяўляюць сабой прыклады моўнай агрэсіі, што дазваляе зрабіць вывад 
услед за А. Булыгінай пра тое, «што ўздзеянне рэкламы настолькі моцнае, што нават 
параўнальна невялікая колькасць успрымання рэкламнага тэксту здольная ўплываць 
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на асацыятыўнае мысленне. А гэта ў выніку ўплывае на светапогляд не толькі асоб-
нага суб’екта, але і на вялікую колькасць носьбітаў мовы, паколькі маштабы ўздзеян-
ня СМІ вялікія. Пад уздзеяннем рэкламы трансфармуецца асацыятыўна-вербальная 
сутнасць асобы, якая скажае існуючую карціну свету» [1].

Праяўленне інтэртэкстуальнасці ў прэтэкстах слоганаў кампазіцыйна афармляецца 
ў выглядзе фразеалагічных выразаў ці злучэнняў або перафраз, алюзій, калі алюзія – 
гэта «(ад лацінскага allusio – жарт, намёк) – інтэртэкстуальны прыём, сутнасць яко-
га заключаецца ў суаднясенні намёкам (свядомым альбо не ўсвядомленым аўтарам) 
падзеі, якая адбываецца і апісваецца ў творы, з вядомай рэцыпіенту (чытачу, гледачу, 
слухачу) інфармацыяй, звязанай з шэрагам пэўных асацыяцый і канатацый, з сітуацы-
яй, натуральна праўдзівай або выдуманай, з гістарычным, міфалагічным, літаратурным 
фактам, з пэўнай назвай або імем уласным, для стварэння патрэбнага гісторыка-куль-
турнага кантэксту, рэалізацыі мастацкай задумы і раскрыцця ідэі твора» [2, с. 222].

У падобных загалоўках і слоганах назіраецца нетрадыцыйнае спалучэнне дэната-
тыўнага і канататыўнага значэнняў, на сумежжы якіх узнікае новае прагматычнае на-
паўненне: «Эксифин. Ноги – не грибное место», «Смекта. Смойте проблемы диареи». 
Падобныя прыклады трансфармуюць разумова-маўленчую дзейнасць і адрасантаў, і ад-
расатаў, у выніку чаго ўзнікаюць новыя асацыятыўныя сувязі ў мове і мысленні.

Уключэнне ў слоганы прэтэкставых канструкцый з песень, фільмаў, прыказак, пры-
мавак, афарызмаў, лозунгаў, жаргону і прастамоўя абумоўлена найперш сацыялінгві-
стычнымі ўстаноўкамі грамадства, яго культурным станам, уплывам масавай музыкі, 
літаратуры, кіно. Магчыма, сёння гэта з’яўляецца яскравым паказчыкам рэгрэсіі гра-
мадства ў цэлым, што значна адбіваецца і на моўным яго ўзроўні.

Такім чынам, сучасныя рэкламныя загалоўкі і слоганы маюць уласную лінгвістыч-
ную арганізацыю, якая праяўляецца на ўсіх моўных узроўнях, дзе сінтаксічны і се-
мантыка-стылістычны ўзроўні ўтвараюць адзінае кампрэсійнае цэлае, падпарадкава-
нае функцыі ўздзеяння на адрасата тэксту, і якое залежыць ад камунікатыўных задач 
інфармацыі.
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